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فرصت سوزی  
از حق الناس
* سردبیر

مشورت،  معنای  به  شورا  واژگان،  فرهنگ  در 
رایزنی و جمعی که برای مشورت گرد هم می آیند 
تعریف شده است. شورا اصطالحی است اسالمی که 
ریشه در آموزه های قرآنی و سّنت نبوی دارد و دو 
یاد شده  بعنوان عملی شایسته  بار در قرآن مجید 
است. اهمیت شورا تا آنجاست که نام چهل و دومین 
سوره قرآن مجید »شوری« است. سوره ای مّکی 
با 53 آیه. در همین سوره است که خداوند یکی از 
نشانه های اهل ایمان را مشورت می داند آنجا که 
در آیه 38 می فرماید: »آنها که دعوت پروردگارشان 
را اجابت کرده و نماز را برپا داشته و کارهایشان به 
از  آنها صورت مي گیرد و  طریق مشورت در میان 

آنچه به آنها روزي داده ایم انفاق مي کنند«.
جدید  اعضای  از  یکی  گذشته،  روزهای  طی 
تازه به این جمع پیوسته  بیرجند که  شورای شهر 
»اگر  اینکه  بیان  با  صریح  سخنانی  در   بود 
وقت هیچ  است  اینچنین  شورا  وضع  دانستم   می 
  نمی آمدم« از وضعیت این نهاد اجتماعی انتقاد نمود .
برهه گریزی  این  در  باعث شد که  تلنگر   همین 
که  حال  بزنیم.  بیرجند  شهر  شورای  وضعیت  به 
را  فلسفه وجودی مشورت و شورا  و  واژه  مفهوم 
خواندیم بهتر است ترجمان این لغت پربار را، در 
فضای مرکز استان نیز مروری نمائیم. شورا میزی 
است که در اطراف آن صندلی های راحتی تعبیه 
 شده است. افرادی به اسم اعضای شورا روی آن 
شده  تعیین  قبل  از  های  برنامه  با  و  نشینند  می 
ارزشمند  های  فرصت  شان  سیاسی  عقبه  توسط 
خدمت رسانی و تصمیم گیری برای مردم را ضایع 

می کنند. ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( 

سرمقاله

حق مرزنشینان 
تجارت است
 نه کارگری

فرمانده مرزبانی استان :

رهبر معظم انقالب :
به یکی از آقایان توصیه کردیم

 به صالح نیست شرکت کنید

حجت االسالم امیری فرد :
نظر مقام معظم رهبری برای

احمدی نژاد صددرصد حجت است

محمد باقر قالیباف  :
 به عنوان یک خدمتگزار با برجام به 

عنوان یک شیوه مبارزه موافق هستم

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت :
محسن رضایی برای انتخابات

ریاست جمهوری سال 96 نمی آید
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

روحانی : دولت یازدهم سرمایه گذاری عظیمی برای امنیت ایران کرده است /  طرفداران احمدی نژاد پروژه ای طراحی کردند که دفتر رهبری تکذیب کند / ظریف :  عربستان خود را به آب و آتش  می زند تا امریکا را از دست ندهد / یک روزنامه صهیونیستی  : کلینتون به نتانیاهو اطمینان داد توافق هسته ایران را اجرا خواهد کرد  /   صفحه 8

سرهنگ  مسروری : آب های سرگردانی که در مرز است ظرفیت کشاورزی و دامداری را 
از مرزنشین می گیرد و همه آب ها به سمت افغانستان می رود / در دوسال گذشته هیچ 
شرارتی از سمت افغانستان نداشتیم / مرزنشینان نباشند امنیت پایدار نخواهیم داشت
صفحه 7

هتل جهانگردي بيرجند ؛  
تنها هتل دارای گواهينامه استاندارد 

كيفيت در خراسان جنوبی
صفحه 8

معاون استاندار با انتقاد از شهرداری ها عنوان كرد : 

شرط مناسب سازی  پایان كار ساختمان به 
صفحه 7

كاشت 26000 گل داوودی
 در آغاز سال تحصيلی

صفحه 4

واحد های صنفی فاقد پروانه 
كسب پلمپ می شوند

صفحه 7

كمربند سبز بيرجند 
زرد شد  

صفحه 3

عکس : بزرگمهر

فعاالن عرصه چاپ خراسان جنوبی تجليل شدند
صفحه 7

جناب آقای درویشی
مدیرکل محترم سازمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

درگذشت مادرگرامی تان را تسلیت عرض نموده، از ایزد منان برای آن 
مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

شرکت سازه های فلزی طاق بیست 
شرکت آوا رادین شرق )صباغ(

جشنواره فروش رادیاتور  پانلی

تاش ، لورچ ، سانیکا
12 سال ضمانت بی قید و شرط  دارای سریال تولید 

و عالمت استاندارد

بین مدرس 27 و 29    تلفن: 32437700

با نهایت تأسف درگذشت مرحومه مغفوره 

فاطمه بازرگان )همسر مرحوم سید رضا معاشری( 
را به اطالع می رساند: جلسه سوم آن فقیده سعیده

 امروز سه شنبه 95/7/6 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر در محل هیئت حسینی 
برگزار می گردد، حضور سروران محترم موجب امتنان است.

خانواده معاشری و سایر بستگان

جناب آقای مهندس درویشی 
مدیرکل محترم سازمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی 

درگذشت مادر گرامی تان مرحومه کبری ایمانی فر 
را تسلیت می گوییم و از ایزد منان خواستاریم که با رحمت عظیم خود روح پاک آن عزیز را در خلد برین 

میهمان رستگاران کند. باشد که جناب عالی  و همه بازماندگان در این آزمون سخت، شکیبا و استوار
 بر تقدیر پروردگار تسلیم و مزین به مقام صبر جمیل شوید.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و پرسنل موسسه
خدمات بهداشتی و درمانی میالد 3 بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع(

جناب آقای درویشی   مدیرکل محترم تأمین اجتماعی خراسان جنوبی
با نهایت تأسف و تألم ضایعه درگذشت والده مکرمه تان مرحومه مغفوره

 کبری ایمانی فر »همسر محمدعلی درویشی«
 را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، علو درجات اخروی برای آن مرحومه

 و صبر و شکیبایی برای بازماندگان از درگاه احدیت خواستاریم. ضمناً به اطالع همشهریان محترم می رساند: 
مراسم سومین روز درگذشت آن شادروان چهارشنبه 95/7/7 از ساعت 14/45 الی 15/45 

در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، گام های باصفایتان را ارج می نهیم. 

روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی

 09158630313  ASA آسانسور

جناب آقای مهندس اسد ا... سلیم
توفیق خدمت به شهروندان محترم بیرجندی در شورای اسالمی شهر 
را حضور شما تبریک گفته، با تخصص و پشتکار و تعهدی که در شما سراغ دارم 

امیدوارم منشا خدمات ارزنده ای برای مردم باشید.

فیصل حسنی - معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور کشور

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 خردکردن 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

جناب آقای درویشی 
مدیرکل محترم سازمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

به راستی که فقدان عزیزان به سختی به باور می نشیند 
ولی در برابر تقدیر پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست 

درگذشت مادر بزرگوارتان
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم. 

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

25 ذی الحجه 
روز خانواده و تکریم بازنشستگان 

و هفته  سالمند
 بر سالمندان معزز، فرهیختگان و پیشکسوتان عرصه سالمت 

جامعه اسالمی گرامی باد

کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نور چشم عزیزمان امیرحسین رخشانی فرد
قبولی مسرت بخش شما را در

رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
و رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

که موید توانمندی و پشتکارت می باشد، صمیمانه تبریک می گوییم 
موفقیت و سربلندی تان را از خداوند متعال خواستاریم.

پدر، مادر و خواهرانت

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش 
www. افزوده دوره تابستان 95 از طریق سامانه
evat.ir حداکثر تا 15 مهرماه سالجاری می باشد. آیا می دانید: از نیمه دوم سال 87 لغایت مرداد ماه 95 از محل وصولی مالیات بر ارزش افزوده بیش از 927/124 میلیون 

ریال به حساب شهرداری ها و بیش از 475/843 میلیون ریال به حساب دهیاری های استان برای انجام خدمات شهری، 
روستایی و عمرانی واریز شده است.



2
سه شنبه * 6 مهر 1395 * شماره 3613

۶ میلیارد تومان از حقوق های نجومی به بیت المال بازگشت

مهر - رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده حقوق های نجومی، گفت: با پیگیری صورت گرفته شش میلیارد و ۲۱۰ میلیون 
تومان از پول های این پرونده به بیت المال بازگشته است. ناصر سراج ابراز داشت: از اعالم نتایج آخرین پیگیری های انجام شده در دستگاه قضا و سازمان 
بازرسی معذورم اما می توانم بگویم که تا قطعی نشدن احکام صادره مراجع قضایی نام ها و سرنوشت پرونده ها رسانه ای نمی شوند.

 پرداخت وام از بودجه بیمه بیکاری

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه در حال رایزنی 
با بانک رفاه است تا از اعتبارات بیمه بیکاری 
بنگاه های کوچک  به  با سود ۱۸ درصد  وام 
پرداخت شود. به گزارش مهر، ربیعی با اعالم 
اینکه اتاق اصناف یک تبادل اطالعات با روابط 
کار و تامین اجتماعی ایجاد کند، اظهار داشت: 
طرحی داریم که فعال در مرحله پیشنهاد است، 
اما قصد داریم که با بانک رفاه مذاکره داشته باشیم تا با بهره گیری از 
پول بیمه بیکاری و نرخ سود ۱۸ درصد یک وام ارزان تر را برای نقدینگی 
بنگاه های کوچک فراهم کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: 
ما ساالنه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول در حوزه بیمه بیکاری تامین 

می کنیم و طبق قانون هم باید این افراد را به بنگاه ها معرفی کنیم.

 اجرای طرح بخشودگی جرائم بدهی
 به صندوق رفاه دانشجویان

بخشودگی  از  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
بدهکار  آموختگان  دانش  جرائم  صد  در  صد 
پرداخت  به شرط  دانشجویان  رفاه  به صندوق 
یکجای مابقی اقساط خبر داد. به گزارش ایلنا، 
فرهادی  گفت: به مناسبت عید غدیر و هفته 
دفاع مقدس، صد در صد جرایم دانش آموختگان 
بدهکار به صندوق بخشیده می شود. بر این اساس دانشجویانی که تا 
۱5 مهر بدهکاری های خود را به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 
به صورت یکجا پرداخت کنند جرایم آن ها بخشیده خواهد شد. دانش 
آدرس  به  دانشجویان  رفاه  سامانه صندوق  به  مراجعه  با  آموختگان 

www.bp.swf.ir از این بخشودگی استفاده کنند.

 برخورد با بانک هایی که سهمیه وام
 ازدواج را عملیاتی نمی کنند

مرکزی  بانک  بانک های  بر  نظارت  مدیرکل 
پیگیر  مرکزی  بانک  نظارتی  حوزه  می گوید 
آیین نامه ای  و  است  ازدواج  وام  بر  نظارت 
تصویب شده تا با بانک هایی که سهمیه خود 
را عملیاتی نکرده اند برخورد شود. به گزارش 
ایسنا، کمره ای درباره نظارتی که قرار بود بانک 
بانک  نظارتی  باشد، تصریح کرد: حوزه  داشته  ازدواج  وام  بر  مرکزی 
مرکزی اخیرا برای برخورد با بانک هایی که سهمیه خود را عملیاتی 
نکرده اند، آیین نامه ای تنظیم شده است. وی همچنین به افرادی که پول 
خود را در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری می کنند، گفت: خواهش ما 

از هموطنان این است که برای چند درصد سود بیشتر ریسک نپذیرند.

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره کارت های اعتباری 
این  توسط  خودرو  خرید  برای  منعی  می گوید  مرابحه 
مورد  در  همچنین  وی  است.  نشده  ایجاد  کارت ها 
صدور  که  گفت  مشتریان  به  کارت ها  این  تخصیص 
اهلیت  و  اعتبارسنجی  بر  مبتنی  محاربه  کارت های 

مشتریان است.
تخصیص  درباره   حیدری  فرشاد  ایسنا،  گزارش  به 
صدور  کرد:  اظهار  مشتریان،  به  محاربه  کارت های 
و  مشتری ها  اعتبارسنجی  بر  مبتنی  محاربه  کارت های 

اهلیت آنهاست. بانک ها براساس آن اعتبارسنجی تصمیم  
می گیرند با چه وثیقه ای به مشتری ها کارت تخصیص 
دهند. ممکن است یک مشتری از اهلیت و اعتبار باالتری 
برخوردار باشد و با یک سفته و یک ضامن کارت دریافت 
کند. در عین حال امکان دارد شخصی از اعتبار کمتری 

برخوردار باشد و با یک سفته و دو ضامن کارت بگیرد.
آیا  این که  به  پاسخ  در  مرکزی  بانک  نظارتی  معاون 
نفع خودروسازها  به  این کارت ها  از  استفاه  امکان دارد 
که  است  این  رکود  عمومی  مفهوم  گفت:  شود،  تمام 

وجود  خریدی  امکان  ولی  باشد،  جامع  سطح  در  کاال 
قدرت  قطعا  اعتباری  کارت های  این  با  باشد.  نداشته 
از  خرید شهروندان بیشتر خواهد شد و به خارج شدن 

رکود و ایجاد رونق کمک خواهد کرد.
همان طور که می دانید این کارت ها برای کاالها و خدمات 
خودرو  می توانند  کاالها  این  جمله  از  شده اند،  طراحی 
این  توسط  خودرو  خرید  برای  منعی  نتیجه  در  باشند. 
کارت ها ایجاد نشده و مثال با کارت های برنزی مشتریان 

می توانند قسمتی از بهای خودرو را پرداخت کنند.

خرید خودرو توسط کارت های اعتباری امکان پذیر است

حدود  افزایش  از  زعفران  ملی  شورای  عضو 
۱5 درصدی تولید زعفران در کشور خبر داد و 
گفت: علی رغم اینکه آمریکا پس از حدود ۱5 
سال به تازگی به جمع مشتریان زعفران ایرانی 
پیوسته است. این کشور به برند ایرانی زعفران 
اعتماد بسیاری دارد و با توجه به پتانسیل 5۰ تا 
۶۰ تنی مصرف زعفران در این کشور، آمریکا 
ایران  زعفران  مشتری  بزرگترین  زودی  به 

خواهد شد.

اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  حسینی  علی 
بر  بالغ  کشت  زیر  سطح  به  توجه  با  کرد: 
که  کشور  در  زعفران  هکتاری  هزار   ۹۰
و  رضوی  خراسان  استان های  در  آن  عمده 
برداشت  میانگین  با  و  است  پراکنده   جنوبی 
هکتار،  هر  در  زعفران  کیلوگرمی   ۴ تا   ۳.5
پیش بینی می شود امسال میزان تولید زعفران 
صورت  آن  در  که  برسد  تن   ۴۰۰ مرز  به 
و  ریزی  برنامه  آن  تن   ۳۰۰ صادرات  برای 

هدف گذاری دقیقی صورت گیرد.
برداشت  بودن فصل  نزدیک  به  اشاره  با  وی 
زعفران تا حدود ۲۰ روز آینده افزود: آنچه با 
تولید  ارتقاء  در  دسترسی  قابل  هدف  عنوان 
شده  گرفته  نظر  در  زعفران  کیفی  و  کمی 
در  کیلوگرم   ۱۰ برداشت  میانگین  به  رسیدن 
هر هکتار یا یک گرم در هر متر مربع است 
 ۳ تولیدکنندگان  از  بسیاری  که  حالی  در  و 
برداشت می کنند،  مربع  متر  ۴ گرم در هر  تا 

باید کشت زعفران را مدیریت کنیم می توان 
به هدف گذاری تعیین شده دست پیدا کنیم.

زعفران  بازار  و  تولید  اگر  داد:  ادامه  حسینی 
مدیریت نشود در سال های آینده و با افزایش 
آینده  مسلما  زعفران  هرساله  درصدی   ۱۰
و  بود  نخواهد  محصول  این  انتظار  در  خوبی 
به  را  جایگاه خود  باید  اسپانیا  مانند  نیز  ایران 
کشور دیگری بدهد و زعفران ایرانی کم کم از 

بین خواهد رفت.

آمریکا بزرگترین مشتری زعفران ایران می شود

سرمقاله

فرصت سوزی  
از حق الناس

* سردبیر

) ادامه سرمقاله از صفحه  اول ( بر اساس این ترجمان 

توان  می  استان  مرکز  شهر  شورای  مصداق  در 
مشورت دهندگان را به دو طیف تقسیم کرد که 
 عده ای که این روزها آنها را به جمع اصالح طلبان
و  مداری  قانون  مدعی  شناسند  می  شورا 
رأی  با  هستند  ها  برنامه  در  قانون!  مر  رعایت 
و  بد  و  خوب  از  اعم  امور  تمامی  خود  اکثریت 
و  کنند  می  وتو  را  کارشناسی  غیر  و  کارشناسی 
عده ای نیز با دیدگاه های اصولگرایانه خواستار 
نظر   شدن  دیده  نوعی  به  و  قانون  اصالح 
نمایی  مظلوم  با  و  اند  اکثریت  جمع  در  اقلیت 
به  برای  تالش  شان،  آرائ  غربت  خصوص  در 
در  و  دارند  خود  های  خواسته  نشاندن  کرسی 
تمایالت  به  رسیدن  برای  گروه  دو  بین هر  این 
زورآزمایی  خود  جناحی  و  شخصی  تمتعات   و 
می کنند و این مساله آنچنان با شدت ادامه دارد 
که علیرغم پافشاری طرفین تا کنون عایده ای 
جز بر هم زدن فضای شورا حاصل نشده است. 
آنچه که مشخص است و در یادداشت های قبلی 
تنها  اشاره شده است مردم و شهر  نیز  اینجانب 
قربانی این بازی ها بوده و هستند و این رقابت 

ناپسند همچنان در فضای شورا پا برجاست. 
جنوبی  خراسان  مرکز  عنوان  به  بیرجند  شهر 
شاید بیش از یک دهه است که تحولی اساسی 
و بنیادین در خود را تجربه نکرده است. شهری 
اینک  زیر ساخت ها مشهور است  به ضعف  که 
خود برای تامین حداقل های شهری دچار ضعف 
شدید تصمیم گیری آنهم در کانون تاثیر گذاری 
قصد  نگارنده  است.  شهر  اسالمی  شورای  چون 
توصیف بیش از این از فضای غبار آلود مجلس 
محلی شهرمان را ندارد صرفا در راستای وظیفه 
را  موضوع  یک  یادآوری  خود  ذاتی  رسالت  و 
داند  می  الزم  شهر  شورای  محترم  اعضای  به 
آستانه  در  شد  اشاره  نیز  قبال  که  همانطور  و 
نیز  برای مردم  را  بزرگ  یادآوری  این  انتخابات، 
به لحاظ تنویر افکارشان در خصوص بازخورد هر 

نوع انتخاب تکرار خواهد کرد.
برادران و خواهران دینی ما در شورای اسالمی 
شهر ؛ متاسفانه تلنگر افکار عمومی پس از اختالفات 
دیرینه شما در شورا در دیدگاه های شما تاثیر گذار 
هر  برجاست.  پا  همچنان  مخالفت  ساز  و  نبوده 
 چند که اگر امکان قانونی انحالل این شورا وجود
ناظر  های  دستگاه  خدمت  بزرگترین  داشت  می 
اما حال  باشد  پسندیده  اقدام  توانست همین  می 
 که چرخ روزگار هنوز بر وفق مرادتان می چرخد 

توجه شما را به این نکته جلب می نمایم.
برای  قانونی  و  اجتماعی  وظیفه  جز  به  شما 
حضور در شورای شهر و تصمیم گیری برای امور، 
بار سنگینی به عنوان حق الناس به گردن دارید. 
از صندلی که روی آن نشسته اید تا حقوقی که 
 گرفته اید و میوه ای که در شورا میل نموده اید
و عکسی که از شما در روزنامه ها انداخته اند و 
فرمایشاتی که فرموده اید و مصوبه شده است و 
تصمیماتی که گرفته اید و اجرا شده است، همه 
آن  در  ای  ذره  اگر  که  بوده  الناس  حق  همه  و 

کوتاهی کرده اید خود می دانید و خدای خود.
بر  را  مردم  رأی  مسوولیت  شما  ما،  عزیزان 
عهده دارید واگر نخواهیم خسارت مالی این بی 
برنامه گی ها در شورا را به گردن شما بیاندازیم 
بدون شک در فرصت خدمت به مردم بسیار کم 
صراحت  با  بخواهیم  اگر  و  است  شده  فروشی 
حرف بزنیم و از تبعات بعدی آن در شورا نهراسیم 
شما به نوعی حق مردم برای داشتن یک شورای 
خوب را ضایع کرده اید. حق الناسی که به برکت 
نظام جمهوری اسالمی ایجاد شده و به شما به 
عنوان نمایندگان مردم فرصت خدمت داده است. 
بر  یا  و  اموریم  دنبال اصالح  اگر  نرود  یادمان 
و  وقت  بسا  چه  کنیم  می  پافشاری  خود  اصول 
فرصت توسعه مردم نیز چون اموالشان جزئی از 
حق الناس است و شاید  فرصت سوزی و اتالف 
وقت ۴ ساله شهروندان برای داشتن شهری بهتر 
به مراتب سخت تر و زیان بارتر از خسارت مبلغی 

باشد که در پروژه ای به تاراج می رود.
باشد که در محضر خداوند پس از این امتحان 
رو سفید بوده و به شهر و مردم خود خیانت نکرده 
باشیم. در پایان الزم است یادی کنیم از اعضای 
خدمات  که  شهر  شورای  اول  دورهای  محترم 

شایسته شان برای همیشه ماندگار خواهد ماند.

سقف سنی دریافت کارت های
 اعتباری ۱۸ سال شد

حیدری معاون نظارت بانک مرکزی، اهلیت الزم 
برای دریافت کارت های اعتباری را سن ۱۸ سال 
به باال دانست و گفت: صدور کارت های اعتبار برای 
خردساالن امکان پذیر نیست و تنها افراد باالی ۱۸ 
سال می توانند در صورت رعایت ضوابط اعتبارسنجی 

از سوی بانک ها این کارت ها را دریافت نمایند.

اعطای تسهیالت یک و نیم میلیون
 تومانی سفر عتبات

زیارت  و  رئیس سازمان حج  اوحدی؛  ایلنا- سعید 
گفت: با توجه به تفاهم نامه در دست امضا با بانک 
ملی، ودیعه گذاران سفر حج و عمره در بانک ملی 
تسهیالت یک و نیم میلیون تومانی دریافت خواهند 
کرد که ودیعه آنان در بانک به عنوان ضمانت وام 
این  دریافت  برای  توانند  می  زائران  و  بود  خواهد 

تسهیالت به شعب بانک ملی مراجعه کند.

صندوق تعاون به مشاغل
 خانگی وام می دهد

مهر - صندوق سرمایه گذاری تعاون مجاز شد ساالنه 
تا ۳۰ درصد از مبلغ خدمات خود را در صورت عدم 
وجود تقاضا در بخش تعاون، به بنگاه های زودبازده و 
مشاغل خانگی اختصاص دهد. این صندوق می تواند 
در هر سال مالی حداکثر تا ۳۰ درصد از مبلغ خدمات 
خود را به بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی مجاز در 
قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی 
خرد و کوچک تا 5۰ نفر شاغل با اولویت مشاغل و 
بنگاه های اقتصادی عضو شرکت های تعاونی تأمین 
نیاز حرفه ای با تأکید بر مشاغل خانگی، خوداشتغالی 

و شرکت های دانش بنیان اختصاص دهد. 

ارائه ۵۰۰ هزار سیم کارت کودک در کشور

ایسنا - به گفته فعاالن عرصه ارائه  سیم کارت کودک 
طی چهار ماه گذشته بیش از 5۰۰ هزار سیم کارت 
کودک در کشور عرضه شده است.مجموعه انارستان 
با همکاری اپراتور اول طی ماه های گذشته به ارائه ی 
سیم کارت های کودک در بازار پرداخته و برای ارائه 
با  همکاری هایی  نیز  کودکان  مناسب  محتوای 

شرکت های مختلف انجام داده است.

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

323192۶3- 09151۶42377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

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

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

آدرس: نبــش مـدرس 57
09128۶۶4599 خرمشاهی/ 09155۶293۶8 عرب

   کاغذ دیواری، 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

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

دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده          09153410۶۶8 - 09153410۶۶8

عرضــه کننـده روکــش های مقــاوم سـاز شیشـه

ضد گلوله
ضد سرقت

ضد انفجار
ضد بخار 

عایق حرارتی

شیشه معمولی منزل، 
فروشگاه و خودرو، 
خود را باکمترین 

هزینه و بدون تعویض 
ضد سرقت و یا عایق 

حرارتی کنید

  ۰9۱2۰2۱226۰ -  ۰9۱۵۵6۱۰۵۸۵آدرس دفتر:بین توحید ۸ و ۱۰     ۰۵632449۱29
نصب در سراسر کشور
ساخت کشور کانـادا

سقف کاذب ، کناف ، 
PVC ، پارکت ، کف پوش

 09151630741 
رحیمی

بیست متری سوم ، 
روبروی حج و زیارت

حمــل اثاثیـــه 
۱۰۰ درصد تضمینی 

با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان

09159618581  
09363448729-   فاروقی

آگهی استخـــدام
شرکت یکتا پخش شرق به نمایندگی شرکت هنکل آلمان جهت تکمیل کادر 

فروش اختصاصی هنکل به تعدادی بازاریاب حضوری آقا و خانم در استان 

خراسان جنوبی نیازمند است.

افراد متقاضی می توانند با در دست داشتن یک قطعه عکس جهت مصاحبه 

حضوری به دفتر شرکت واقع در : سجادشهر ، امامت 7 پالک 2 بین ساعت 9 

الی 12 ظهر مراجعه نمایند.    تلفن تماس : 32327144-6



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

پیام شما

3
سه شنبه * 6 مهر 1395 * شماره 3613

بازدید از موزه های خراسان جنوبی در روز گردشگری رایگان است

برزجی-مسئول موزه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از فعال بودن 15 موزه در استان خبر داد و  گفت: بازدید از موزه های 
زیرنظر این اداره کل، روز سه شنبه 6 مهر همزمان با روز جهانی گردشگری رایگان است.غالمحسین شعیبی  اضافه کرد: از مجموع گنجینه ها 6مورد در 

بیرجند و بقیه در شهرهای قاین، خضری، نهبندان، سرایان، بشرویه، فردوس و طبس فعال و پذیرای بازدید عالقه مندان به آثار تاریخی و هنری است.

روزنامه آوا سالم خواستم از طریق شما به آقای 
تمام  و  قاین  و  بیرجند  دوستان  حلقه   ، استاندار 
کسانی که خط خطوط سیاسی این روزهای استان 
را تعیین می کنند بگویم که بنده به عنوان یک 
اصالح طلب دو آتیشه کامال تغییرات را حق شما 
بزرگواران می دانم چرا که برخی افراد دیگر واقعا 
با بی تدبیری کار دولت را خراب می کردند اما در 
این بین برخی تغییرات که کم هم نبود نشان داد 
دوستان ما هم قصد رفاقت بازی دارند و به فکر 
با  . بگذریم هر چه بود اصالحات  توسعه نیستند 
در  اگر  و  ندارد  جو سیاسی حاکم وضعیت خوبی 
حضور  مدت  چون  نیز  کوتاه  فرصت  این  استان 
این  به  اقبالی  دیگر  شود  سوزانده  قبلی  استاندار 
سمت نخواهد بود لذا حال که تمامی ابزارها را به 
خدمت گرفته اید و بی بهانه و با بهانه ، خوب و 
که  حال   . کردید  عوض  را  قوی  و  و ضعیف  بد 
استاندارمان را قوی انتخاب کردید ، حال که دم 
از تعامل خوب استاندار با مسوولین ملی می زنید 
به شدت منتظر تغییر مسیر توسعه هستیم که اگر 
جریان  برای  سیاسی  انتحاری  نیافتد  اتفاق  این 

اصالحات خواهد بود ) ارسالی در کانال تلگرامی آوا ( 

دارم که وضعیت  تقاضا  اصناف  اتاق  از  با سالم 
تداخل صنفی در اتحادیه صنف الستیک فروشان 
وتعویض روغن و پنچرگیری رو بررسی کنید چرا 
یک مغازه هم الستیک داره هم آپاراتی  و هم 
تعویض روغن و من الستیک فروش نمی توانم 
تعویض داشته باشم . درجواب اتحادیه الستیک 
میگن که کسی اعتراض نکند ایرادی ندارد.  پس 
قانون برای همه یکسان است  چه مفهومی دارد؟
915...422
 آوا با سالم... میخواستم تشکر کنم که من دیروز 
رفتم شهرداری بیرجند واسه کاری که داشتم که 
شهید  نوحه  شهرداری  بسیج  پایگاه  بلندگوی  از 
گمنام داشت پخش می شد واقعا من شارژ شدم
915...574
به  نظارتی  هیچ  وتعزیرات  بازرگانی  سازمان 
ندارند  میدوزند  مدارس  فرم  لباس  که  خیاطیها 
کرد  تعیین  خیاط  4نرخ  فرم  لباس  یک  برای 
فاکتورکردم  تقاضای  وقتی  36هزارتومان  اول 
نوشتن  موقع  35دوباره  گفت  همکارش 
فاکتور32هزارتومان که بازهم فاکتور نداد ولباس 
فرم را گرفت گفت فروشی نیست میخای بدون 

فاکتور50 هزارتومان
915....610
قابل توجه حجت االسالم عبادی نماینده محترم 
هنوز  آیا   - سالم  با  شورایاسالمی  مجلس  در 
ماده  وضعیت  مجلس  که  نرسیده  آن  وقت 
برنامه  از  که  را  قضائیه  قوه  امورمشاورین   187
سوم1370 به یادگار مانده را نهایی کند . وکالت 
دادگستری که حرفه ایآزاد و غیردولتی است چرا 
باید به غیر از موارد استخدام شرایط سنی داشته 
باشد و وکالت و مشاوره منحصرا در اختیار وکال 
از  غیر  به  حقوق  رشته  التحصیالن  فارغ   . باشد 
دریافت  را  مشاوره  دفاتر  تأسیس  مجوز  مواردی 
هستیم  ششم  برنامه  در  که  .تاکنون  اند  داشته 
مشاوره  امر  در  حقوق  رشته  کارشناسان  تکلیف 
را  بیکاری  از  عظیمی  سد  و  نگردیده  مشخص 
به وجود آورده است که مجبورند به دنبال کار در 
اغذیه فروشیها بگردند و سالها عمر و هزینه را به 

امید وکیل یا مشاورشدن به هدر دهند.
915...844
چطور می شود در یک خیابان دو کوچه آسفالت 

شود و دوکوچه نه.مهرشهر ابن سینای 9
935...336
چرا استاندار سیاسی کاری می کند؟ نخعی نژاد مرد 

عمل است و سابقه او نزد مردم بسیار درخشان.
915...019
آقای  جناب  بیرجند  دانشگاه  ریاست   . سالم  با 
نماد  و  تاثیرگذار  های  چهره  از  که  قائمی  دکتر 
به  نسبت  هستید  جنوبی  خراسان  عمل  و  اقدام 
تر  مهربان  درمان شهرستان خوسف  و  بهداشت 

باشید و رافع مشکالت همنوعان خود باشید.
915...008
محمد آباد پسکوه- قاین آموزش و پرورش سال 
گذشته با 31 دانش آموز در پایه های )9.8.7( و 
امسال با آمار 36 نفر در 3 پایه مدرسه را تعطیل 
کردند که باعث ترک تحصیل عده ای شده در 

روستایی دیگر با 24 نفر مدرسه دایر است. 
0935...365

جوابیه اداره کل راه و شهرسازی 

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ  29/ 6/ 95  در خصوص زمین های 
واگذار شده در  جاده اسفهرود به استحضار می رساند 
: هیچگونه واگذاری در دشت علی آباد از سوی  این 
اداره کل صورت نگرفته و واگذاری های انجام شده 
از ناحیه امور اراضی و قبل از تحویل و تحول اراضی 

به مسکن و شهرسازی وقت انجام گرفته است. 

جوابیه مرکز بهداشت بیرجند 

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
بر  نظارت  خصوص  در   95/6/1 مورخ  شما  پیام 
چهارشنبه بازار  به استحضار می رساند: بازدید از 
چهارشنبه بازار به صورت هفتگی توسط بازرسان 
بهداشت محیط این مرکز انجام و با متخلفین نیز 
چندین  که  طوری  به  گیرد  می  صورت  برخورد 
پرونده تخلف بهداشتی جهت رسیدگی به مقامات 
محترم قضایی ارسال شده است. با توجه به مصوبه 
کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان بیرجند 
مورخه های 95/1/29 و 95/3/12 و جلسات دیگر 
مبنی بر لزوم اخذ کارت فعالیت از سازمان میادین 
و میوه و تره بار جهت عرضه حبوبات و خشکبار 
از فروشندگان حاضر در چهارشنبه  هنوز تعدادی 
در  اند.  نداده  انجام  زمینه  این  در  اقدامی  بازار 
پایان امید می رود با حمایت و همیاری دستگاه 
مردم  همچنین  و  ذیربط  نظارتی  و  اجرایی  های 
و شهروندان عزیز بیش از پیش بتوانیم در جهت 

حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه گام برداریم. 

کمربند سبز بیرجند زرد شد
علت پژمردگی درختان جاده های حاشیه  شهر بیرجند چیست؟

 عصمت برزجی-  پروژه های کمربند سبز 
و  بادشکن  ایجاد  با هدف  در شهرها معمواًل 
فیلتر طبیعی به  منظور مقابله با پدیده گرد و 
غبار، شن های روان، بادهای موسمی و ایجاد 
اکوسیستم طبیعی پیش بینی می شوند. یکی از 
مهمترین تأثیرات این پروژه ها توسعه فضاهای 
سبز شهری و تولید اکسیژن است. عالوه بر 
این، گیاهان با فرایند تعریقی که انجام می دهند 
به طوری که  می کنند.  تعدیل  را  محیط  دمای 
گرم ترین  در  قادرند  گیاهی  پوشش های 
خود  پیرامون  محیط  دمای  تابستان  روزهای 
را تا چهار درجه سانتی گراد کاهش دهند و در 
عین حال 50 درصد بر رطوبت هوا بیفزایند. از 
دیگر تأثیرات عمده فضای سبز، جذب گرد و 
غبار است؛ به گونه ای  یک هکتار فضای سبز 
شهری از نوع درختی و پوشش چمنی و بوته ای 
قادر است در هر نوبت بارندگی 68 تن گرد و 

غبار را جذب کند.

بودجه آبیاری درختان
 کمربند سبز ؛ صفر

بیرجند -  بیرجند به سمت قاین و  در مسیر 
سربیشه چند ردیف درختانی در حاشیه جاده 
کاشته شده اند که به کمربند سبز نیز مشهور 
است. به گفته مدیر راهداری اداره کل راه و 
 25 درختان  این  جنوبی  خراسان  شهرسازی 
سال قبل در محور بیرجند به سمت قاین و 

بیرجند- سربیشه کاشته شده است.
اما در حاشیه جاده بیرجند - قاین قد و قواره 
درختان با تاریخ ذکر شده هم خوانی ندارد و جز 
آن رنگ و روی زرد درختان همه نشانه ای از 

بیماری یا تشنگی آنهاست. 
کریمپور هدف از کاشت این درختان را حفظ 
حریم راه ها عنوان می کند و می گوید: این 
گنجشک  زبان  و  اقاقیا  کاج،  نوع  از  درختان 
است که به وسیله تانکر در فواصل زمانی منظم 

آبیاری می شود. 
وی شرط آبیاری این درختان را موقعیت فصلی 
می داند و می افزاید: در تابستان و در  اوج گرما 
هر 15 روز این درختان آبیاری می شود. این 
مقام مسؤول با بیان اینکه اداره راه و شهرسازی 
در تامین آب این درختان هیچ بودجه ای ندارد 
اظهار می کند: در ابتدای امر قرار بود استارت 
این کار توسط اداره راه زده شود و پس از آن 
منابع طبیعی و یا سایر ادارات مرتبط این پروژه 
را تحویل بگیرند که هنوز بعد از گذشت 25 
و  راه  دوش  بر  درختان  این  نگهداری  سال 

شهرسازی است. 
وی از اختصاص یک دستگاه تریلی برای حمل 
آب به منطقه کمربند سبز خبر داد و گفت: از 
این میزان آب در فواصل زمانی منظم بسته 
نیرو  دو  کارگیری   به  با  فصلی  شرایطی  به 
برای آبیاری درختان استفاده می شود. وی با 
بیان اینکه آب مورد نیاز آبیاری این درختان 
به سختی تامین می شود افزود: ردیف اعتباری 
برای خرید آب نداریم گرچه تاکنون توانسته 
ایم درختان را سبز نگه داریم . در حالی این 
مقام مسئول عمر درختان مذکور را 25 ساله 
عنوان می کند که شواهد خبرنگار ما حاکی از 
آن است ارتفاع بسیاری از این درختان بسته به 

نوع درخت کمتر از 2-3 متر است .
همینطور شنیده ها حاکی از آن است زمینی  
که این درختان در آن کاشته شده آهکی است 

یعنی بعد از نفوذ ریشه به عمق زمین به آهک 
رسیده و عمال رشد آن متوقف می شود تماس 
های خبرنگارما، برای بررسی صحت یا کذب  
این قضیه بی نتیجه ماند چون در تماسی که با 
آزمایشگاه آب و خاک داشتیم مسئول مربوطه 
گفت این آزمایشگاه فقط نوع خاک معدنی را 
بررسی می کند و در مورد نوع خاکی که درخت 
در آن کاشته می شود باید جهاد کشاورزی نظر 
دهد. کارشناس جهاد کشاورزی نیز در پاسخ 
به خبرنگار ما،  عنوان کرد: کارشناسان جهاد 
فقط می توانند در باره نوع خاک درختان مثمر 
ثمر نظر دهند این موضوع به منابع طبیعی یا 
محیط زیست بر می گردد. در نتیجه با توجه 
به اینکه دو سازمان اخیر نیز طرح مذکور را 

اداره راه و شهرسازی می دانستند  مربوط به 
نظری پیرامون  نوع خاک و میزان رشد درختان 

نداشتند. 
اما   مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزی داری 
استان سال گذشته در مراسم درختکاری عنوان 
جاده های  در  درختان  آبیاری  که   بود  کرده 
استان با تانکر انجام می شود، خراسان جنوبی 
منطقه کم آبی است، به همین دلیل آبیاری 

درختان مشکل است.
برای  اینکه   بر  تاکید  با  شریفی   ا...  حبیب 
باید  استان  در جاده های  ایجاد کمربند سبز 
بود:  افزوده  استفاده شود  ای  قطره  آبیاری  از 
مشکل کمبود آبی و آفتها یکی از مشکالت 
ایجاد کمربند سبز در جاده های خارج شهرهای 
استان است و وضع اقلیمی برای کاشت درخت 

مناسب نیست.

 آب باران، راهکاری علمی و 
دانشگاهی برای آبیاری کمربند سبز

دکتر خزیمه نژاد از اساتید دانشگاه بیرجند که 
قبال طرح مطالعاتی در باره آبیاری کمربند سبز 
جاده بیرجند به سمت قاین انجام داده بود به در 
گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد:  پروژه کمربند 
به  قاین  بیرجند-  جاده  ابتدای  در  واقع  سبز 
منظور زیبایی ورودی شهر و همچنین اعتدال 

نسبی رطوبت منطقه انجام گرفته است. 
وی با اشاره به وضع خشکسالی در خراسان 
با  جنوبی  خراسان  اکنون  هم  افزود:  جنوبی 
پدیده تغییر اقلیم مواجه است و بررسی های 

ادامه  خشکسالی  این  دهد  می  نشان  علمی 
خواهد داشت. خزیمه نژاد با بیان اینکه برداشت 
های بی رویه آب و مصرف شدن 90 درصد 
نشان  کشاورزی  بخش  در  استان  آبی  منابع 
دهنده این است که سفره های آب زیرزمینی 
آینده  در  شک  گفت:بی  اند  شده  افت  دچار 
خراسان جنوبی با مشکالت منابع آب مواجه 
از حوزه های دیگر  نیاز است  خواهد شد که 

آب منتقل شود . 
وی با تاکید بر اینکه کمربند سبز رویکرد منابع 
آبی نداشته است افزود: هدف اصلی اجرای این 
طرح گویا زیبا سازی در حاشیه شهر و حفاظت 
برای  است  نیاز  لذا  که  بوده  ها  راه  حریم  از 
اجرای چنین طرح هایی از همان ابتدا به نظر 

اساتید دانشگاه نیز توجه شود. 

وجود 6400 اصله درخت
 در کمربند سبز بیرجند قاین

اینکه هم اکنون  بیان  با  این استاد دانشگاه  
برای آبیاری این درختان می توان آب باران 
را مدیریت کرد افزود:  این پروژه به طول 11 
کیلومتر بوده و در سه ردیف کشت شده است 
که دو ردیف درخت کاج و ردیف وسط ترکیبی 

از درختان متنوع می باشد. 
ادامه داد: سطح جاده مورد  نژاد  دکتر خزیمه 
استفاده جهت جمع آوری آب باران از حدود 20 
کیلومتری ابتدای کمربند سبز یعنی از مرتفع 
ترین بخش گردنه ثمن شاهی شروع شده و 
طبق آمار اخذ شده از اداره کل راه و شهرسازی 

تا پایان دوره طرح دارای دو باند 11 متری به 
طول 9 کیلومتر خواهد بود و بنابراین سطح 
مفید آبگیر به مساحت 198000 متر است که 
محل  قرارگیری مخزن آب در انتهای کمربند 

سبز می باشد. 
کمربند  در  درخت  اصله  وجود 6400  از  وی 
سبز بیرجند قاین خبر داد و گفت: نیاز آبی این 
درختان در ماه های مختلف متفاوت است .به 
گفته ی وی، طبق طرح تحقیقاتی انجام گرفته 
با توجه به بارش های موجود حداقل 50 درصد 
به  جاده  روی سطح  بارش  از  رواناب حاصل 

مخزن خواهد رسید. 

  جمع آوری آب باران
 با دو مخزن 5000 لیتری 

این استاد دانشگاه  ادامه داد: با در نظر گرفتن 
دوره آبیاری 15 روزه حجم آب مورد نیاز در 
هر دوره برای هر گیاه برابر 140 لیتر خواهد 
بود. خزیمه نژاد با تاکید بر اینکه استحصال آب 
باران در مناطق خشک و نیمه خشک به منظور 
آبیاری در سطوح نه چندان وسیع مقرون به 
صرفه است افزود: در پژوهشی که انجام شده 
به این نتیجه رسیده ایم که با استفاده از ذخیره 
جاده  سبز  کمربند  پروژه  توان  می  باران  آب 
بیرجند- قاین را به صورت کامل آبیاری کرد. 

وی ادامه داد: برای جمع آوری آب باران از 
سطح جاده استفاده شده و دو مخزن 5000 
لیتری در ابتدای طرح مورد نیاز است . این 
مخازن نه تنها کمبود در ماه های گرم و کم 
آب  مقداری  بلکه  کند  می  جبران  را  باران 
سرریز نیز اضافی خواهد آمد که در صورت 
را  مخزن  حجم  توان  می  اقتصادی  صرفه 
جهت  در  نیز  آب  سرریز  از  و  داده  افزایش 
با  خزیمه  کرد.  استفاده  سبز  کمربند  توسعه 
به  باید  شده  تعیین  مخازن  اینکه  بر  تاکید 
صورت استخری و حتی االمکان دارای صافی 
شنی برای فیلتراسیون گل و الی معلق در 
آب باشد افزود: از آنجایی که نیاز آبی درختان 
تعیین کننده اصلی حجم مخازن است برای 
و  مخزن  ساخت  هزینه  در  جویی  صرفه 
از درختان  توان  آبیاری می  همچنین شبکه 
کم نیاز مثل کاج با تعداد باالتر و یا عر عر 
که مقاومت بیشتری نسبت به خشکی دارد 
استفاده کرد. وی در پایان خاطر نشان کرد: 
روش  از  استفاده  پروژه  این  در  آبیاری  برای 
های نوین آبیاری مثل آبیاری قطره ای مفید 

به نظر می رسد.  

عکس: قاسمی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه  950062 به موجب اجرائیه صادره از شعبه چهار دادگاه عمومی شهرستان بیرجند آقای میر حسن احمدی آواز فرزند دین 
محمد محکوم است به پرداخت مبلغ )594/051/051 ریال( پانصد و نود و چهار میلیون و پنجاه و یک هزار و پنجاه و یک ریال در حق محکوم له آقای 
علی اکبر محجوبی فرزند غالمرضا و پرداخت مبلغ 29/350/000 ریال )بیست و نه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال( حق االجرای دولتی در حق صندوق 
دولت، لذا مقرر گردیده است یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 18169 مترمربع تحت پالک ثبتی 1138 فرعی از 222 اصلی بخش سه بیرجند واقع 
در مزرعه چاه جعفری روستای تقاب خوسف که توسط شخص ثالث آقای مهدی شاهی در جهت تادیه بدهی محکوم علیه معرفی و توقیف شده است و 
با وصف اینکه: حسب نظر کارشناس حدود یک سوم زمین به کشت یونجه و گاورس و تعداد 25 اصله نهال عناب اختصاص داده شده و یک باب اتاق 12 
متری با آجر سفال در آن بنا شده و یک باب باربندی جهت نگهداری دام نیز در زمین مورد نظر بنا شده است. بافت زمین شنی رسی با قابلیت کشاورزی 
می باشد، عرض زمین حدود 65 متر و طول آن حدود 280 متر می باشد که هر مترمربع به مبلغ 60/000 )شصت هزار( ریال و کل زمین به متراژ 18169 
متر مربع مجموعاً به مبلغ 1/090/140/000 ریال )یک میلیارد و نود میلیون و یکصد و چهل هزار( قیمت گذاری گردیده است از طریق مزایده با قیمت 
کارشناسی در تاریخ 1395/07/17 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان  خوسف به فروش برسد که  قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده 
اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر این صورت 10 
درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم 
اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل داده خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا  مراجعه تا ترتیب  مزایده بازدید آنان داده شود. هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده  مزایده خواهد بود

مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای  احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران خودرو آمیکو مدل 85 جمعاً 6 تن متعلق به دهیاری روستای کالته شب از توابع شهرستان 
سربیشه - بخش درح از طریق مزایده به فروش می رسد. ضمناً اتاق جلو سفید بدون رنگ، 
 شیشه سالم و موتور باز شده می باشد حدود 4 میلیون خرج دارد جک و کمپرس سالم می باشد 

فاقد بیمه ، فاقد باتری ، دو جفت الستیک نیاز دارد. 
قیمت پایه فروش: 14 میلیون

مکان بازدید: بیرجند، مهرشهر، جاده شکراب، مجتمع کارگاهی
مهلت بازدید: 95/7/6 الی 95/7/13

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 09158672125 - مجید کاووسی
تماس حاصل فرمایید. 

آگهی تجدید مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950058 به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خوسف آقای امیر علی هاونگی فرزند رضا و خانم ها 
معصومه، مرضیه، مریم، طاهره و زهرا هاونگی فرزندان رضا و خانم فاطمه زارعی نودر فرزند حسین محکوم هستند به فروش باغ منزل به مساحت 1976/5 
مترمربع از پالک 61 فرعی از 17 فرعی از 171 اصلی بخش 3 بیرجند به عنوان بخشی از ترکه مرحوم رضا هاونگی به جهت غیر قابل تقسیم بودن و 
تقسیم وجه حاصل از فروش بین وراث به نسبت سهام فرعی هر یک از آنها )حسب دعوی آقای محمد صادق هاونگی فرزند رضا با وکالت آقای شهرام 
امیرافشاری( و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت، لذا مقرر گردیده باغ منزل مذکور به همراه یک ساعت 
آب با این توصیف: که حسب نظر کارشناس کشاورزی باغ منزل مذکور دو کله بوده و در روستای فخر آباد تقاب قرار دارد، دارای خاک مناسب کشاورزی 
می باشد، دارای یک باب خانه مسکونی با قدمت باالی 20 سال و گنبدی به مساحت 30 مترمربع و دارای دو اتاق و سرویس دستشویی می باشد، دارای 
یک باب سایبان که با ورق و قوطی ساخته شده به مساحت 40 مترمربع و یک باب مرغدانی به مساحت 9 مترمربع ساخته شده با ورق و قوطی می باشد، 
دارای یک استخر ذخیره آب با گنجایش 8 متر مکعب می باشد، باغ منزل دارای آب لوله کشی )آشامیدنی( و امتیاز برق می باشد. داخل منزل گازکشی 
نمی باشد لکن علمک گاز درب منزل وجود دارد. باغ منزل مذکور دارای یک ساعت آب از چاه موتور روستای فخرآباد با دبی 30 لیتر در ثانیه اشجار 
مختلف شامل توت فرنگی )3 اصله(، عناب )3 اصله(، انار )44 اصله(، انواع انگور )60 بوته( و زردآلو  وآلو )12 اصله( می باشد که توسط کارشناس منتخب 
مجموعاً به مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال قیمت گذاری گردیده است، از طریق مزایده با قیمت کارشناسی در تاریخ 1395/07/17 از 
ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی  دادگستری شهرستان  خوسف به فروش برسد که  قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع  و به 
شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله   فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی 
را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر این صورت 10 درصد سپرده وی پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور 
دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل داده خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 

موعد مزایده به این اجرا  مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود.
مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

نتیجه انتخابات کانون کارگران بازنشسته 
تامین اجتماعی شهرستان سربیشه

به استناد ماده 124 قانون کار و آیین نامه مربوطه و به موجب صورتجلسه مورخ 95/06/17 مجمع 
عمومی و صورتجلسه مورخ 95/06/27 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر 
یک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل کانون مذکور که از تاریخ 

95/06/17 به مدت سه سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد:
رئیس و دبیر هیئت مدیره 1- آقای محمد قالسی            
نایب رئیس هیئت مدیره 2- آقای نور محمد ساالری       
خزانه دار هیئت مدیره  3- آقای حسین مبارکی    

عضو علی البدل هیئت مدیره 4- آقای محمد محمدی             
5- آقای محمد عبداللهی                          عضو علی البدل هیئت مدیره

بازرس اصلی کانون 6- آقای رضا مقدسی فر            
7- آقای موسی موسایی                          بازرس علی البدل کانون

کانون مذکور به شماره 505-5-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت 
رسیده و مطابق ماده 21 اساسنامه کانون کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با 
 امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد بود.

چهارراه  به  نرسیده  رجایی،  خیابان 
کوشه ای، مقابل بانک ملی، پالک 95

32318382 - 09155614417

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.

تعویض چرخ و باالنس کامپیوتری
تعویض و باالنس چرخ های اسپرت انجام می گیرد
با هر تعویض روغن، کارواش موتور و روشویی خودرو/ رایگان 
پنچرگیری انواع الستیک های تیوپی و تیوپلس
 )موتور- دوچرخه( باد نیتروژن

 تعویض روغن و  پنچرگیری بهنامیان

میدان امام- پشت پمپ بنزین - جنب تعمیرگاه 
پراید خزاعی     09156666972 - صادق بهنامیان
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یادداشت

لزوم ترویج دسترسی
 جهانی گردشگری

 ،۱۹۸۰ سال  از 
جهانی  سازمان 
سازمان  گردشگری 
ملل متحد ساالنه روز 
۲۷ سپتامبر را به عنوان 
روز جهانی گردشگری 
می گیرد.  جشن 

اساسنامه این روز در تاریخ ۲۷ سپتامبر سال ۱۹۷۰ به 
تصویب سازمان جهانی گردشگری رسید.

در  عطفی  نقطه  روز  این  تصویب  و  انتخاب 
از  هدف  می شود.  محسوب  جهانی  گردشگری 
گرامی داشت چنین روزی، باال بردن سطح آگاهی 
در مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان 
ارزش های  بر  گردشگری  تاثیر  چگونگی  دادن 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سراسر 
جهان است. این رویداد مهم، فرصت مغتنمی است 
فعاالن  و  ها  تشکل  مشارکت  و  همفکری  برای 
بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی، به منظور 
 آگاهی بخشی آحاد مردم و برنامه ریزی در اجرای

سیاست های گردشگری. باتوجه به شعار روز جهانی 
گردشگری برای سال ۲۰۱6 ) گردشگری برای همه 
- ترویج دسترسی جهانی ( می توان چنین تعریف کرد 
که، گردشگری قابل دسترس برای همگان، در واقع 
فرآیندی است مشارکتی بین دست اندرکاران حوزه 
گردشگری  که با ارائه محصوالت خدمات استاندارد 
با طراحی جهانی و محیط مناسب موجبات عملکرد 
مستقل و درخور شأن و منزلت افراد ناتوان را فراهم 
می آورند که به نوعی این افراد دچار یکی از نیازهای 
دسترسی از جمله تحرک، بینایی، شنوایی و یا شناختی 
هستند.  پدیده ی مسافرت را از محلی به محل دیگر 
و از کشوری به کشور دیگر، بدون در نظر داشتن قصد 
مهاجرت، اشتغال یا اقامت مستمر، جهانگردی گویند. 
از دید سازمان ملل »جهانگرد یا گردشگر کسی است 
که کشوری غیر از کشور محل اقامت خود را مورد 
بازدید قرار دهد، مشروط بر این که، این بازدید به 
منظور احراز هیچ گونه شغل و کسبی نباشد و حداقل 
۲4 ساعت و حداکثر سه ماه در کشور میزبان توقف 
نماید و مسافرت او مبنی بر یکی از علل زیر باشد: 
تفریح، استراحت، گذراندن تعطیالت، امور خانوادگی، 
درمان و امور پزشکی، ورزش، امور مذهبی، مأموریت 
یا شرکت در هم اندیشی ها. تاریخچه ی جهانگردی 
را می توان به گذشته های دور نسبت داد. چنان که 
در دوران پیش از اسالم، برخی از یونانیان و رومیان به 
ایران سفر می کردند. پاره ای از آنان چون “هردوت” 
و “گزنفون” سفرنامه هائی با موضوع دیدار از ایران 
نوشته اند. در دوران بعد از اسالم نیز، نخستین کسی 
که از مغرب زمین به ایران سفر کرد و سفرنامه هائی 
در این باره نوشت “بنیامین تودالی” اسپانیائی بود 
که در سال ۱۱5۹م. به کشورهای مختلف از جمله 
ایران سفر کرده است. در گذشته های دور، مردانی 
که شهامت و جسارت رویاروئی با مشکالت را به 
جان می خریدند و مدت های مدیدی در بیابان ها 
و صحراها و از میان راه های پرخطر رد می شدند 
تا به شهر و دیاری برسند، سیاح می نامیدند؛ نظیر 
ابن بطوطه، ناصر خسرو، مارکوپولو. در قرن نوزدهم 
اصطالح جهانگرد یا توریست ]Tourist[ جایگزین 
سیاح شد. در آن زمان اشراف زادگان فرانسوی، برای 
تکمیل تحصیالت و کسب تجربه های الزم زندگی 
مسافرت می کردند. این جوانان، در آن زمان توریست 
نامیده می شدند. بعدها این اصطالح برای کسانی به 
کار رفت که برای سرگرمی، وقت گذرانی و گردش، به 
فرانسه سفر می کردند. این اصطالح، با گذشت زمان 
به مسافرت خارج از فرانسه نیز تعمیم داده شد و به 
همه ی افرادی که به خارج از کشور محل اقامت خود  

مسافرت می کردند، توریست گفته شد.
مسافرت  که  دهد  می  نشان  تاریخی،  اطالعات 
شانزدهم  قرن  اوایل  از  تفریح،  و  استراحت  برای 
انگیزه ی اصلی  توان  میالدی شروع شده و نمی 
ابن بطوطه، واسکودوگوما،  سیاحان معروفی چون: 
کریستف کلمب و مارکوپولو و مانند این ها را، تفریح 
و استراحت دانست. اینان، سیاحانی حرفه ای بودند که 
برای کشف سرزمین های جدید، تجارت، ماجراجوئی، 
شناخت اقوام و ملت های دیگر و یا زیارت، گام در 

سفرهای چندین ساله می  گذاشتند.
  مرتضی عربی - معاون گردشگری،

سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی

معرفی کتاب

چالش های فرهنگ کار در برنامه درس ملی

براي  حاضر  کتاب 
ریزان  برنامه  معلمان، 
تربیت  و  تعلیم  حوزه 
تدوین  دانشجویان  و 
بـه  امـا  است؛  گشته 
خواندن  می رسد  نظـر 
عالقه مندان  براي  آن 
به تعلیم و تربیت خالی از لطف نباشد. بی شک نظام 
آموزشی هنگامی مفید و کارا برای جامعه ی خود 
خواهد بود که ابزارهای مورد اختیارش به گونه ای 
طراحی شده باشد که به همه مسائل توجه کند و 
این توجه بدین معنا نباشد که باید به تمامی امور 
به میزان یکسانی توجه نمود. معصومین بزگوار نیز 
بر اولویت بخشی در امور تاکید فراوان کرده اند به 
ابیطالب )ع(  ابن  گونه ای که موالی متقیان علی 
می فرمایند: بدان که اگر فقط به کارهاي کوچک 
و کم اهمیت بپردازي از کارهاي مهم و حیاتي باز 
خواهي ماند؛ همانطور که پرداختن به کارهاي مهم، 
امور کوچک را از یاد مي برد و آنها نیز به مشکل و 
کار مهم تبدیل مي شوند. پس ضمن اولویت دادن 
و پرداختن به امور مهم، از مسائل جزئي نیز به کلي 
غافل مشو و کارهاي کوچک را واگذار به کسي که 
تو را کفایت کند. )بحاراألنوار، جلد ۱۷، صفحه 4۲4(
برنامه درس ملی به عنوان قلب نظام آموزشی 
باید به گونه ای طراحی و تدوین گردد که عالوه بر 
همه جانبه بودن اولویت بخشی نیز بنماید. بی شک 
یک نظام آموزشی که در پی اعتالی جامعه ی خود 
می باشد باید سعی نماید که انتظارات جامعه از خود 
را برآورده سازد. اما متاسفانه در حال حاضر شاهد 
آن هستیم که خروجی های نظام آموزشی انتظارات 
جامعه را بعد از ۱۲ سال آموزش نمی توانند برآورده 
از آموزش و  انتظارات مهم جامعه  از  سازند. یکی 
برای  متعلمین  ساختن  آماده  هرکشوری  پرورش 
باید  آموزشی  نظام  است.  اجتماع  در  نقش  ایفای 
کار  بازار  در  حضور  برای  آماده  را  دانش آموزان 
کند. تحقیقات نشان می دهد که متاسفانه فرهنگ 
کار درمیان ایرانیان ضعیف است. باید چرایی این 
موضوع را در آموزش و پرورش جست و جو نمود. 
کار یکی از امور مهم مسلمین است. در مستدرک 
ابیطالب)ع(  ابن  علی  که  است  نقل شده  الوسائل 
امام اول شیعیان فرموده اند: در کار پیگیر باشید، زیرا 
خداوند برای کار مؤمنان پایانی جز مرگ قرار نداده 
است( . جامعه ی اسالمی جامعه ای تنبل و تن پرور 
نیست، بلکه همیشه به دنبال تکامل همه جانبه خود 
است. لذا تحقیقات انجام گرفته از سوی محققان 
و هم  چنین سخنان مسئوالن نظام مبنی بر پایین 
بودن فرهنگ کار در ایران، محققان و نویسندگان 
این کتاب را به واکاوی چالش های برنامه درس ملی 
)با محوریت معلم، محتوا، محیط یادگیری و دانش 

آموز( در ایجاد فرهنگ کار دانش آموزان واداشت.
نشانی:  به  کتاب  نویسندگان  الکترونیک  پست 
farhangkar.barnamedarsi@gmail.

com آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات 
سازنده شما همراهان عزیز است. 

محمد حسن زنگویی دوم، 
مجتبی افضلی نسب، سید علی رافعی

اصطالحات خودرویی

 :  )Spoiler( براگیر  یا  اسپویلر   - بهدانی  عادل 
اسپویلر با ایجاد تغییر در زاویه باد باعث چسبندگي هر 
چه بیشتر خودروها به زمین در سرعت هاي باال مي 
شود و از به هم خوردن تعادل خودرو در سرعت هاي 
باال جلو گیري مي نماید و معموال این قطعه در انتهاي 
صندوق عقب یا به صورت پایه دار بر روي سپر عقب 
نصب مي شود . دیفیوزر  )Diffuser(: در سرعت های 
باال فشار زیاد هوا در زیر خودرو وجود دارد که این فشار 

باعث می شود قسمت عقب خودرو به دلیل فشار هوا 
به سمت باال رفته و باعث ناپایداری در سرعت های 
باال و یا سر پیچ ها می شود. در واقع دیفیوزر یکی از 
اجزای آیرودینامیکی خودرو می باشد که در قسمت 
عقب خودرو و زیر سپر عقب نصب می شود. این قطعه 
به جریان هوای زیر خودرو سرعت بیشتری می دهد 
  )Down Force(و باعث افزایش انرژی رو به پایین
بیشترمی شود. افزایش این انرژی باعث می شود عقب 
خودرو بیشتر بر روی زمین فشار آورد و در سرعت های 
باالی ۱۹۰ الی ۲۰۰ کیلومتر در ساعت یا در سر پیچ، 
Split� )خودرو پایداری بیشتری داشته باشد. اسپلیتر 

کاهش  وظیفه  خودرو  جلوی  در  نیز  اسپلیتر   :)ter
جریان هوای ورودی از رو به رو به زیر خودرو را دارد.

سبد بافی؛ هنری گرم در  زمستان استان 
به بهانه هفته گردشگری؛

 

گرم  هنر  بافی؛  سبد  برزجی-  عصمت 
خراسان جنوبی ها در سردی زمستان است که 
به دلیل جمع آوری مواد اولیه در زمستان و 
این  در  بافی  سبد  روستائیان ،  بودن  کم  کار 

فصل از رونق بیشتری برخوردار است.
به گزارش خبرنگار آوای خراسان جنوبی، 
یکی از صنایع دستی مهم و پر ارزشی که با 
 هزینه بسیار ناچیز ، تهیه می شود، سبدبافی های

فعالیت  بیرجند  شهرستان  مردم  است.  زیبا 
عمده ای در این  حرفه دارند. به طوری که  در 
استان  روستای  یکصد  حدود  از  سال ۱36۹  
اشتغال  رشته  این  به  که  بزرگ  خراسان 
شهر  اطراف  در  آن   63  روستای  داشته اند،  
کوه  رشته  کوهپایه های  خصوصًا   بیرجند، 

باقران قرار داشته است .
شاخه های  و  کاه  تولیدات،  این  اولیه  مواد 
است.  بیدمشک  و  بید  سرخ  درختان  نازک 
زمستان  در  منطقه  این  زحمتکش   مردم 
ساقه های نازک را قبل از جوانه زدن از درخت 
جدا می کنند. شاخه های بیدمشک در زمستان 
قابل  سال  طول  در  ولی  است  مرغوب تر 

استفاده است.
به دلیل جمع آوری مواد اولیه در زمستان 
و کم  کار بودن روستائیان ، سبد بافی در این 
فصل از رونق بیشتری برخوردار است. بافت 
سبد با استفاده از شاخه های نازک به”سفترک 
بافی” و تهیه محصول با ساقه گندم به “پخل 

بافی” معروف است.

بیدمشک؛ مایه اصلی سفتوک

از  معمواًل  بیرجند   در  سبد  بافت  برای 
می شود   استفاده  درخت  نازک  شاخه های 
همچنین  و  چوب”بیدمشک”  از  بیشتر  که 
چوب “ سرخ بید” است که بدون گل و میوه 
می باشد. سبدهای تهیه شده از بیدمشک، به 
زبان محلی به سبدهای سفترک “ سفتوک” 

معروف است .
در تشریح مراحل کار سبد بافی می توان 
شاخه های  ابتدا  بافت  شروع  برای  گفت؛ 
جدا  درخت  از  را  سبد  بافت  مناسب  نازک 
کرده و متناسب با بلندی چوب ها از یکدیگر 

ریز  برگ های  و  شاخ  سپس  شده ،  تفکیک 
ترکه های  اگر  می برند .  را  ترکه ها  اطراف 
چوب مرطوب و قابل انعطاف باشد می توان 
کار بافت سبد را شروع کرد. ولی در صورت 
خشک بودن ترکه ها، آنها را در حوضچه های 
آب قرار می دهند. اگر آب سرد باشد به مدت 
۱5 روز، در صورت گرم بودن یک هفته زمان 

کافی است تا ترکه ها آماده بافت شوند.
کار  برای  شده  انتخاب  “ سافت های” 

ترکه های  و  گرفته  نظر  در  از 4  را، مضربی 
چهارتایی را با هم جفت کرده به صورت ۲ 
بر روی یکدیگر قرار می گیرند .  دسته عمود 
تو”  “ را   هم  روی  شده  سوار   سافت های 

در  تیرکی  حکم  واقع  در  که  نامند  می 
مرواربافی را دارد. پس از آن بافت با دو ترکه 

“ بافتنی” نامیده می شود ، آغاز می گردد.
در ابتدا برای اینکه توهای سوار بر هم از 
و  زده  تا  نشوند  بافتنی  را  اولیه خارج  حالت 
چهار ترکه بین آن قرار می گیرد ) دو بافتنی 
به  و  ترکه(    4 زیر  بافتنی   ۲ ترکه ،   4 روی 
صورت 4 تا زیر 4 تا رو از چهار طرف یک یا 
دو بار عبور داده ، سپس هر  بافتنی به روش 
تا دور مربع تشکیل  رو دور  زیر یکی  یکی 

شده ،  بافته می شود.

شد  تمام  بافتنی  سافت  که  جایی  هر  در 
دوباره سافت جدیدی از جای بافت قبلی عبور 

داده شده  و بافت ادامه می یابد.
در صورت تمام شدن طول “ تو “ می توان 
اوقات  سافت جدیدی جایگزین کرد. گاهی 
در  می توان  بافت  دور  کردن  بزرگ تر  برای 
حین بافت به تعداد توها نیز اضافه کرده که 
در واقع این مرحله از کار شبیه بافت شعاعی 

در بامبو  بافی است.

گود  حالت  که  سبدهایی  بافت  هنگام 
دارند، جهت گودی دادن به بافت، “تو” را با 
دست خم کرده و سافت بافتنی را زیر دست 
حالت داده   و از البالی توها عبور می دهند. 
و  کفی  بافت،  حالت  به  عمل  این  تکرار   با 

دیواره داده می شود.

سبدهای سبز مقاوم تر
 از سبدهای قرمز

مرحله بعد مرحله اصالح سبد است. بعد از 
اینکه بافت سبد به اتمام  رسید، نیاز است سر 
بافت  از  که  سبد  اطراف  اضافی  سافت های 
داده  برش  کارد،  بوسیله  گرفته  قرار  بیرون 
شوند. بدین صورت بدنه سبد حالت هموار و 

یکنواخت تری به خود می گیرد.
سبدهای بافته شده با بید مشک سبز رنگ 
بوده و از مقاومت بیشتری نسبت به سبدهای 

قرمز رنگ سرخ بید برخوردار است.
پوسته   زیباتر شدن محصول،  برای  گاهی 
روی سافت سرخ  بید را می کنند تا در بافت 
ایجاد نقش شود و همچنین با به کار بردن 
ایجاد  نیز  بید مشک  زمینه  در  بید  سرخ  

نقش های مشابه می کنند.

تگیج سبدی مناسب
 برای آبکش کردن برنج

شولگ)Shoolg( کواره )Cavare( کالبز 
مهمترین  از   )Tagej( تگیج  و   )Calbez(
در  بافت  شیوه  هستند.  سفترک  محصوالت 
تنها  بوده  یکی  شده  ذکر  محصوالت  تمام 
دلیل متمایز کردن سبدها از هم ، نوع کاربرد و 

شکل ظاهری سبد است.
دیواره ای  دارای  گرد  سبد  نوعی  شولگ؛ 
بلند ، که در قسمت دهانه تنگ می شود. پس 
از بافت سبد، با نخ های کلفت دسته ای به دو 
طرف آن تعبیه می کنند تا بتوان آن را آویزان 
کرد. این محصول با دیواره کوتاه نیز بافته 
محلی  کشک  داشتن  نگه  برای  و  می شود 

این  از  نوعی  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
“ کژکول   که  دارد  رواج  درویشان  بین  سبد 

- کشکول” نامیده می شود.
گودی  ته  شکل  مستطیل  سبد  کواره؛ 
وصل  بارکش  طرف  دو  به  گذشته،  که  در 
 کرده و محصوالتی مانند انگور با آن حمل

می  کرده اند.
نسبتاً   گرد  سبدهای  بِز”؛  کالبز”کالَک 
باز  فواصل  که  درشت  بافتی  دارای  بزرگ، 
بین سافت ها بیشتر بوده و این نوع سبد جهت 

نگهداری قوزه پنبه کاربرد داشته است .
بزرگی  تخت  سبدهای  “تختک”؛  تگیج 
که کمی محدب است و جهت آبکش کردن 
برنج مورد استفاده قرار می گیرد. بافت سبد 
باید ریز و از سافت های نازک مینا باشد، زیرا 
تلخی  و  است  تلخ  کمی  بید مشک  سافت 
خود را به برنج پس می دهد. از این محصول 
کشک   زردآلو،  برگ  کردن  خشک  برای 
سبد  برای  آن  کوچک  خیلی  نوع  از  محلی 

سبزی استفاده می کنند.
کاماًل مسطح  گرد  تگیج  نوعی  همچنین 
نیز بافته می شود که به عنوان دمی به کار 
مواردی  برای  تگیج  بافت  برای  می برند. 
نیز  بید مشک  از سافت  برنج  آبکش  از  غیر 

استفاده می شود.

روستاهای حاشیه کوه باقران مرکز 
بافت سبد در خراسان جنوبی

استان  در  سبد  بافت  مراکز  مهمترین  از 
خوسف   به  شهر  می توان  جنوبی  خراسان 
قاینات،  شهرستان  تابعه،  روستاهای  و 
شهرستان نهبندان و بویژه روستای دهسلم، 
شهرستان بیرجند  و روستاهای حاشیه رشته 
چهارده،  کوچ،  نوک،  قبیل  از  باقران  کوه 
و  مزگ  آباد،  ملک  رزگ،  یشت،  خراشاد، 
برخی روستاهای شهرستان سربیشه از قبیل 
کاهی  اشاره کرد. به طور کل رشته سبد بافی 
که  “بادامشک”  بیدمشک  به  نیاز  دلیل  به 
یک درخت کوهی است در بیشتر روستاهای 
نیمه  یا  فعال  صورت  به  استان  کوهپایه ای 

فعال به حیات خود ادامه می دهد.

کاشت 26000 گل داوودی در آغاز سال تحصیلی
کاری- در راستای زیباسازی و گل آرایی میادین و تقاطع های سطح شهر و به مناسبت آغاز بهار تحصیل، سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بیرجند اقدام به کاشت ۲6۰۰۰ نشاء گل داوودی در سطح شهر نمود. مهندس 
انصاری مدیرعامل سازمان پارک ها با بیان این مطلب افزود: کاشت گل های پائیزه جلوه شهر را در این فصل متفاوت می کند. عالوه بر این کاشت نشاء گل های همیشه بهار و کلم زینتی به میزان 3۰ هزار  نشاء نیز در میادین و 
سطح شهر صورت پذیرفته است که در این میان %5۰ سهم تولیدات داخلی بوده است. الزم به ذکر است با راه اندازی گلخانه مکانیزه سازمان حجم قابل توجهی از نیاز گل و گیاه سازمان توسط نیروهای این مجموعه تولید می گردد. 

دود کمبود فضای آموزشی به چشم دانش آموزان می رود
بحران آموزشی در خراسان جنوبی؛

۱55 هزار دانش آموز خراسان جنوبی سال 
تحصیلی جدید را در حالی آغاز کردند که با 
مشکل کمبود فضای آموزشی دست به گریبان 
در  را  بحرانی  شرایط  وضعیت  این  و  بوده 

شهرک های اقماری رقم زده است.
به گزارش مهر، مهر که می آید، پاییز آغاز 
می شود. برگ های درختان که ریزش می کنند، 
شکوفه های لبخند کودکان در فضای کالس ها 
یکی یکی گل می دهد. تخته سیاه ها چشم انتظار 
هستند تا دوباره از لبخند های هم شاگردی ها 
که  است  بدیهی  ازاین رو  شوند.  ُپر  پا  سرا 
مدرسه ها نیز باید فضایی بی نظیر برای حضور 
صدها کودک باشد و این در حالی است که 
خراسان جنوبی از کمبود مدارس رنج می برد. 
هزار   ۱55 به  قریب  مسئوالن  گفته  به  بنا 
دانش آموز خراسان جنوبی تنها در بیش از دو 
هزار و 6۰۰ مدرسه مهر جاری را جشن گرفتند. 
نکته جالب در این است که برخی از مدارس 
فرسوده بوده و خود نیز نیازمند توجه و بررسی 
دارند. چرا که آمار و محاسبات مدیران اجرایی 

نشان از افزایش هر ساله دانش آموزان دارد.
از شرایط  از والدین  اکنون بسیاری  هم 
و  نداشته  چندانی  رضایت  کنونی  مدارس 
فضای  در  معضالت  برخی  رفع  خواستار 

هستند. آموزشی 

نیازمندی خراسان جنوبی 
به ساخت ۴۰۴ کالس درس

آموزش وپرورش خراسان جنوبی،  مدیرکل 

فضای  کمبود  از  استان  این  کرد:  اظهار 
بیان  با  المعی  عباس  می برد.  رنج  آموزشی 
نیازمند  جنوبی  خراسان  اکنون  هم  اینکه 
گفت:  است،  درس  کالس   4۰4 ساخت 

تا  استان  سطح  در  آموزشگاه   ۲4 احداث 
را  آموزشی  فضای  کمبود  مشکل  حدودی 
شهرک  اینکه  بیان  با  وی  می کند.  مرتفع 
های اقماری خراسان جنوبی با بحران فضای 
مدارس  تمام  افزود:  هستند،  مواجه  آموزشی 

این شهرک ها به صورت دو شیفت هستند.

وجود ۱۵۵ هزار دانش آموز در استان
المعی با بیان اینکه در مهر جاری قریب 

سال  استقبال  به  دانش آموز  هزار   ۱55 به 
میزان  این  از  افزود:  رفتند،  تحصیلی جدید 

۱5 هزار و 5۰۰ نفر کالس اولی بودند.
خراسان  آموزش وپرورش  مدیرکل 
تأمین  برای  باید  اینکه  بیان  با  جنوبی 
افزود:  کنیم،  چاره اندیشی  آموزشی  فضای 
دسته  آن  اجرایی خواستارم  دستگاه های  از 
از زمین هایی که از مدرسه در اختیار دارند 

را تخلیه کنند. 

ساخت ۱۴۳ کالس درس
 جدید تا سال آینده

حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  المعی 
احداث  با  استان  آموزشی  فضای  مشکل 
۲4 آموزشگاه مرتفع می شود، افزود: تا سال 
 ۱43 با  آموزشگاه  هشت  آینده  تحصیلی 
بیان  با  وی  می شود.  احداث  درسی  کالس 
اینکه باید اعتبار ویژه ای به مدارس خراسان 
جنوبی اختصاص یابد، افزود: اعتبارات سال 
اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس  گذشته 

استان، ۱۱ میلیارد تومان بوده است.

ورود ۲۵۰ معلم به چرخه تعلیم استان
المعی با بیان اینکه برخی مناطق خراسان 

است،  رو  به  رو  معلم  کمبود  با  جنوبی 
نفر   ۲5۰ جدید  تحصیلی  سال  در  گفت: 
های  پست  متصدی  برای  صالحیت  تأیید 

مدیریتی آموزش وپرورش را داشته ایم.

۱۴ درصد مدارس خراسان 
جنوبی نیازمند بازسازی است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
درصد   ۱4 اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
مدارس استان نیاز به بازسازی دارند، گفت: 

تاکنون ۲۰ درصد مدارس نوسازی شده اند.
کمبود  از  انتقاد  با  بیکی  محمدرضا 
مدارس  و  نوسازی  سازمان  اعتبارات 
توجه  باید  کرد:  بیان  جنوبی،  خراسان 
سازمان  این  اعتباری  بخش  به  بیشتری 

صورت گیرد.
با توجه به خشک سالی های اخیر، بخش 
منابع  زمینه  در  جنوبی  خراسان  آموزش 

مالی کمتر موردتوجه قرار گرفته است. 
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خراسان جنوبی مهاجرت و جابه جایی افراد 
را از چالش های پیش روی آموزش دانست 
خالی شدن فضای  باعث  امر  این  افزود:  و 

آموزشی در برخی از روستاها شده است.

با تکنولوژی ضد چروک      
3245 00 14  / 09903189181   شستشوی فرش با روزی هزار تومان
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آیه روز  

وبراىآنانازشريكانشانشفيعانىنيستوخودمنكرشريكانخودمىشوند.
سورهالروم،آيه13

حدیث روز  

خالفتفقطازآِنكسىاستكهبهروشرسولخدا)ص(برود،وبهطاعِتخداعملكند،وبهجانخودمسوگندكه
مااهلبيتنشانههاىهدايتوجلوههاىپرفروغپرهيزگارىهستيم.امامحسنمجتبى)ع(

آنعشقكههستجزءالينفکما
حاشاكهشودبهعقلمامدرکما
خوشآنكهزنوراودمدصبحيقين

مارابرهاندزظالمشکما

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

یک روزهایی می آیند

كهازگفتِن»خستهشدم«همخستهمىشويم!
يادمىگيريمكههيچكسدرايندنيانمىتواند
براىخستگىماكارىكند.هيچكسنمىتواندبراى
معشوقهازدسترفتهىمان،شناسنامهىالمثنىگم
شدهىمانتوىسفرحقوقدوماهعقبافتادهمان
استادبداخالقىكهدوترممتوالىحالمانرامىگيرد
براى و نشده كشى عصب خراب هاى دندان
اينكهنوبتهاىدكترمانراهميشهآدمهايىبا
اسكناسهاىبيشترمالخودشانكردهاندكارى
كنديکروزهايىمىآيندكهازگفتِنخستهشدم

همخستهمىشويم!
سعىمىكنيمازآبپرتقالهاىخنكىكهمامان
دستمانمىدهدلذتببريم.ازاينكهامروز،گلهاى
شمعدانىگلدادهاند،ازبوىخوبمايعلباسشويى
روىآستينپيراهنمان،ازنخكردنسوزنمادربزرگ
وشنيدنقربانصدقههابالهجهىشيرينش،از
ديدناينكهبابا،وسطآنافسردگىلعنتى،باگلزدن

تيمموردعالقهاشسركيفمىآيد...
ديگرازنقزدنخستهمىشويموازصداىخندهى
بچههاموقعسرسرهبازى،هواكردِنبادكنكشانيا
خريدنپشمکهاىهمقدخودشانتوىشهربازى
چشمهايمانمىخندند،يکروزازگفتِنآنهمه
خستهشدمخستهمىشويم!وسعىمىكنيمحالمان
رابهحادثهها،بهانههاولحظههاىخوبگرهبزنيم
يکروز،ازآنهمهخستهبودنهاخستهمىشويم

واينخستگى!
چهقدرخوباست...

واينخستگى،چهقدرمىچسبد.

نقاشمشهورىدرحالنقاشىيکمنظرهكوهستانى
باورنكردنىزيبابود.نقاش بود.آننقاشىبهطور
كه بود نقاشىاش از ناشى هيجان غرق آنچنان
ناخودآگاهدرحالىكهآننقاشىراتحسينمىكرد،
چندقدمبهطرفعقبرفت.نقاشهنگامعقب
رفتن،پشتشرانگاهنكردكهيکقدمبهلبهپرتگاه
كوهفاصلهدارد.رهگذرىمتوجهشدكهنقاشچه
مىكند.رهگذرمىخواستفريادبزند،اماممكنبود
نقاشبهخاطرترسغافلگيرشودويکقدمبهعقب
قلم از بهسرعتيک رهگذر كند. وسقوط برود
موهاىنقاشرابرداشتوروىآننقاشىزيباراخط
خطىكرد.نقاشكهاينصحنهراديدباسرعتو

عصبانيتتمامجلوآمدتاآنرهگذررابزند.
امارهگذرتمامجريانراكهشاهدشبودبراىنقاش
تعريفكردوتوضيحدادكهچگونهامكانداشتاز
كوهبهپايينسقوطكند.براستىگاهىآيندهمان
رابسيارزيباترسيممىكنيم،اماگوياخالقهستى
مىبيندچهخطرىدرمقابلماست.گاهىاوقاتاز
آنچهزندگىبرسرمانآوردهناراحتمىشويمامايک
مطلبراهرگزفراموشنكنيم:خالقهستىهميشه

بهترينهارابرايمانمهياكردهاست.

آيامىخواهيدزمانرارامخودتانكنيد؟دراين
مطلبروشهايىبراىافزايشدقايقباارزش
زندگىمانآوردهشدهاست.ازيکمربىبپرسيد
كهتيمشآخرينثانيههاىبازىرامىگذراند.
ازكنترلرهاىبرجمراقبتفرودگاههاىبزرگى
فرود و پرواز برنامهريزى مسئول كه بپرسيد
هواپيماهاهستند.ازگويندهخبرىبپرسيدكه
هميناالنخبرتازهومهمىبهدستشرسيده
است.ازبيمارسرطانىبپرسيدكهتازهفهميده
زمان است.مديريت زنده ديگر ماه دو فقط
موضوعبسيارمهمىست.زمانفراىكنترل
زندگى نحوه به توجه بدون ماستوساعت
مديريت مىدهد. ادامه خود تيکتاک به ما
اولويتهاراهحلبهحداكثررساندنزمانىست
كهداريم.روزهاىمامانندچمدانهايىبهيک
اندازههستند،امابرخىازافرادمىتوانندبيشاز
ديگرانآنراپركنند.هيچكستوانايىجادويى
ايجادزمانبيشترراندارد،امااگرزندگىهاىمان
سمتوسويىداشتهباشد،مىتوانيمبيشترين
باشيم. داشته زندگىمان دقايق از را استفاده

مسئووليت بزرگترين شايد زمان بر نظارت
به كه را افرادى باشد.ويژگىهاى مدير يک
طورهوشمندانهاىاززمانشاناستفادهمىكنند،

بخوانيدوبراىكسبآنهاتالشكنيد.
1. آن ها هدفمند هستند

افرادىكهبهطورهوشمندانهاىاززمانشان
براى را خود وقت بيشتر مىكنند، استفاده
فعاليتهاىصرفمىكنندكهباعثپيشرفت
استفاده با شود. زندگى در نهايىشان هدف
مداومازوقتوانرژىبراىهدفنهايىزندگى
مىتوانبهاحتمالزيادبهآنهادستپيداكرد.
مانمىتوانيمبدونداشتنيکهدفعالىبه
يکعملكردعالىدستپيداكنيم.هدفبه
هركارىكهانجاممىدهيم،جانمىبخشد.
بزرگدر روز درحقيقت،منمعتقدمكهدو
زندگىهمهوجوددارد:روزىكهمتولدمىشوند
وروزىكهدليلبهوجودآمدنشانرادرک
مىكنند.كشفهدفبهشماكمکمىكندتا
عالقهتانرابهبودببخشيد،باتمركزبيشترى
تالشكنيدوتعهدبيشترىداشتهباشيد.نتيجه

نهايىايناستكهدستاوردهاىبيشترىنصيب
شماخواهدشد.

2. آن ها به ارزش ها پای بند هستند
استفاده درستى به خود زمان از كه افرادى
مىكنند،بهارزشهاىشاناحترامگذاشتهاند.
آنهابهشكلهماهنگىبااعتقاداتشانعمل
عدم مىشوند. رضايتمند اينگونه و مىكنند
هدفى بى به ارزشها شناسايى در موفقيت
درزندگىافرادوعدماطميناننسبتبهآنچه
عزيزمىپندارندمىشود.شفافيتارزشهامانند
پرتوىنورىستكهپيچوخمهاىزندگىرا
مشخصمىكند.زمانىكهپاىيکسازماندر
ميانباشد،ارزشهاحسهدفگستردهترىرا

القامىكنند.آنهاكارراارزشمندمىسازند.
3. آن ها با توانایی های
 خود هماهنگ هستند

افرادىكهبهدرستىاززماناستفادهمىكنند،
باتوجهبهتوانايىهاىشانعملمىكنند.آنها
بدينشكلعملكردخودرابهحداكثرمىرسانند.
مردمبراىكارمعمولىپولنمىدهند.اگرسطح

مهارتشما۲باشد،زمانخودرابراىبهبودآن
هدرندهيد؛چونفراترازچهارنخواهيدرفت.
امااگرسطحمهارتتاندرحيطهخاصى۷بود،
همانمهارترادنبالكنيد؛چونوقتىبهسطح
۹برسيد،سطحكميابىازتخصصراخواهيد
داشت.بهشمامجموعهمهارتهاواستعدادهاى
منحصربهفردىاعطاشدهاست.آنهاراكشف
كنيد،بهبودببخشيدواجازهدهيدكهشمارابه

سوىموفقيترهسپاركنند.
4. آن ها شادی را انتخاب می کنند.

افرادىكهبهشيوهصحيحىاززماناستفاده
مىكنند،بااولويتبندىروابطوتفريحاتشان
درواقعشادىراانتخابكردهاند.درحالىكه
انتخابكردنشادىممكناستبهنظرساده
ومشخصبيايد،بسيارىازمردمسعىمىكنند
خودراثابتكنندوارزشمعتبرىبهدستآورند.
پرستيژ دنبالقدرتو به افراد از ايندسته 
هستندودرهمينمسير،دوستىهاىشانازبين
مىرود،خانوادهوتعطيالتفراموشمىشود.
تنها شود كهكسب موفقيتى هر نهايت، در

دستاوردىپوچاست.خانوادهودوستاندوعامل
بزرگتسهيلكنندهشادىهستند.اولويتبندى
زمانبراىايجادارتباطاتيكىازمعيارهاىمدير
خوباست.همچنينبرنامهريزىبراىتفريحبا
استرسمبارزهمىكندوبهمااجازهمىدهدتااز

تفريحاتشادلذتببريم.
5. آن ها تامین کننده هستند.

افرادىكهبهخوبىاززماناستفادهمىكنند،
براىمركبكردنكارايىشانبهديگرانآگاهى
دستاوردهاى محدوديت به آنها مىبخشند.
فردىتوجهدارندوبراىتاثيرگذارىبيشترتيم
ايجادمىكنند.آنهاباافزايشعملكردمديران
خود تاثير افزايش باعث سازمانشان داخلى
مىشوند.اينافرادمعتقدندكهميراثتوسطافراد
منتقلمىشود،نهموفقيتها.آنهاخودراوارد
زندگىديگرانمىكنندوتاثيرناشىازآموختهها
ومشاورههاىخودرامشاهدهمىكنند.آنها
دنبالمعناىطوالنىمدتهستند؛چيزىكه
باعثشدهآنهابهموفقيتجانشينانخودنيز

اهميتدهند.

عارفانه روز

“خداوندروزىرسانمناست
وشگفتيهاىعظيمشادىبخش
منهماكنونازراههاىعالى

بهسويممىشتابند”

امروزخودمانراازاسارتكهبهتاروپود
قلبوانديشهمانبستهرهاكنيم
وآزادورهابهامروزلبخندبزنيم.

رمزموفقيتشروعكردناستموفقيتهابا
تصميمهاشروعمىشوندزيراتاتصميمى
اتخاذنشودتغييرىدرزندگىرخنمىدهد
فاصلهداشتنونداشتنفقطيکخواستناست.

صبحطاليىترينكليدبراىورود
بهقلبهاستپسصميمىترينسالم

تقديمبهشمامهربانهااميد
كهطلوعامروزآغازخوشىهايتانباشد.

طراح: نسرین کاری                        

اماج آش - انرژي 1- افقي:
۲-طعنه-شورهزار-سخن
نزديک شهر 3- عمل بي
تهران-صدايدرهم-اجرت
-دختر4-نهسرد،نهگرم-
آباد خرم در تاريخي هاي تپ
-كشورصنعا5-سرآغازگفت
وشنودتلفني-ازوسايلشكار
هاي كرانه - استراليا بوميان
آسمان6-منطقهايدرشمال
تهران-ازعناصرچهارگانه-
شهري ۷- قافيه حرف آخرين
در شهري - كرمان استان در
8- جو بهانه زدني - آلمان
شكستنيدرورزش-فروبردن
ازراهگلو-تحريكاتشيطاني
جايگاه - بينش - يازده ۹-
10-ناگهاني-آساني-مباشر
11-ضدكساد-ازنقاطديدني
بيمار1۲-جد گيالن-غذاي
-درمقامتحسينميكشند-
نامىپسرانه13-گياهيمعطر
فلک - بدن تمام شستن -
ميزان 14- جواني ويتامين -
سياسي هاي اعدام - مقدار و
بادخنک15-دشمنرستم -

-اثرمحمودشبستري

و ديدني آثار از 1- عمودي:
بيكارگي ۲- سبزوار تاريخي
- ساالد سبزي  تنبلي- و
ايتاليا پايتخت 3- تام همبازي
حمام - شد و آمد كثرت -
تکنفري-منش4-مظنون
درد 5- زنانه! فرياد - خبره -
-گلدوزي-سبزدشت6-بي
تنگي - تاز و تاخت در نظير
۷- ايراني گويش - نفس
دوستي، - كجرو - پناهگاه
معروف روانشناس 8- عالقه
- كشور يک مردم - آلماني

گروههاي از ۹- پياده ضد
خوني-چشمه-مسابقه10-
چرکجامه-لباساتاقعمل
سطح - خياط 11- لبريز -
كوتاه نكاشتن - چيزي جانبي
مدتكشتزار1۲-درجهحرارت
13- -سرنيزه گرفتگي ماه -
شمارش واحد - انگور شكوفه
14-  طال - بازديد - شتر
ديباينازک-وزنيقريب30
گرم-نامدخترانه15-فيلمي
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فرحجردنمنییاپ1

رویرهشدنلتاکسا2

یزدانابایباپ3

دهشزراروجکنو4

وگنکموقاهبریش5

نشیوارداندی6

شاییادیشنیکمن7

هدعفلگپلاترا8

رنکساادزدنگغم9

اورهابتیاده10

هتسدلگناجنورن11

دایابقششکتیگ12

اتهرابکیلباا13

یادزوریفنامسیر14

اریمسلهاتملیی15

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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال - فریزر- لباسشویی  

کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت

 فقط 60 هزار تومان    آدرس: پاسداران 8 
پالک 24    09153618984 - ارغوانی

فروش واحدهای مسکونی ملکی 
در موقعیت های عالی به صورت 
نقد و اقساط  دارای وام و سند

09905640643

یک مغازه مواد غذایی با موقعیت عالی 
به دلیل تغییر شغل با کلیه اجناس  و وسایل

 به قیمت فاکتور به فروش می رسد.
  شرایطی یا معاوضه با ماشین 

خیابان بهشتی، بین بهشتی 17و چهار راه
 جنب میوه تره بار بهشتی     09393286204

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

شماره  به  برداری  بهره  پروانه 
1031/85/17997،پروانه 
 تاسیس کارخانه به شماره 7016 ، 
پروانه کاربرد عالمت استاندارد 

اجباری به شماره 13283 
و پروانه بهره برداری ساخت 
به شماره 1/2/29920/د

 به نام حسین رمضانی و کارخانه
 کشک پاستوریزه مفقود گردیده 
آژانس پائیزان )ویژه بانوان(و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به تعدادی راننده خانم برای کار در آژانس 
نیازمند است.    09156646758

به یک فروشنده خانم برای 
کار در گالری در دو شیفت با 

حقوق ماهیانه 250 هزار تومان 
نیازمندیم.

32423860-09012363260

به یک نفر مشاور تبلیغاتی مسلط به کامپیوتر 
و طراحی سایت و تبلیغات در فضای مجازی 

نیازمندیم.     32226906

به دو نفر مشاور تبلیغاتی و بازاریابی 
در زمینه برق و انرژی نیازمندیم.

حداقل مدرک فوق دیپلم 
رشته های مرتبط ترجیحاً خانم

 32226906
09157202667 

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

تجربه کنید.   09158668002

کاشی کاری - سنگ کاری - سرامیک کاری
 نمای ساختمان پذیرفته می شود با نازلترین قیمت  

09158640738 - 09350751115 گنجی

پوشاک آداک
عرضه کننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجینال  
با قیمت های باور نکردنی

بلوار معلم، خیابان فردوسی
 جنب مطب دکتر مطهری

به تعدادی بازاریاب )آقا( 
برای پخش مواد غذایی نیازمندیم.

09368545254
کارت دانشجویی اینجانب هدی ارغوانی به 
مفقود   9313311100 دانشجویی  شماره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب امید صباغی 
 کاردانی تربیت بدنی از آموزشکده سما بیرجند

 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری



از  جلوگیری  باعث  کم  دوز  با  آسپرین  آسپرین: 
از  مدت  دراز  استفاده  شد.  خواهد  خون  لخته شدن 
داروهای ضد التهاب با دوز باال، ممکن است با اثرات 
آسپرین تداخل کرده و همچنین می  تواند فشار خون 
را باال برده و خطر ابتال به حمله قلبی یا سکته مغزی 
را افزایش دهد. بنابراین، افراد مبتال به بیماری های 

قلبی و فشار خون باال، قبل از مصرف مسکن، باید با 
پزشک خود مشورت کنند. رابطه کبد با استامینوفن:  
استامینوفن نقش زیادی در کاهش درد دارد اما استفاده 
از این دارو با دوز باال ممکن است باعث وارد شدن 
آسیب حاد به کبد شود. بنابراین نباید بیش از مقدار 
توصیه شده در بروشور و یا نظر پزشک معالج استفاده 

کرد. مسکن  ها در دوران بارداری: مسکن  های ضد 
التهاب غیر استروئیدی در هنگام بارداری به ویژه در 
سه ماه آخر، خطرناک بوده و باید قبل از استفاده 
از هرگونه مسکن، حتماً نظر پزشک خود را اخذ کنید.

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

آسپرین؛ شمشیر دو لبه برای بیماران قلبی

6
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مسعود مینایی، سومین طالیی کاروان ایران را کسب کرد

نماینده وزن 71 کیلوگرم تیم ملی موی تای ایران، موفق به کسب 
ویتنام  بازی های ساحلی  در  کاروان کشورمان  مدال طالی  سومین 
شد. به گزارش ایرنا، در ادامه پنجمین دوره بازیهای ساحلی آسیا که 
به میزبانی ویتنام در حال پیگیری است، روز گذشته، مسعود مینایی در 
فینال وزن 71 کیلوگرم بر حریفی از میزبان غلبه کرد و به مدال طال 
رسید. پیش از این نیز، کاوه سلیمانی در وزن ٦7 کیلوگرم موی تای 
در دیدار پایانی، حریف قزاقستانی خود را ناک اوت کرد و به مدال طال 
دست یافت. پنجمین دوره پیکارهای ساحلی آسیا در 22 رشته برگزار می 
شود و کاروان ایران در رشته های موی تای، جوجیتسو، ووینام، پنچاک 
سیالت، وکتورین، سامبو، کشتی ساحلی، دو و میدانی و کوراش در این 
رویداد شرکت کرده است. کاروان ایران تاکنون موفق به کسب 3 مدال طال 
محمدحسین شیخ االسالمی در کوراش، کاوه سلیمانی در موی تای، مسعود 
مینایی در موی تای و یک برنز امیرحسین خادمیان در جوجیتسو شده است.

دوره بعدی بازیهای ساحلی و جوانان آسیا به تاخیر افتاد

شورای المپیک آسیا ، زمان برگزاری دوره بعدی بازیهای ساحلی آسیا و 
بازیهای جوانان آسیا را تغییر داد. به نقل از ایرنا، بازیهای ساحلی آسیا که در 
حال حاضر در ویتنام در حال برگزاری است، در دوره بعد به جای هر دو سال، 
هر چهار سال یک بار برگزار می شود. با توجه به اینکه آسیا طی دهه آینده 
میزبان سه المپیک و همچنین رقابتهای قهرمانی جهان است، مسئوالن 
شورای المپیک آسیا تصمیم گرفتند در برخی از رویدادهای مهم منطقه ای 
تغییراتی ایجاد کنند. بازیهای ساحلی آسیا از این پس هر چهار سال یک بار 
برگزار می شود. این بازیها از سال 2008 آغاز شد و قرار بود دوره بعدی آن 
در سال 2018 برگزار شود. اما با این تصمیم، بازیهای بعدی ساحلی آسیا 
در سال 2020 برگزار می شود. همچنین بازیهای جوانان آسیا 2017 که 
قرار است در جاکارتا برگزار شود، در سال 2021 برپا می شود. این بازی ها 
ابتدا قرار بود در سریالنکا برگزار شود، اما بعدا به اندونزی منتقل شد.

بیلیارد بازان ایران از دست یابی به مدال بازماندند

ایرنا- ملی پوشان بیلیارد ایران با شکست مقابل حریفان در مرحله یک 
چهارم رقابت های قهرمانی آسیا در رشته ناین بال انفرادی، از دست یابی به 
مدال بازماندند. نخستین دوره رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا 
سوم تا یازدهم مهر به میزبانی کشور امارات در شهر فجیره و در رشته های 
اسنوکر 15 توپ، تیمی، شش توپ، ناین بال انفرادی و تیمی و ایت بال چینی 
در دو بخش آقایان و بانوان در حال برگزاری است. محمدعلی پردل در دومین 
روز این رقابت ها در رشته ناین بال به مصاف عبداله الشماری رفت و با نتیجه 
9 بر 8 به پیروزی رسید و به مرحله یک چهارم پایانی صعود کرد. وی در این 
مرحله برای دومین بار مقابل هان هاکسیانگ حریف قدرتمند چینی با نتیجه 9 
بر 3 بازی را واگذار کرد و حذف شد. علی مقصود دیگر ملی پوش پاکت بیلیارد 
ایران با قبول شکست 9 بر ٦ مقابل محمد شریف فلسطینی از دور این رقابت 
ها کنار رفت تا تیم ایران در رشته ناین بال انفرادی موفق به کسب مدال نشود.

کاهش استرس 
با این اسانس های عالی! 

1- صمغ کندر: تاثیر آرامش بخشی اسانس صمغ 
کندر برای درمان افسردگی و اضطراب کارآیی 
دارد 2- اسانس گل سرخ: اسانسی شناخته شده 
در کاهش افسردگی و اضطراب است. همچنین 
با احساس شوک، غم و حمالت ترس مقابله 

می کند 3- بابونه: رایحه آن خواص متفاوتی دارد 
که کاهش زودرنجی، اضطراب، نگرانی و فکر 
و خیال، بخشی از آن است 4- ترنج: به طور 
طبیعی برای درمان افسردگی استفاده می شود اما 
خاصیت استرس زدایی آن نیز شناخته شده است 
5- اسطوخودوس: رایحه این گیاه پاتوژن های 
موجود در هوا، سینوس ها و مجاری تنفسی را از 
بین میبرد و ضد افسردگی و تقویت روحیه است.

اگر می خواهید سرطان نگیرید 
این دوماده را همزمان مصرف کنید! 

قرمز  فلفل  و  زنجبیل  محققان،  گفته  به 
باهم می توانند ریسک سرطان را کاهش دهند. 
تحقیقات نشان داده اند که کپسایسین، ترکیبی که 
موجب تندی فلفل های قرمز می شود، ممکن 
است علت بروز سرطان باشد. حال محققان در 

مطالعات حیوانی خود بر روی موش ها دریافته اند 
 ginergol-که ترکیب تند زنجبیل موسوم به ٦
می تواند تاثیرات احتماال مضر کپسایسین را از بین 
ببرد. به گفته محققان، ٦-gingerol در ترکیب با 
کپسایسین می تواند ریسک سرطان را کاهش 
دهد. نکته جالب اینکه، از بین موش هایی که 
تحت تغذیه با ترکیب این دو ماده قرار گرفته 
بودند، فقط 20 درصد مبتال به سرطان شدند.

خمیازه کشیدن خوب یا بد؟!

خمیازه  حال  در  فرد  یک  به  فقط  است  کافی 
کشیدن نگاه کنید تا خودتان هم خمیازه بکشید.

محققان توضیح دادند که خمیازه کشیدن مغز را 
خنک می کند. با وارد شدن هوای سرد هنگام 
خمیازه کشیدن، گردش خون در مغز افزایش می 
یابد و حرارت اضافه دفع می شود. قرار گرفتن در 

معرض استرس، قبل از ورزش کردن و در زمان 
خستگی، روند خون رسانی به مغز را افزایش می 
دهد که این امر مغز را هوشیارتر می کند. اما قلقلک 
دادن: به عقیده یک پژوهشگر اینکار راهی برای 
یاددادن مهارت های مبارزه به افراد است. در اغلب 
موارد قلقلک دادن فرد باعث می شود وی خود را 
جمع و راه فرار پیدا کند. درنتیجه یادمی گیرد چگونه 
در زمان خطر از دست مهاجم خود را نجات دهد.

پوست لیموترش در خدمت سالمتی 

خیلی از ما روزانه از اسپری های خوشبوکننده 
اینکه  از  غافل  کنیم،  می  استفاده  منزل  برای 
این محصوالت حاوی ترکیبات مضر شیمیایی 
هستند که سالمتی را با صدمات جدی مواجه 
می سازند. اما بوی طبیعی پوست لیموترش برای 
خوشبو کردن نقاط بد بو و خوشبو کردن منزل 

فوق العاده است، بدون اینکه به سالمتی ما لطمه 
ای بزند. پوست لیموترش حاوی عصاره روغنی، 
اسید سیتریک و ترکیبات مفیدی است که برای 
بهبود سالمتی، نظافت منزل و زیبایی فوق العاده 
است، مانند: 1- خوشبوکننده طبیعی 2- برای 
نرمی پوست آرنج و پاشنه پا 3- برای تمیز کردن 
بوی بد و چربی های روی فر 4- برای سفید 
کردن ناخن ها 5- مقابله با جوش های سرسیاه.

6 کمبود غذایی 
که باعث پرخوری می شود! 

1- کمبود ویتامین ب: مانند زرده تخم مرغ، سیب 
زمینی، آووکادو، گوشت، سبزیجات تیره رنگ و 
ماهی قزل آال و ... 2- کمبود منیزیم: که در مواد 
غذایی چون سیب زمینی، دانه ها، لبنیات، کلم 
بروکلی و ... یافت می شود 3- کمبود کلسیم: به 

غیر از لبنیات، می توانید کلسیم را از راه مصرف 
کلم، ماهی آزاد، ماهی ساردین، دانه چیا و کنجد 
به دست بیاورید 4- فقر آهن: با خوردن گوشت، 
ماکیان و ماهی، مقادیر قابل توجهی از آهن مورد 
نیاز بدن تامین می شود. منابع گیاهی آهن، جذب 
خوبی در بدن ندارند. بهتر است میوه های خشک، 
تخم کدو، حبوبات و ... را وارد رژیم غذایی تان 
نمایید. همراه آهن، حتماً ویتامین ث مصرف کنید.

برخورد پراید و کامیون در نهبندان
بالگرد اورژانس را به پرواز در آورد

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان، از برخورد 
یک دستگاه خودروی پراید و کامیون در محور نهبندان - بیرجند 
خبر داد. دکتر دلخروشان گفت: ساعت 11:44 روز گذشته، حادثه 
برخورد کامیون و پراید در کیلومتر 75 محور نهبندان- بیرجند  به 
مرکز پیام اورژانس نهبندان اعالم و بالفاصله آمبوالنس های 
اورژانس 115 شوسف، مزار سیدعلی و هالل احمر شوسف به 
محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: این حادثه 5 مصدوم داشت 
که پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان سربیشه 
اعزام شدند و همچنین دو مصدوم این حادثه  که خانم 32 و آقایی 
50 ساله بودند با بالگرد اورژانس هوایی به بیرجند اعزام گردیدند.

یک کشته و یک زخمی 
در تصادف محور نهبندان - زاهدان 

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی از وقوع یک تصادف 
در محور شهرستان نهبندان - زاهدان با یک کشته و یک 
زخمی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ 
رضایی در تشریح این خبر گفت: این حادثه یکشنبه شب در 
کیلومتر 35 این محور، بین دو دستگاه خودروی پژو 405 رخ  
داد. وی تصریح کرد: متاسفانه در این تصادف یک سرنشین 
نیز  ساله  راننده 35  و  داد  از دست  را  ساله جان خود   87
زخمی و به بیمارستان شهید آتش دست شهرستان نهبندان 
منتقل شد. وی ادامه داد: کارشناسان علت این حادثه را عدم 

ظهر روز گذشته، برخورد تریلي با نیسان منجر به واژگوني تریلي در کیلومتر ٤٥ محور بیرجند- قاین شد. رعایت فاصله طولی  اعالم کرده اند.

میز غذای سالم برای سالمندان 

نمک کم

لبنیات

پروتئین )مرغ، ماهی، سویا و ...( 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 32313600  -  09151615069 

بنگاه قالب بتن تـوکــل

حمل  اثاثیه منزل-  با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی
 )ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

091٥899٤086 - 091٥110٤086  رسولی                100 درصد تضمینی

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

آب نبات چوبی

محالتی - بین توحید و مدرس   091٥3619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

چربی کم

آب و مایعات
میوه و سبزیجات پر فیبر زیاد

قند کم

داده نما،
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گالیه آیت ا... عبادی از قیمت باالی منازل  آخرت در بهشت متقین بیرجند

شبستان- نماینده ولی فقیه در استان از قیمت باالی منزل آخرت در بهشت متقین بیرجند انتقاد کرد و خواستار افزایش زمین های در اختیار شهرداری به منظور کاهش قیمت ها شد.آیت 
ا... عبادی در دیدار با شهردار و کارکنان شهرداری بیرجند اظهار کرد: از آنجایی که شهرداری اعتبارات خود را به صورت مستقیم از مردم دریافت می کند،  باید پاسخگوی مردم هم باشد. 
وی از کم َعرض بودن برخی از کوچه های شهر گالیه کرد و گفت: همچنین در برخی از نقاط شهر، برج سازی در بین خانه های ویالیی مشاهده می شود که به دیگر منازل اشراف دارند.

سه شنبه * 6 مهر 1395 * شماره 3613
7

فاضالب بیمارستان ولی عصر)عج(

این هفته به تصفیه خانه
متصل می شود 

بزرگترین  آزاردهنده  فاضالب  بوی  ور-  پیشه 
واحد درمانی فعال استان در خیابان غفاری بیرجند 
که  بود  مسائلی  جمله  از  امسال  تابستان  ایام  در 
آن  از  انتقاد  به  متعدد  های  پیام  در  شهروندان 
پرداخته بودند. مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی در 
پاسخ به سوال خبرنگار آوا عنوان کردند: تمهیدات 
مربوط به نصب فاضالب به شبکه شهری در این 
و  آب  شرکت  با  مکاتبات  و  گردیده  انجام  واحد 
فاضالب جهت اتصال به شبکه انجام شده است 
و به زودی مشکل بوی فاضالب مرتفع می گردد. 
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب شهری 
)عج(  عصر  ولی  بیمارستان  فاضالب  اتصال  از 
به تصفیه خانه در همین هفته خبر داد. به گفته 
عصر  ولی  بیمارستان  درخواست  پیرو  محمدنژاد 
بیرجند درباره اتصال فاضالب بیمارستان به شبکه 
آالینده  از  برخی  دلیل وجود  به  فاضالب شهری 
امکان وصل مستقیم  های میکروبی و شیمیایی 
فاضالب بیمارستان به شبکه شهری وجود نداشته 
است. وی ادامه داد: براساس کارشناسی فنی، مقرر 
شده تجهیزات و پیش تصفیه برای این منظور از 
طرف بیمارستان تعبیه شود. معاون بهره برداری 
شرکت آب و فاضالب با بیان اینکه در بازدیدهای 
انجام شده تاسیسات نصب و در حال راه اندازی 
است اضافه کرد: در ادامه راه اندازی و بهره برداری 
فاضالب  اتصال  امکان  تصفیه  پیش  سیستم 
شد.  خواهد  فراهم  شهری  فاضالب  شبکه  به 
محمدنژاد افزود: با توجه به استقرار سیستم های 
پیش تصفیه، مجوز اتصال به شبکه فاضالب صادر 
اجرایی  عملیات  مرحله  در  اکنون  که  است  شده 
برای اتصال است که دو روز بیشتر طول نخواهد 
فاضالب  اتصال   با  کرد  بینی  پیش  وی  کشید. 
بیمارستان به شبکه فاضالب شهری مشکل انتشار 

بوی تصفیه خانه بیمارستان مرتفع شود.

واحد های صنفی فاقد پروانه
کسب پلمپ می شوند

خراسان  اصناف  اتاق  اول  رئیس  نایب  برزجی- 
بدون  صنفی  واحدهای  با  برخورد  از  جنوبی 
واحدهای  فعالیت  گفت:  و  خبرداد  کسب  پروانه 
بدون مجوز ضررهای زیادی را به استان و سایر 
صنوف وارد می کند. علیزاده بیرجندی در گفتگو 
نفره  دو  تیم  سه  اینکه  بیان  با  آوا  خبرنگار  با 
بازرسی از واحدهای صنفی در شهر فعال هستند 
افزود: برابر با ماده )۲۷( قانون نظام صنفي محل 
دایر شده به وسیله هر شخص حقیقي و حقوقي 
صادر  آن  براي  موقت  یا  دائم  کسب  پروانه  که 
نیروي  توسط  راسا  اصناف  اتاق  اعالم  با  نشده، 
هشدار  همچنین  وی  گردد.  مي  پلمب  انتظامي 
خرید  به  اقدام  پروانه  بدون کسب  ای  عده  داد: 
کاال از اصناف و بازاریان می کنند که الزم است 
فروشندگان در معامالتی که انجام می دهند به 
حتما  خریدار  شخصی  که  کنند  توجه  نکته  این 

پروانه کسب داشته باشد.

کمک دانش آموزان بسیجی فردوس در
44 عرصه سازندگی به آموزش و پرورش

سربازی- مراسم اختتامیه اردوهای طرح هجرت 
3 با حضور دانش آموزان بسیجی دختر و پسر و 
مسئوالن فردوس برگزار شد. مسئول بسیج دانش 
 34 در  برادران  کرد:  عنوان  گزارشی  در  آموزی 
عرصه دانش آموزان بسیجی مشارکت داشتند که 
در این مدت 1۲ مدرسه رنگ آمیزی شد، کاردیوار 
مدرسه   5 و  رسید  اتمام  به  مدرسه   14 نویسی 
دیگرنیز زیباساری شد. شهریاری افزود: خواهران 
و  آموزش  کمک  به  عرصه   10 در  نیز  بسیجی 
پرورش شتافتند. وی از برگزاری اردوهای یکروزه 
در  جهادی  گروه   50 قالب  در  نفر   819 برای 
روستاها خبر داد و گفت: در تابستان اردوهای ۷ 
روزه برای تعمیر و مرمت منازل محرومان و اعزام 
۷  اکیپ درمانی به مناطق محروم که به صورت 
رایگان خدمات پزشکی ارائه دادند نیز برگزار شد. 
مقاومت  ناحیه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول 
را  جهادی  اردوهای  برگزاری  نیز  فردوس  سپاه 
مهدی  دانست.  مقاومتی  اقتصادی  راستای  در 
فردوس  پرورش  و  آموزش  پرورشی  معاون  آبیار 
هم بیان کرد: اردوهای جهادی دانش آموزان را 
به خودباوری رساند و امسال شاهد تغییرات زیادی 

در زیباسازی و ظاهر مدارس بودیم.

معامله بیش از 14 میلیون  سهم
طی شهریورماه در تاالر بورس استان

برزجی- مدیر بورس منطقه ای استان از معامله 
14 میلیون و 591 هزار و 969 سهم به ارزش 
جاری  سال  ماه  شهریور  طی  ریال  میلیارد   ۲9
در  هریوندی  داد.  خبر  استان  بورس  تاالر  در 
مجموع  اینکه  بیان  با  ما  خبرنگار  با  گفتگو 
تا  سال  ابتدای  از  استان  بورس  تاالر  معامالت 
پایان شهریور ماه به عدد ۲96 میلیارد ریال رسید 
افزود: 53 درصدآن مربوط به خرید سهام و 4۷ 
درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است. وی 
خاطر نشان کرد:  از ابتدای سال تا پایان شهریور 
که  است  شده  افتتاح  جدید  معامالتی  کد   ۲03
است.  بوده  معامالتی  کد   40 ماه  سهم شهریور 
هریوندی با تاکید بر اینکه طی شهریور شاخص 
افزود:  است  داشته  کاهش  واحد   1635 کل 
نفر   1۲6۲ امسال  نخست  ماه   6 طی  همچنین 
ساعت کالس آموزشی بصورت رایگان در تاالر 

بورس استان برگزار شده است.

حق مرزنشینان تجارت است نه کارگری
مسئوالن  از  با گالیه  مرزبانی  فرمانده  مالئی- 
مرزنشینان  اگر  کرد:  عنوان  کشوری  و  استانی 
در مرز نباشند امنیت پایدار نخواهیم داشت و با 
آن همه ظرفیتی که در مرز است مرزنشین باید 

تجارت کند نه کارگری. 
صبح دیروزنشست خبری علی اصغر مسروری 
ستاد  جلسات  سالن  در  استان  مرزبانی  فرمانده 
فرماندهی مرزبانی برگزار شد. مسروری با بیان 
افغانستان  با  مرزمشترک  کیلومتر   465 اینکه 
داریم عنوان کرد: مرزبانی به عنوان دیوار و تامین 
کننده امنیت مرزهای کشور هنوز مانند 8 سال 
دفاع مقدس خاکریز،کمین و سنگر دارد. فرمانده 
مرزبانی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هفته 
ناجا از 9 تا 15 مهر است گفت: شعار این هفته 
“همه با هم برای امنیت و آرامش”  است و دراین 

هفته 1۲0برنامه مختلف برگزار خواهد شد.
دپیلماسی مرزبانی

وی وظایف مرزبانی را به سه قسمت تقسیم کرد 

و افزود: مرزبانی به عنوان وظیفه ذاتی خود تامین 
کننده امنیت مرز و نظامی گری است که مبارزه با 
جرائم مرزی و وظایف دیپلماسی جزئی از وظابف 

مرزبانان محسوب می شود.    
مسروری به وظیفه دیپلماسی مرزبانان اشاره کرد 

و ادامه داد: بعضی از فرماندهان در هنگ های 
تایید دستگاه دیپلماسی کشور برای  با  مرزبانی 
از  دفاع  همسایه،  های  کشور  بین  روابط  ایجاد 

حقوق مرزنشینان، دفاع از حقوق دولت، رسیدگی 
مرز  در  بیگانه  اتباع  امور  و  اختالفات مرزی  به 

استان خدمت می کنند.
خراسان  مرز  کرد:  خاطرنشان  مرزبانی  فرمانده 
جنوبی تنها مرزی در کشور است که جاده آسفالت 

متعجب  را  کشوری  ارشد  مسئوالن  که  دارد 
کرده است. مسروری ادامه داد: بازارچه و پایانه 
مرزی خوبی داریم که ظرفیت اقتصادی مطلوبی 

 برای استان ایجاد کرده و دستگاه های اجرایی 
استان  رونق  برای  پتانسیل  این  از  توانند  می 

استفاده کنند و مرزبانی آمادگی مشارکت را دارد.

نبود برنامه جامع برای مرز
مانع توسعه اقتصادی  

فرماندهان  بین  به  ۲18 نشست مشترک  وی 
کرد  اشاره  مرزنشینان  با  مرزبانی  های  هنگ 
و گفت: در این نشست ها مشکالت و موانعی 
که مانع کار مرزنشینان می شود با همکاری ۲0 
دستگاه های اجرایی  مورد بررسی و رفع می شود.
مرزنشینان  اقتصاد  برای  باید  افزود:  مسروری 
برنامه جامع و کاملی در استان و کشور تدوین 

شود تا روستاها خالی از سکنه نشود. 
فرمانده مرزبانی تاکید کرد: آب های سرگردانی 
که در مرز است ظرفیت کشاورزی و دامداری را 
از مرزنشین می گیرد و همه آب ها به سمت 

افغانستان می رود.

سهم مرزنشین از مرز ، کارگری ! 
مسروری با گالیه از مسئوالن استان و کشوری 
نباشند  مرز  در  مرزنشینان  اگر  کرد:  خاطرنشان 
همه  آن  با  و  داشت  نخواهیم  پایدار  امنیت 
ظرفیتی که در مرز است مرزنشین باید تجارت 
صاردارت  به  مرزبانی  فرمانده  کارگری.  نه  کند 
به  و سوخت  کاال  دالری صادارت  165میلیون 
وزن هزار تن ۲8۷در بازارچه و پایانه مرزی اشاره 
کرد و یادآورشد: متاسفانه کشف مواد مخدر نسبت 
به  یک سال گذشته 6 درصد افزایش داشته است.

پوشش 80 درصدی مرز
با امکانات الکترونیکی 

وی از وجود بزرگترین مرکز تعمیرات و تعویض 
تجهیزات  ابزار مرزبانی کشور در استان خبر داد 
امکانات  با  مرزاستان  درصد   80 کرد:  تاکید  و 

الکترونیکی پوشش داده می شود. 
مسروری از مرکز فوریت های پلیسی  110برای 

و  خبرداد  مرزنشینان  برای  کشور  در  بار  اولین 
افزود: هر مرزنشینی که با مشکل مواجه باشد 
با  تواند  می  باشد  مرزبانان  کار  به  مربوط  که 

فوریت های 110تماس بگیرد.
ستاد  در  مرزنشینان  استخدام  اولویت  از  وی 
فرماندهی مرزبانی استان خبرداد و افزود: یکی 
نیروی  در  خدمت  مرزنشینان  های  خواسته  از 
مرزبانی ناجا بود که با پیگیری هایی که در مرکز 
کشور انجام شد این موضوع محقق شد. فرمانده 
مرزبانی تصریح کرد:سربازان مرزبانی می توانند 
در دوران خدمت مقدس سربازی آموزش های 
فنی و حرفه ای را یاد بگیرند تا برای اشتغال بعد 

از سربازی مشکلی نداشته باشند.
وی تاکید کرد: با هوشیاری نیروی های امنیتی و 
انتظامی در دوسال گذشته هیچ شرارتی از سمت 
افغانستان نداشتیم. مسروری عنوان کرد: همایش 
سران طوایف و عشایر منطقه در شهرستان های 

مرزی برگزار می شود.   

حسینی- معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه از 
همه دستگاه های اجرایی گالیه دارم که ضعیف 
عمل می کنند عنوان کرد: هیچ شهرداری نباید به 
ساختمان هایی که اصول مناسب سازی را رعایت 

نکرده اند پایان کار بدهد.
و  هماهنگی  ستاد  جلسه  دومین  دیروز  صبح 
پیگیری مناسب سازی استان در سالن جلسات 

معاون عمرانی استاندار برگزار شد.
عزیزی مدیر کل بهزیستی در این جلسه با بیان 
اینکه 39 دستگاه اجرایی استان پرسشنامه پروژه 
ملی ارزیابی وضع مناسب سازی را در 13 مولفه 
انجام داده و به بهزیستی تحویل داده بودند عنوان 
مناسب  در  استان  ها  خودارزیابی  این  در  کرد: 
سازی ورودی اصلی رتبه دوم کشور و در رعایت 
نرم  از  باالتر  درصد  با  مجوزها  صدور  ضوابط 

کشوری رتبه اول را کسب کرده است. 
وی با اشاره به رتبه اول استان در مقایسه کلی 
وضع مناسب سازی ادارات کل و دستگاه های 
ارزیابی شده بیان کرد: نوساز بودن سازمان ها و 
ادارات در کنار تالش های دستگاه ها از عوامل 

اصلی کسب این رتبه هستند.
برگزاری  مصوبه  به  استان  بهزیستی  کل  مدیر 
سازی  مناسب  های  اولویت  تعیین  نشست 
استان در سال 94 عنوان کرد و ادامه داد: قرار 
با حضور کارشناسان  این شد که کمیته ای  بر 
فرمانداری، شهرداری، نظام مهندسی و بهزیستی 
تشکیل و مبلمان شهری را برای مناسب سازی 
رصد و بررسی کنند. به گفته عزیزی استاندارد 
سازی محل فعلی دفاتر پیشخوان دولت، مناسب 
سازی مراکز درمانی توسط دانشگاه علوم پزشکی 
و پیگیری مناسب سازی شهرستان های قائن و 
خوسف از موضوعات دیگر مطرح شده در جلسه 
قبل بود که مسئوالن آن موظف به ارائه گزارش 

در این جلسه هستند.

مدیر کل بهزیستی ارسال فایل بررسی مناسب 
سازی به دستگاه های اجرایی را به عنوان پیشنهاد 
مطرح کرد تا آنان موارد را برای رفع مشکالت 
بررسی و اجرایی کنند. وی همچنین درخواست 
های  کمیته  اعضای  ابالغ  در  تسریع  کرد: 
تخصصی توسط روئسای کمیته های سه گانه 
با ضوابط  و اجرای طرح های هادی روستایی 

مناسب سازی را در اولویت کارها قرار دهیم.

70 درصد فضاهای عمومی شهرستان 
قائن مناسب سازی شده است

از  گزارشی  ارائه  با  این جلسه  در  قائن  فرماندار 
عملکر مناسب سازی این شهرستان گفت: بیش 
ادارات،  و  از مکان های عمومی  بازدید  از 100 
عمومی  فضاهای  درصد   ۷0 سازی  مناسب 
شهرستان، برگزاری جلسات و پیش بینی محل 
پارک و تعبیه تابلو برای معلوالن از عمده کارهای 
انجام شده در این راستا است. کهن ترابی با بیان 
اینکه تامین اعتبار یکی از مشکالت است خطاب 
به آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه استان 
عنوان کرد: اولویت اعتباری که برای تجهیز و 
با  ادارات  اید  گرفته  نظر  در  شهرستان  تامین 
مراجعه بیشتر خواهند بود. وی مشکل دیگر را 
قدیمی بودن برخی ساختمان ها عنوان کرد و 
ادامه داد: نمی توان در این ساختمان ها به طور 

کامل استاندارد سازی را انجام داد.
نوروزی شهردار قائن نیز در ادامه بیان کرد: ۲۷ 
هزار متر مربع هم سطح سازی پیاد رو ها همراه با 

خط کشی برای نابینایان انجام شده است.
ها  پارک  در  ها  رمپ  احداث  به  اشاره  با  وی 
و ساختمان های اداری شهرداری خاطر نشان 
نیز  سالمندان  منزلت  شناسایی  کارت  کرد: 
با  توانند  می  افراد  این  که  است  شده  صادر 
داشتن کارت از مزایایی مانند استفاده از ناوگان 

حمل و نقل رایگان بهره ببرند.
اکثر ساختمان های ادارات قدیمی

یا اجاره ای هستند
با  این جلسه  نیز در  سرپرست فرماندار خوسف 
بیان اینکه در 4 سالی که از عمر این شهرستان 
گذشته وضع اعتباری مناسب نبوده است عنوان 
کرد: بیشتر ساختمان های ادارات قدیمی یا اجاره 
ای هستند و این موجب شده نتوانیم استانداردهای 

مناسب سازی را کامل پیاده کنیم.
مناسب  برای  شده  انجام  مکاتبات  به  فاطمی 
سازی ادارات اشاره کرد و افزود: 3۲ اداره کارهایی 
در این راستا انجام داده اند اما 11 اداره از جمله 
اداره اوقاف، صنعت و معدن، بانک های ملی و 

ملت هنوز کاری انجام نداده اند.
محل تعبیه پارک معلوالن

از پل عابر پیاده فاصله دارد
معاون اقتصادی استانداری نیز در این جلسه درباره 
مناسب سازی دفاتر پیشخوان عنوان کرد: تعداد 
65 دفتر در استان فعالیت دارند که دفاتر ایده آل 
40 درصد، دفاتر مناسب 86 درصد و ۲ دفتر در 
وضع بحرانی اند. به گفته عابدی بعد از ابالغ پروژه 
مناسب سازی، سعی شده تا دفاتر در طبقه همکف 
فعالیت کنند و از طرفی چون بیشتر دفاتر اجاره 
ای هستند و امکان بنایی و ایجاد سطح شیبدار 
نیست، پیشنهاد شده از سطح شیب دارهای قابل 
حمل استفاده شود. رونقی معاون عمرانی فرماندار 
بیرجند هم به اینکه محل تعبیه شده برای پارک 
معلوالن در برخی شهرها با پل عابر پیاده فاصله 
دارد گفت: صندلی ویژه معلوالن و سالمندان در 

تمامی اتوبوس ها در نظر گرفته شود.
پیگیری و تذکر، بدون عملکرد

بی فایده است
آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه نیز با بیان 
اینکه در محدوده جامعه آماری وضع استان قابل 

قبول نیست عنوان کرد: عالوه بر ادارات قدیم 
تازه  ادارات  هستند  مشکل  دارای  که  استان 
اداری هم علی رغم تذکر و  تاسیس در سایت 
به  اند.  نشده  سازی  مناسب  بهزیستی  پیگیری 
گفته وی اگر قرار باشد پیگیری کنیم ولی اتفاقی 

رخ ندهد پس فایده این جلسات چه خواهد بود.
های  رمپ  نبودن  استاندارد  به  همچنین  آرین 
گذاشته شده در ورودی ادارات اشاره کرد و گفت: 

مشکالت اعتباری مطرح شده قابل قبول نیست 
زیرا که استانداردسازی رمپ ها با هزینه کم نیز 
قابل اجراست عالوه بر آن ادارت تنها روی رمپ 
گذاری تمرکز نکنند. وی با بیان اینکه در اجرای 
فاز یک سایت اداری کاستی های زیادی از نظر 
مکان بوده است عنوان کرد: حتی با اعتباراتی که 
برای بهسازی ادارات گذاشتیم هنوز هم دستگاه 
ها مناسب سازی نشده اند. وی ادامه داد: امیدواریم 
با اجرای فاز ۲ دقت نظر بیشتری گذاشته شود و 

اعتبارات تخصیص داده میدیرت شود.
کرد:  عنوان  اظهارات  این  به  پاسخ  در  عزیزی 
بوده است  ارزیابی های اعالم شده خودارزیابی 
همین  با  ولی  باشد  داشته  است خطا  ممکن  و 
ارزیابی استان جایگاه دوم را دارد.وی همچنین 

درباره رمپ ها عنوان کرد با اینکه استاندارد کامل 
نیستند ولی حداقل استاندارد را دارا هستند.

بعد از گذشت 13 سال هنوز
روی مناسب سازی بحث می کنیم

عمرانی  و  هماهنگی  امور  معاون  نژاد  نخعی 
استاندار پس از شنیدن اظهارات افراد جلسه عنوان 
استان  تاسیس  از  از گذشت 13 سال  بعد  کرد: 
هنوز روی مناسب سازی بحث می کنیم و این 

اصال خوب نیست. وی با اشاره به اینکه برخی 
مناسب  مقررات  تعیین  از  قبل  به  مشکالت  از 
سازی و اماکن قدیمی ساخت برمی گردد گفت: 
اینکه در ساخت و سازهای جدید مناسب سازی 
رعایت نمی شود واقعا جای گله دارد. نخعی نژاد 
افزایش معلوالن در چند سال اخیر را به دلیل آمار 
باالی تصادفات جاده ای دانست و گفت: ما حتی 
هنوز نتوانسته ایم شهری در خور شان جانبازان 
دفاع مقدس بسازیم. وی مشکل دیگر جامعه را 
افزایش جمعیت سالمند عنوان کرد و ادامه داد: 
وضع خاص این قشر نیاز به برنامه یزی ویژه دارد.

درکنار توانمندی ها
کاستی ها را نیز بیان کنید

معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه از همه دستگاه 

های اجرایی گالیه دارم که ضعیف عمل می کنند 
ادامه داد: هیچ شهرداری نباید به ساختمان هایی 
که اصول مناسب سازی را رعایت نکرده اند پایان 
کار بدهد و ساختمان خود شهرداری ها نیز ملزم 

به رعایت کامل مناسب سازی هستند.
عمرانی  معاون  عدل  به  خطاب  نژاد  نخعی 
افتتاحیه  تمام  در  کرد:  عنوان  بیرجند  شهردار 
ساختمان  اگر  کنند  بررسی  مسئوالن  باید  ها 
نکنند.  افتتاح  را  آن  بود  نشده  سازی  مناسب 
ارائه  به  ملزم  را  ها  خانه  دبیر  و  شهردارها  وی 
در  باید  بهزیستی  داد:  ادامه  و  دانست  گزارش 
کند.  بیان  نیز  را  ها  کاستی  ها،  توانمندی  کنار 
برای  اینکه  بر  تاکید  با  استاندار  عمرانی  معاون 
این جلسه و جلسات بی نتیجه صرف این همه 
باید   وقت و هزینه بی معنی است عنوان کرد: 
برنامه ریزی دقیق کرد و تا به پایان نرسیدن موارد 

آن برنامه به سراغ کار جدید نباید رفت.
وی با تشکر از مسئوالن شهرستان قاین که به 
صورت مستند گزارش ارائه دادند تاکید کرد: این 
روند برای سایر شهرستان ها نیز باید ادامه پیدا 

کند و انتظار فعال تر شدن آنان را داریم.
سختی های معلوالن

برای ما قابل درک نیست
نخعی نژاد با بیان اینکه کار اداری تعارف بردار 
نیست افزود: سختی هایی که معلوالن تحمل می 
کنند برای ما قابل درک نیست باید به کار خود 
سرعت دهیم. وی از دستگاه های خدمات شهری 
اولویت خود  در  را  این موضوع  کرد:  درخواست 
قرار دهید و دستگاه ها با تعداد مراجعین بیشتر 
شناسایی شود تا بتوانیم اعتبارات آنان را تامین 
کنیم. وی خطاب به آرین عنوان کرد: اعتباراتی 
که به دستگاه ها داده اید به بهزیستی اطالع دهید 
اعتبار برای  از آن  تا بررسی شود کدام دستگاه 

مناسب سازی استفاده کرده است.

پایان کار ساختمان به شرط مناسب سازی

فرمانده مرزبانی استان عنوان کرد:

برزجی- جشنواره گرامیداشت روز صنعت 
با  عرصه  این  فعاالن  از  تجلیل  و  چاپ 
حضور  با  استان  در  روزه  چند  تاخیری 
چاپ  صنعت  دست اندرکاران  مسؤوالن، 
استان، در محل هتل جهانگردی بیرجند 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  شد.  برگزار 
ضمن  مراسم  این  در  استان  اسالمی 
اهداف  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت 
برگزاری این همایش را تکریم و تجلیل 
از قشر زحمت کش و سختکوش عرصه 
اظهار  و  برشمرد  استان  در  چاپ  صنعت 
افرادی  چاپ  عرصه  فعاالن  داشت: 
هستند که در سخت ترین شرایط، یکی 
برطرف  را  استان  نیازهای  مهمترین   از 
می کنند. محبی با بیان اینکه صنعت چاپ 
یکی از صنایع مادر است،  با تبیین نقش 
صنعت چاپ در توسعه کشور گفت: صنعت 
چاپ در تمام عرصه های اقتصادی، اجرایی، 
خدماتی و فرهنگی حضور دارد و نمی توان 
به سادگی از کنار این نقش بی بدیل عبور 
کرد. وی در ادامه ها با اشاره به تحوالت 
صورت گرفته در عرصه  صنعت چاپ استان 
تاکید کرد: با توجه به اینکه زیربنای توسعه 
و ارتقاء جوامع بشری رشد و توسعه فرهنگ 

و  ازجمله عواملی که در رشد  و  بوده  آن 
توسعه فرهنگ تأثیر گذار است می توان به 
صنعت چاپ و نشر اشاره کرد بنابراین به 
روز بودن این صنعت و حرکت همگام با 
تکنولوژی و علم روز می تواند در بسط و 
باشد. مدیر کل  این صنعت موثر  تعمیق 
فرهنگ وارشاد اسالمی خراسان جنوبی با 
اشاره به اینکه باید شرایطی ایجاد شود که 
صنعت چاپ به سرعت به روز شود تا از 
تکنولوژی روز دنیا عقب نماند گفت: نگاه ما 
به این صنعت یک نگاه اداری نیست بلکه 
یک نگاه تعاملی است تا بسترهای مناسب 
توسعه فرهنگی و اقتصادی از راه صنعت 

چاپ حاصل شود.
مهم  نقش  به  اشاره  با  پایان  در  محبی 
بیان  صنعتی  هر  رونق  در  پیشکسوتان 
داشت:همراهی پیشکسوتان چاپ و انتقال 
این  ارتقاء  در  جوانان  به  آنان  تجربیات 
صنعت موثر خواهد بود و کاهش شکاف 
میان نسل با تجربه و جوان و بهره بردن 
از تجربیات گرانبهای پیشکسوتان فعال به 

نفع صنعت چاپ استان خواهد بود.
شهرستان  فرماندار  مراسم  این  ادامه  در 
خراسان  در  چاپ  صنعت  گفت:  بیرجند 

پیشینه  و  دیرینه  ای  سابقه  از  جنوبی 
درخشانی برخوردار است که این موضوع به 
همت انسان های پرتالشی که مسئولیت 
سنگین عرصه چاپ را به عهده داشته اند، 
رقم خورده است. علی ناصری با بیان اینکه 
خراسان جنوبی، استانی پیش قدم و پیش 

است،  بوده  چاپ  صنعت  عرصه  در  گام 
عنوان کرد: کسانی که با صنعت چاپ در 
ارتباط هستند باید توجه داشته باشند که 
در خراسان جنوبی چاپخانه داران متعهدی 
وجود دارد که می توانند نیاز استان را تامین 
کنند و نیازی نیست که متقاضیان، کار خود 

را به استان دیگری سفارش دهند.
زرین پناه، پدر و پیشکسوت صنعت چاپ 

استان نیز  با اشاره به اینکه از 5 سالگی وارد 
بازار  کار شدم و از ۲۷ سالگی  فعالیت خود 
در صنعت چاپ را آغاز کردم، گفت: در سال 
133۲ توسط حزب ایران، چاپخانه ای در 
وسط شهر بیرجند مستقر شد که البته بیش 
از 6 یا 8 ماه دوام نیاورد تا اینکه در سال 

133۷ با راه اندازی چاپخانه زرین، صنعت 
چاپ در بیرجند رونق گرفت و من از همان 
زمان وارد کار چاپ شدم. وی در ادامه به 
بیان خاطرات شیرین این صنعت پرداخت.  
در پایان این مراسم از مدیران شرکت ها 
و واحدهای فعال صنعت چاپ در استان 
و  تندیس  لوح،  اهدا  با  جنوبی  خراسان 

هدایایی تجلیل شد.

افتتاح کانون مستقل سنگرسازان بی سنگرفعاالن عرصه چاپ خراسان جنوبی تجلیل شدند

معاون عمرانی استاندار با انتقاد از عملکرد شهرداری ها تاکید کرد:

مستقل  کانون  مراسمی  طی  دیروز  صبح  قوسی- 
از  جمعی  حضور  با  سنگر  بی  سنگرسازان  استانی 
“گرجی”  شد.  افتتاح  مسئوالن  و  جنگ  رزمندگان 
از اعضای هیئت مدیره کانون گفت: نزدیک به 4-5 
سال است که کانون سنگرسازان بی سنگر به عنوان 

نمایندگی از کانون مرکزی کشور فعالیت دارد.
شدیم  موفق  شده  انجام  های  پیگیری  با  افزود:  وی 
کانون مستقل استانی را به عنوان سازمانی مردم نهاد 
تشکیل بدهیم و به امید خدا بتوانیم بیشتر درخدمت 
جهادگران باشیم. گرجی خاطرنشان کرد: قبل از این 
امکان اینکه در شهرستان ها دفتر داشته باشیم نبود 
اما هم اکنون تصمیم گیری ها در هیئت مدیره کانون 
استان انجام می شود، با این وجود همچنان ارتباط با 

کانون مرکزی برقرار است.
وی ادامه داد: کانون به عنوان موسسه فرهنگی برای 
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و تالش برای 
و  ایثارگران  از  حمایت  و  جهادگران  از  گرامیداشت 
خانواده هایشان فعالیت می کند. طناکی رییس هیات 
فلسفه  گفت:  سنگر  بی  سنگرسازان  کانون  مدیره 
بزرگداشت ها این است که بررسی کنیم هدف چیست 

و چقدر در تحقق آن جلو رفته ایم.
است  بوده  چه  انقالب  اهداف  ببینیم  باید  گفت:  وی 
در  آیا  و  کنیم  می  حرکت  مقصد  کدام  طرف  به  و 
سخن  به  اشاره  با  وی  کنیم.  می  حرکت  آن  جهت 

امام درخصوص اهداف انقالب افزود: خطاب امام به 
همه مستضعفان جهان بوده است و باید در کشورهای 

مختلف حکومت اسالمی تشکیل بشود.
رییس هیات مدیره کانون سنگرسازان بی سنگر افزود: 
آمریکای  کشورهای  در  گرفته  شکل  های  حرکت 
لبنان و یمن، نشان دهنده این است که در  التین و 
جهت درست حرکت می کنیم و به سمت هدف پیش 
می رویم. وی ادامه داد: باید نقش جهاد ترسیم شود و 
سپس ثبت و ضبط شود تا آیندگان از آن استفاده کنند. 
همچنین بعد از ثبت رسمی کانون توقعات باال رفته و 

باید زحمت های بیشتری کشیده شود.
طناکی در مورد کارهای انجام شده گفت: حدود ۲89 
عضو رسمی داریم که کارت برایشان صادر شده است 
شده  آوری  جمع  زمان جنگ  اسناد  برگه  هزار   ۷0 و 
است. همچنین برگزاری گردهمایی هزار نفره و کمک 
برای بچه های دارای مشکل و چاپ کتاب و سرکشی 
از خانواده شهدا از کارهای صورت گرفته بوده است. 
وی به کارهای پیش رو اشاره کرد و ادامه داد باید در 
سرکشی از خانواده ی جهادگران بیش از پیش تالش 
به  که  استان  جهادگر   4000 حدود  خاطرات  و  کنیم 

جبهه ها اعزام شده اند استخراج شود.
رییس هیات مدیره کانون سنگرسازان بی سنگر آمار 
داد: 4095 رزمنده مردمی و 531 نفر نیروهای جهاد 

سازندگی از استان به جبهه اعزام شده بودند.
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رهبر معظم انقالب : 

به یکی از آقایان توصیه کردیم
 به صالح نیست شرکت کنید

يكی مي گويد فالني نگفته، يكي مي گويد چرا 
پشت بلندگو نگفته؟ خب حاال اين هم پشت بلندگو

رهبر معظم انقالب در ابتدای درس خارج فقه با 
اشاره به برخی سوء برداشت ها از سخنان اخیرشان 
در خصوص حضور احمدی نژاد در انتخابات گفتند:  
مالحظه   به  هم  من  من،  پیش  آمده  آقایی  یک 
صالح حال خود آن شخص و صالح حال کشور به 
ایشان گفتم صالح نمی دانیم شما در فالن قضیه 
شرکت کنید. حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: 
دو قطبی در کشور مضّر است به حال کشور. من 
چیز  یک  این  بشوید.  وارد  شما  نمی دانم  صالح 
خیلی طبیعی است، خیلی ساده است. بله، ما این 
برادران  از  یکی  به  آقایان،  از  یکی  به  را  توصیه 
برادران  بین  اختالف شده  مایه   این  کردیم. حاال 
مؤمن، یکی بگوید فالنی گفته، یکی بگوید نگفته، 
یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حاال این 
هم پشت بلندگو. دشمنان هم که گوش خواباندند، 
رادیو  به  باشد.  جمع  تان  حواس  کنند.  استفاده 
»فردا« یا رادیو »بی بی سی« چه ارتباطی دارد این 
قضیه؟ می پردازند، بحث می کنند، تحلیل می کنند، 
علت چیه، چرا گفتند، این چیست معنایش؟ این 
استفاده  می خواهد  دشمن  که  است  این  معنایش 
مقابل  نقطه   باید  ما  بکنیم؟  باید  ما چه کار  کند. 
دشمن حرکت کنیم. ایشان افزودند: حاال بعضی 
گفتند آقا دستور دادند، امر کردند، نه، گفتیم صالح 
خوبی  چیز  این  نمی دانم.  صالح  من  نمی دانیم. 

است، چیز بدی نیست.

 امیری فر: نظر مقام معظم رهبری 
برای احمدی نژاد صددرصد حجت است

نظر  اینکه  بیان  با  احمدی نژاد  نزدیکان  از  یکی 
صددرصد  احمدی نژاد  برای  رهبری  معظم  مقام 
بیگانه  رسانه های  گفت:  بود،  خواهد  حجت 
که  چرا  نکنند؛  برنامه ریزی  موضوع  این  روی 

احمدی نژاد قطعًا در خط والیت و رهبری است.

محسن رضایی برای انتخابات نمی آید

روابط عمومی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت 
با صدور اطالعیه ای به نقل از محسن رضایی تاکید 

کرد: وی در انتخابات آتی شرکت نخواهد کرد.

محمد باقر قالیباف :  با برجام موافقم

شهردار تهران گفت: به عنوان یک خدمتگزار با 
برجام موافق هستم اما باید بدانیم که مذاکره هم 
شیوه ای برای مبارزه است. قالیباف تصریح کرد: 

امروز شیوه و روش کار متفاوت است.
بازدید مسئوالن بهزیستی از خانه سالمندان     عکس: نسرین کاریعکس روز 

دولت یازدهم سرمایه گذاری عظیمی
 برای امنیت ایران کرده است

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در زمینه امنیت 
کشور، سرمایه گذاری عظیمی انجام داده است، بر 
لزوم بهره برداری از ثمرات این امنیت تأکید کرد و 
گفت: ثمره سرمایه بزرگ امنیت جذب سرمایه و 
بزرگ  این سرمایه  میوه  از  باید  و  گردشگر است 
برای توسعه کشور استفاده کرد. روحانی با قدردانی 
برای  نظامی  و  امنیتی  نیروهای  همه  تالش  از 
امروز  که  نکته  این  ذکر  و  کشور  امنیت  تقویت 
شرایط سیاسی کشور بیش از گذشته برای جذب 
گردشگر آماده است، گفت: امروز فقط نباید از سایه 
درخت امنیت استفاده کرد بلکه باید از میوه این 

درخت نیز برای توسعه کشور استفاده کنیم.

طرفداران احمدی نژاد پروژه ای طراحی 
 کردند که دفتر رهبری تکذیب کند

دبیر کل حزب اسالمی ایران زمین گفت: امیدوارم 
محمود احمدی نژاد به نصیحت رهبر انقالب توجه 
و سودای حضور در عرصه انتخابات را برای همیشه 
حضور  موضوع  رئوفیان  کند.  خارج  خود  سر  از 
احمدی نژاد در انتخابات را این گونه تحلیل کرد 
که برخی پروژه ای را طراحی و رسانه ای کردند 
تا بازخورد آن را بگیرند، با این تصور که آنها فکر 
می کردند، ممکن است از دفتر رهبری تکذیبه ای 

منتشر شود و آنان بهره برداری سیاسی کنند.

ظریف: عربستان خود را به آب و آتش
 می زند تا آمریکا را از دست ندهد

وزیر امور خارجه ایران گفت: »عربستان سعودی 
آمریکا  تا حمایت  زند  آتش می  و  آب  به  را  خود 
را از دست ندهد.« امروز نصف وزرای سعودی از 
اتاق یک سناتور به اتاق سناتور دیگری می روند تا 
الیحه اخیر در کنگره بعد از وتو مجددا به جریان 
نیافتد. ظریف تصریح کرد: این ها تمام مشروعیت 
وابسته  آمریکا  حمایتی  چتر  به  را  خود  حیات   و 
ایران  مردم  نیست.  طور  این  ایران  اما  داند،  می 
در مقابل مشکالت و تحریم ها سر خم نکردند، 
بنابراین امنیت ما درون زاست. این مردم ما هستند 
که باعث امنیت کشور شده اند. محمد جواد ظریف 
افزود: نه آمریکا به ما قدرتی داده، نه روسیه، ما هر 

چه داریم از مردم است.

کلینتون به نتانیاهو اطمینان داد توافق 
هسته ای ایران را اجرا خواهد کرد

 یک روزنامه صهیونیستی نوشت: یکی از اعضای 
گفت:  کلینتون  هیالری  انتخاباتی  تبلیغات  تیم 
توافق  درباره  خود  دیدار  در  کلینتون  و   نتانیاهو 
که  توافقی  کردند؛  گفتگو  نیز  ایران  ای  هسته 
کلینتون  اما هیالری  با آن مخالف است  نتانیاهو 
آن را تایید کرده است. کلینتون در این دیدار متعهد 
همچنان  ایران،  ای  هسته  توافق  اجرای  در  شد 

همکاری نزدیکی با اسرائیل داشته باشد.

برزجی- مدیر هتل جهانگردی بیرجند از اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت این هتل خبر 
داد و گفت: هتل سه ستاره ممتاز جهانگردی بیرجند با آخرین امکانات و تجهیزات روز 

آماده پذیرایی از گردشگران و مسافران است. 
مهندس معین فر با بیان اینکه 90 درصد معماری داخلی و ساختار هتل به روز شده و 
یک ستاره ارتقا پیدا نموده، افزود: اتاق های این مجموعه بازسازی گردیده و با تجهیزات 

کامل در خدمت میهمانان محترم می باشد.
وی ادامه داد:  هتل سه ستاره ممتاز جهانگردی بیرجند شامل سه رستوران و تاالر با 48 باب 

اتاق ،کافی شاپ، اتاق ماساژ، سونای بخار و جکوزی با اینترنت رایگان می باشد. 
هتل های  گروه  مجموعه  زیر  بیرجند  جهانگردی  هتل  اینکه  بیان  با  معین فر؛  هادی 
ایرانگردی و جهانگردی است، تصریح کرد: این هتل از سال 1354 و با 6 اتاق شروع 
به کار کرده و پس از گذشت بیش از چهل سال در حال حاضر در میان هتل های گروه 

جهانگردی نمونه است.

هتل جهانگردي بیرجند
 تنها هتل استان که موفق به گواهینامه استاندارد کیفیت شد

آدرس: شعبه يک: خیابان مدرس، نبش بیست متری چهارم )گل چوب(
شعبه دو: نبش مطهری 16 )تخت طاووس(

09155618059- 09155619149 - مظلومی

طراح و مجری: سرويس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط 6 ماهـهمعمـار   رويـاهـايتـان

مزایده عمومي )یك مرحله اي(
شماره )95-39(

دستگاه برگزار كننده مزايده : 
بیرجند درماني  بهداشتي  خدمات  و  پزشکي  علوم   دانشگاه 
موضوع مزايده : واگذاری به اجاره بوفه بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند

شرايط شركت در مزايده: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه 
کسب معتبر

مدت و محل انجام كار: یک سال شمسی- بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند
مدارك الزم برای خريد اسناد مزايده : 

الف( واریز مبلغ 150/000 ریال به شماره حساب 2178162198007 
بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام 

نمایند.
ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس : 

 ht tp:/ / iets .mporg.ir  
بانکي به  نامه معتبر  نوع و مبلغ تضمین شركت در مزايده: ضمانت 
مبلغ 16/500/000 ریال یا چک تضمین شده بانکي یا واریز نقدي وجه 
به حساب شماره 2643856 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده 

جاري دانشگاه )شرکت در مزایده(
مهلت خريد اسناد: از تاریخ 95/7/6 لغایت 95/7/12

مهلت تحويل اسناد: 95/7/23
محل تحويل اسناد: خراسان جنوبي - دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکي 

بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد.
محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاكت ها: سالن معاونت توسعه 

دانشگاه - 95/7/24 ساعت 9 صبح
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در 
رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش 

مختار مي باشد.
دانشگاه  اماکن  های  اجاره  مناقصات  های  پیامک  دریافت  برای  توجه: 
)انتشارات، بوفه، خشکشویی ،آژانس ها و...( می توانید عدد 26 را به شماره 

3000484877 ارسال فرمایید.                                

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

در ايام فرخنده و مبارك غـدير
 با الطاف الهی و عنایات خاصه حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( و همت همه خیران و نیکوکاران
 فاز اول حسینیه محبان الحسیـن)ع( درخشی های مقیم بیرجند افتتاح گردید.

ضمن تشکر از مساعدت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، اداره کل راه و شهرسازی استان، 
فرمانداری بیرجند، شهرداری بیرجند، مدیر محترم اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی 

استان، مدیر محترم بازارچه های مرزی استان و همه کسانی که در ساخت این بنای
 فرهنگی و مذهبی همکاری خالصانه و صمیمانه ای داشتند به ویژه

 جناب آقای کریم زاده
مدیر محترم بنگاه خیریه آبلوله بیرجند

جناب آقای فالحی 
مدیر محترم کاشی فرزاد

جناب آقای مهندس علی حسین پور
 جناب آقای حاج علی دباغی 

جناب آقای بنازاده
درخشی های محترم مقیم بیرجند، تهران، مشهد، زاهدان و ... 

صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم
ان شاءا... خدمات مورد رضایت پروردگار متعال واقع گردد و مشمول عنایات خاصه

 حضرت اباعبدا...الحسین )علیه السالم( باشید. اجرکم عندا... و من ا... التوفیق

هیئت امنای حسینیه محبان الحسین)ع( درخشی های مقیم بیرجند

فروشگاه تخصصی بازی فکری

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

 قبل از خريد هر بازی 
آموزشی و فكری با ما 

مشورت كنید

        آرایش سان سیتی
در قرعه كشی ماهانه 

يک دستگاه تبلت با ما همراه باشید
پاسداران 19  /  09156691577 - عابدينی

w / صندلی ماساژور/ ماشین كودك i f i:خدمات رايگان

ساعت كاری: 7/30 الی 22

نیمه بهايكشنبه ها 

نمايشگاه اتومبیل فاطمی )پرشین سابق( به مكان جديد واقع در 
 خیابان محالتی، بین معلم  و غفاری روبروی پارك آزادگان   انتقال يافت.

09155610262 - 32342112    مديريت: سید مهدی فاطمی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان

حاج محمد عرفی )بازنشسته آموزش و پرورش( 
جلسه یادبودی چهارشنبه 95/7/7 از ساعت 16 الی17 

در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 
حضور پر مهر شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود

خانواده های: عرفی ، فالح و سایر بستگان

خانواده محترم درویشی 
با نهایت تاسف درگذشت مرحومه مغفوره مادر گرامی تان

 را تسلیت عرض نموده، برای آن فقیده سعیده علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و اجر 
آرزومندیم و خود را در غم شما شریک می دانیم.

هیئت مدیره ، مدیر عامل وکارکنان مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )علیه السالم(










