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 معاون وزیردر مراسم افتتاح

پروژه های دانشگاه بیرجند: 

  توسعه آموزش عالی 
در استان مطلوب است

 توسعه آموزش عالی در خراسان جنوبی مطلوب است. 
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم افتتاح چند 
پروژه دانشگاه بیرجند گفت: در رویکرد جدید، وزارت علوم 
و دانشگاه ها برای کمک به رفع مشکالت بخش های اجرایی 
و صنعت اقدامات بزرگی انجام داده اند و در این باره با 
دانشگاه های خارج کشور برای توسعه فناوری قراردادهایی 
منعقد شده و دانشگاه بیرجند هم به عنوان یکی از دانشگاه 
های مطرح در استان های خراسان این بسترها را فراهم می 
کند. دکتر »باقری« افزود: وجود بیش از 35 هزار دانشجو در 
استان و فعالیت دانشگاه بیرجند به عنوان یکی از دانشگاه 
هایی که پوشش دانشجویی خوبی دارد نشان می دهد 
توسعه آموزش عالی در خراسان جنوبی، مطلوب است. 
دکتر »احمد خامسان« رئیس دانشگاه بیرجند هم پروژه 
های بهره برداری شده را شامل مرکز اشتغال زایی و کارگاه 
های مهارت، محوطه سازی پردیس مهندسی، خوابگاه 
متاهالن شماره دو و مرحله اول مجتمع رفاهی فرهنگی 
دانشگاه بیرجند در باغ امیریه اعالم کرد که برای اجرای 

آن ها 85 میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه شده است.

 صدور فرش استان
 10 درصد کم شد   
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خسارت 6 میلیاردی بارندگی به راه ها
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اخبار 2

پیگیری حرف مردم

آسفالت برای تصحیح شیب 
به تازگی خیابان حد فاصل میدان ولی عصر 

)عج( تا تقاطع بولوار معلم بیرجند آسفالت 
شده است در حالی که ناهمواری و موج های 
بسیار دارد. اگر آسفالت معابر برای بهبود آن 

است چرا کار به این شکل انجام می شود و 
متولیان نظارت چه می کنند؟«

این پیام 26 آذر در ستون حرف مردم درج شد. 
سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری 
بیرجند در پاسخ اعالم کرد که آسفالت انجام 
شده رگالژی و برای تصحیح شیب است بنابراین 
آسفالت جدید پس از انجام شبکه فاضالب امسال  

انجام خواهد شد.

ستون حرف مردم 
روزنامه خراسان جنوبی 

انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف مردم 

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

 جاده حاجی آباد بیرجند از مسیرهای پر تردد،  ●
شب ها تاریک است در حالی که اگر برای تامین 
روشنایی آن تا زیرگذر اقدام شود از حادثه خیزی آن 

کاسته خواهد شد.
 حدود یک سال است که شبکه گاز به روستای  ●

حدود  همچنان  اما  است  رسیده  ماخونیک 
۱۰۰خانوار از نعمت گاز در این روستا محروم 
هستند. در پیگیری های انجام شده اهالی، اعالم 
شد که باید منازل به طرح توسعه الحاق شود و 
در حالی که حدود دو ماه پیش نیز نقشه برداری 
انجام شد اما همچنان خبری از گازرسانی نیست. 
مسئوالن شرکت گاز، بخشداری و فرمانداری 
پیگیر کار باشند. چرا وقتی امتیازی برای اهالی 
فراهم است نباید فرصت استفاده از آن فراهم 

شود؟
 بعد از گذشت چند روز از بارش برف و باران ،  هنوز  ●

بعضی روستاها راه ارتباطی ندارند.اگر اتفاقی رخ 
دهد و جان کسی در خطر باشد چه کسی جوابگو 
خواهد بود؟ جاده بیدسک سما از دهستان القورات 
بخش مرکزی هنوز بسته است و امکان رفت و آمد 

فراهم نیست.
 مسئوالن استان درباره مسکن ملی، اطالع  ●

رسانی کنند که چه زمانی اسامی واجدان شرایط 
این طرح اعالم می شود.

خراسان جنوبی 61 سال پیش         
 در روزنامه

خود کشی یک دختر

روزنامه خراسان در شماره 2584 به تاریخ ۱9خرداد ۱337 در مطلبی 
در صفحه چهار آورده است: به طوریکه خبرنگار ما مینویسد امروز کدخدای 
علت  به  س.ر  که  داد  گــزارش  بیرجند  کیلومتری  پنج  در  واقــع  استول 

نامعلومی خودکشی کرده است، جریان تحت رسیدگی ماموران است.
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معاون استاندار: 
ظرفیت های 

مدرسه سازی قبل 
از ورود خیران 

باید شناسایی و 
معرفی شود

خسارت 6 میلیاردی بارندگی ا به حوزه راه ها

بارش های سنگین و سیل، شش میلیارد تومان به حوزه راه ها و ابنیه خسارت 
وارد کرد. سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان این 
مطلب، میزان خسارت وارد شده به ماشین آالت را 200 میلیون تومان اعالم 
کرد و گفت: در پی بارش های سنگین و برف، بیش از 9 هزار و 600 کیلومتر 
از راه های استان برف روبی شد. »جالل زاده« افزود: 350 محور اصلی، 
فرعی و روستایی که در چند روز گذشته بر اثر سیل و برف بسته شده بود، 

بازگشایی شد.

اکبری

از  پس  حالی  در  استان  پرورش  و  آموزش  شورای   
وقفه ای چند ماهه روز گذشته برگزار شد که آموزش 
و  ها  چالش  کمبودها،  از  دفتری  با  ها  پرورشی  و 
درخواست، در آن حاضر شدند. کمبود زمین برای 
ساخت فضای آموزشی، ناتمام ماندن ساختمان اداری 
آموزش و پرورش در سایت اداری، درخواست اعتبار 
برای برگزاری جشنواره و تامین زمین برای مسکن 
فرهنگیان، قسمتی از مسائل مطرح شده بود. مدیر 
کل آموزش و پرورش با اشاره به گازرسانی هزار و 5۰۰ 
کالس و بیش از تعهدات و اعتبارات و تامین محتوای 
آموزشی برای دوره پیش دبستانی، تامین اعتبار برای 
تجلیل از شوراهای فعال و برتر حوزه آموزش و پرورش 
از استانداری  را  امنایی نمونه  و یک مدرسه هیئت 
ساختمان  ماندن  ناتمام  »واقعی«  شدند.  خواستار 

اداری اداره کل با پیشرفت 55 درصدی را هم مطرح 
کرد و گفت: تکمیل این ساختمان با اعتبارات قطره 
محل  از  است  بهتر  و  نیست  نیاز  جوابگوی  چکانی 
خاصی، اعتباری برای تکمیل و افزایش فضای آن 
در نظر گرفته شود. وی، کمبود زمین در شهرستان 
ها برای ساخت مدرسه را از دیگر مشکالت دانست و 
افزود: به عنوان مثال، کمبود زمین سبب شد تا خیری 
که برای احداث مدرسه پا پیش گذاشته بود منصرف 

شود و ساخت مدرسه را در استانی دیگر انجام دهد.

ضعف بزرگ
هم  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
گفت: ظرفیت های مدرسه سازی قبل از ورود خیران 
باید در استان شناسایی و معرفی شود. »ناصر خوش 
خبر« افزود: این که خیر مدرسه ساز وارد استان شود 
و نتوانیم او را جذب کنیم و زمین در اختیارش قرار 

دهیم، ضعف بزرگی است. مدیر کل راه و شهرسازی 
نیز درباره مسائل مطرح شده و کمبود زمین اظهار 
ساختمان  برای  شده  گرفته  نظر  در  فضای  کرد: 
اداری آموزش و پرورش، چند برابر دیگر ادارات 
است و در الیحه بودجه 99 نیز فقط دو میلیارد تومان 
اعتبار دارد در حالی که برای تکمیل آن حداقل به 
۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. »جعفری« برای 
تامین اعتبار، فروش اموال مازاد آموزش و پرورش را 
پیشنهاد و اعالم کرد: بیشترین کمبود زمین مربوط 
به جنوب بیرجند است و تامین زمین نیاز به دریافت 
مجوز از سازمان امور اراضی کشور دارد. » بیکی« 
از  هم  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  کل  مدیر 
ساخت هزار و 8۱4 کالس با تحقق 75 درصدی از 
محل تعهدات ۱7۰ میلیارد تومانی خیران خبر داد و 
گفت: دستورالعمل بیست و دومین جشنواره خیران 

مدرسه ساز استان، ابالغ شده است.

زمین؛ مشکل کمبود مدرسه

بنیاد توسعه ورزش ایجاد می شود

حسین قربانی - بنیاد توسعه ورزش استان تشکیل می شود. مدیر کل ورزش 
و جوانان با اعالم این که ساختاری متمرکز برای کمک خیران به هیئت های 
ورزشی استان ایجاد می شود گفت: با هدف کمک به هیئت های ورزشی برای 
رفع محدودیت های مالی این هیئت ها بنیاد توسعه ورزش استان با انتخاب 
هیئت امنا و افتتاح حساب متمرکز ایجاد می شود. »عزیزی« افزود: به دلیل 
شرایط سخت مالی، شرمنده هیئت های ورزشی هستیم و هر قولی که می دهم 

منوط به ارائه عملکرد شفاف توسط هیئت هاست.

سومین محموله امدادی به مناطق سیل زده ارسال شد

به  استان  احمر  هالل  جمعیت  محموله  سومین 
عامل  مدیر  شد.  ارسال  بلوچستان  و  سیستان 
جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی، گفت: این 
محموله شامل هزار و 8۰۰ تخته موکت، توسط 
به  فردوس  امدادی  انبار  از  تریلی  دستگاه  یک 
به  شد.  بارگیری  بلوچستان  و  سیستان  مقصد 
گفته »شهریاری« هموطنان می توانند پتو، موکت، 

زیرانداز نو و غیر مستعمل، ست بهداشتی و مواد 
غذایی بسته بندی شده را برای کمک به سیل زدگان 
به پایگاه ها و شعب هالل احمر تحویل دهند. به گفته 
وی، دومین محموله کمک به سیل زدگان سیستان 
و بلوچستان شامل هزار بسته غذایی 72 ساعته، 
8۰۰ قوطی کنسرو و هزار و 5۰۰ بسته حبوبات و 

2۰۰ قوطی روغن بود.

تولید 13 هزار تن گوشت مرغ در استان 

اکبری- میزان تولیدات گوشت مرغ در استان به ۱3 هزار تن رسید. به گفته 
رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دام پزشکی، میزان تولید گوشت 
قرمز گوسفند و بز طی 9 ماه امسال 43 تن و مرغ منجمد و تازه چهار هزار و 9۰۰ 
تن بود. »شفائی« با اشاره به این که ممنوعیت صادرات خوراک طیور  سبب شد 
امسال صادرات این کاال به افغانستان صفر باشد، افزود: در مدت مشابه سال 
قبل 33 هزار تن خوراک طیور به این کشور صادر شد و بیشترین ارزآوری را برای 
استان داشت. به گفته وی، سال گذشته تخم مرغ خوراکی، جوجه یک روزه، 
خوراک دام و طیور، مرغ منجمد و امسال تخم مرغ، کبک، جوجه شتر مرغ و تخم 
مرغ نطفه دار در رده محصوالت صادراتی صنعت طیور استان قرار گرفت. او از 

صادرات هزار تن تخم مرغ طی امسال خبر داد .

 نماینده ولی فقیه:فضای مجازی 
خط مقدم مبارزه با دشمن است

انصاری - فضای مجازی، خط مقدم مبارزه با دشمن است و تا زمانی که در این 
جبهه، فضای مستقل ایجاد نکنیم امنیت نداریم. نماینده ولی فقیه در استان، 
روز گذشته در دیدار مدیران رسانه های استان که به مناسبت سالروز شهادت 
شهید رهبر، انجام شد  گفت: از فتنه ها نباید ترسید بلکه باید برای مقابله با 
فتنه آماده بود، البته فتنه ها در کنار آسیب هایی که دارد بصیرت افزاست و 
پختگی ایجاد می کند. حجت االسالم والمسلمین »عبادی« با اشاره به این 
که باید در همه جهات و بخش ها برای مواجهه با فتنه آمادگی داشته باشیم، 
افزود: فضای مجازی ، بخش بسیار مهمی است اما برخی مسئوالن متناسب 
با زمان، آمادگی برای این حوزه ایجاد نکرده اند. وی با اشاره به این که جامعه 
هنوز به حدی نرسیده است که بوی دروغ را استشمام کند، گفت: در این حوزه، 
کار رسانه اهمیت پیدا می کند در حوزه فضای مجازی با جنگ نرم دشمن رو به 
رو هستیم و وقتی آمادگی نداشته باشیم این جنگ، ویران کننده و بنیان کن 
است. امام جمعه بیرجند، اظهار کرد که اگر در حوزه فضای مجازی، دست به 

کار نشویم چند سال دیگر عالجی ندارد زیرا دشمن در این فضا به دنبال این است 
بر افکار، اندیشه و فرهنگ تاثیر بگذارد. »رضایی« رئیس بسیج رسانه استان هم 
گفت: رسانه ها وظیفه دارند با بیان اطالعات درست، نقشه های شوم استکبار را 

به مردم اطالع دهند و آنان را آگاه کنند.

صدور فرش استان 10 درصد کم شد 

انصاری - صدور دست بافته های هنرمندان استان به بازارهای خارجی در 
هشت ماه امسال ۱۰ درصد کاهش یافت. رئیس اتحادیه فرش دست باف با 
اشاره به این که بیشترین تولید فرش در شهرستان های بیرجند، درمیان و 
سرایان انجام شد، گفت: در مدت یادشده بافندگان استان  ۱۰۰ هزار متر 
مربع فرش به ارزش 9۰ میلیارد تومان بافتند. »کامیابی مسک«، از صدور 6۰ 
هزار متر مربع از دست بافته های استان به ارزش 4.2 میلیون دالر در این مدت 
خبرداد و اضافه کرد: رکود حاکم بر این صنعت که به تشدید تحریم ها برمی 
گردد سبب شده تا هر سال 4۰ درصد تولیدات این هنر روی دست بافندگان یا 

در انبارهای تجار بماند.
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با خبرنگاراناز گوشه و کنار استان 

مدیر آموزش و 
پرورش فردوس: 

دلیل این که در 
تعداد معدودی 

مدرسه غیر دولتی 
هنوز بخاری نفتی 

وجود دارد فرسوده 
بودن این مکان 

هاست که به آن 
مجوز گازکشی داده 

نمی شود

باکمال- جشن خداحافظی با بخاری های نفتی در 
مدارس دولتی فردوس در حالی به زودی برگزار می شود 
که هنوز دانش آموزان برخی مدارس و از جمله مدرسه 
های غیر دولتی در فضاهای تخریبی که مجوز گازکشی 
برای آن ها صادر نمی شود با گرمای بخاری های نفتی و 
زیر سقف های دلهره تحصیل می کنند. از سویی با این که 
30 درصد مراکز آموزشی فردوس، تخریبی است مدارس 
مجهزی در این شهرستان وجود دارد که در اختیار دیگر 
نهادهاست. مدیر آموزش و پرورش فردوس گفت: همه 
مدارس دولتی شهرستان به سیستم گرمایشی مناسب 
مجهز و بخاری های نفتی از مدارس جمع آوری شده 
است به همین دلیل به زودی جشن خداحافظی با بخاری 
های نفتی برگزار می شود. »محمد ناظری«، در جلسه 
شورای آموزش و پرورش فردوس افزود: دلیل این که در 
تعداد معدودی از مدارس غیر دولتی، هنوز بخاری نفتی 
استفاده می شود فرسوده بودن این مکان هاست که به 

آن مجوز گازکشی داده نمی شود. به گفته او، 30 درصد 
مدارس فردوس تخریبی است و بدین دلیل که این مدارس 
پس از زلزله سال 47 یعنی 50 سال قبل ساخته شده  و از 
نظر اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سازمان 
نظام مهندسی، تخریبی   و با این که تحصیل دانش آموز 
در این مدارس خالف مقررات است اما به دلیل کمبود 
فضای آموزشی، ناچار به استفاده از آن هستیم که مدارس 
شهیدان محمد زاده و سید جمال الدین اسدآبادی و 
مدرسه غیر دولتی ایراندخت، چنین است. فرماندار هم 
گفت: در بازدید از مدرسه ایراندخت، بوی نفت درکالس 
ها استشمام می شد در حالی که اغلب دانش آموزان دچار 

سردرد شده بودند بنابراین باید این مشکل، رفع شود.

هشدار به آموزش و پرورش
مسئول نوسازی مدارس فردوس و سرایان نیز گفت: 
آموزش و پرورش تعهدی ندارد که فضای آموزشی 

در اختیار مدارس غیر دولتی قرار دهد و باید مکان 
مورد تایید را اجاره کنند در مدرسه ایراندخت که 
هر  شود  می  استفاده  نفتی  بخاری  از  مجوز  بدون 
گونه اتفاقی متوجه مدیر آموزش و پرورش خواهد 
بود. مهندس »فاتحی«، ادامه داد: بیشترین ساخت 
و سازها و مقاوم سازی ها در فردوس اتفاق افتاده   اما 
به دلیل این که اغلب مدارس در سال های 47 تا 50 
ساخته شده   این مدارس تخریبی است و مجوز الزم 
برای نصب سیستم گرمایشی مناسب و گازکشی این 
مدارس صادر نمی شود. به گفته او با این که آموزش 
و پرورش به لحاظ فضای آموزشی با کمبود مواجه   و 
دانش آموزان را در مدارس تخریبی جای داده است 
اما مدارس مجهز و جدیدی در اختیار دانشکده فنی و 
مهندسی و پیراپزشکی و غیردولتی مفید، قرار دارد 
که در صورت برگشت این مدارس، مشکل آموزش و 

پرورش تا حد  زیادی رفع می شود.

برگزاری یادواره شهدای 
انتظامی نهبندان

اولین یادواره شهدای نیروی انتظامی نهبندان و 
گرامی داشت شهدای محور مقاومت برگزار شد. 
به گزارش »خراسان جنوبی«، این یادواره با حضور 
سردار »شجاع« فرمانده انتظامی استان، جمعی 
از مسئوالن اجرایی و نظامی استان و شهرستان، 
خانواده شهدا و مردم والیتمدار نهبندان برگزار شد 
که فرمانده  انتظامی استان و امام جمعه نهبندان، 
درباره بزرگداشت و ادامه راه شهدا سخنرانی 
کردند. بنابر این گزارش، پلیس فتای نهبندان نیز 
با حضور سردار شجاع و جمعی از مسئوالن این 

شهرستان افتتاح شد.

برنامه ریزی استفاده از روان 
آب ها در گلخانه های نهبندان

آبگیری مناسب سازه های آبی خاکی در منطقه 
شاهکوه نهبندان، سبب شد تا برای استفاده از این 
منابع در احداث گلخانه برنامه ریزی شود. فرماندار 
نهبندان در بازدید از سازه های آبگیری منطقه 
شاهکوه، گفت: با توجه به آبگیری مناسب سازه های 
خاکی در این منطقه، تیمی به این مناطق اعزام می 
شود تا با همکاری و همفکری با اهالی به منظور بهره 
برداری مناسب از ظرفیت آب های استحصال شده 
برای احداث گلخانه در این منطقه برنامه ریزی شود. 
»بیکی«، ادامه داد: از ابتدای سال زراعی در نهبندان 
63 میلی متر بارندگی ثبت که به آبگیری کامل 15 
سازه آبخیزداری و استحصال یک میلیون و 200 هزار 

متر مکعب در منطقه شاهکوه شهرستان منجر شد.

 بسته بندی آیسک
 دهه فجر افتتاح می شود

مجتمع بسته بندی محصوالت کشاورزی و دامی 
آیسک دهه فجر به صورت رسمی به بهره برداری 
می رسد. به گزارش »خراسان جنوبی«، مهندس 
استان  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیر  »زنگنه« 
به همراه جمعی از مسئوالن استانی و محلی از 
مجتمع بسته بندی محصوالت کشاورزی شرکت 
تعاونی توسعه وعمران آیسک، بازدید کردند. »جواد 
حاتمی« مدیر عامل این شرکت، گزارشی از آخرین 
مراحل ساختمانی این پروژه مشارکتی ارائه و اعالم 
کرد که دهه فجر شاهد افتتاح رسمی این مجتمع با 

برند »ناب ایاس« خواهیم بود.

حیات به 21 قنات سربیشه باز می گردد
بازسازی و مرمت 21 رشته قنات سربیشه با اعتبار دو میلیارد و 331 میلیون 
تومان در دست اجراست. مدیر جهاد کشاورزی سربیشه، گفت: مرمت این تعداد 
قنات به طول 7 هزار و 258 متر در حال انجام است. »مریم جوادی بایگی«، با 
بیان این که از ابتدای امسال 11 رشته قنات به طول 2 هزار و 773 متر و با 
اعتبار 663 میلیون تومان کمک بالعوض دولتی مرمت شد، افزود: با مرمت این 
قنات ها به صورت میانگین حجم آبدهی این منابع آبی، نیم تا یک لیتر بر ثانیه 
افزایش یافته است. به گفته او در شهرستان 771 رشته قنات با آبدهی ساالنه 
24.3 میلیون متر مکعب وجود دارد که بارندگی های مناسب سال آبی گذشته 
و آبخیزداری در باالدست قنات ها سبب شد دبی آب برخی قنات ها افزایش یابد.

قاین یخ زد 
قاین با 21 درجه زیر صفر، سردترین ایستگاه و شهر خراسان جنوبی در شبانه 
روز گذشته بود. »نخعی«، کارشناس هواشناسی گفت: پس از قاین سربیشه با 
دمای 18-، درمیان 10-، بیرجند 8 - و زهان منفی 6 درجه زیرصفر در ردیف 

های بعدی قرار دارد.

احداث 3 سالن ورزشی در بشرویه تا 1400
سه سالن سقف کوتاه سکودار تا پایان سال 1400 در دهستان رقه، روستای کرند 
و شهر ارسک احداث می شود. مدیر کل ورزش و جوانان در چهارمین سفر خود به 
بشرویه در دیدار با اهالی فوتبال شهرستان، خواستار افزایش اعضای این هیئت 
شد و برای کمک به رفع مشکالت چمن طبیعی شهرستان و سپس واگذاری آن به 
بخش خصوصی قول مساعد داد. »عزیزی«، در گفت و گو با »خراسان جنوبی«، برای 

تخصیص 50  میلیون تومان به هیئت های ورزشی این شهرستان قول کمک داد.

در شورای آموزش و پرورش مطرح شد:

 بوی نفت و دلهره آوار
 در مدارس تخریبی فردوس

انصاری - روستاییان خوسف از توزیع نامناسب آرد 
گالیه دارند. فرماندار در جلسه آرد و نان شهرستان به 
گالیه مردم از توزیع نامناسب آرد اشاره کرد وگفت: با 
توزیع الکترونیکی آرد می توان بسیاری از مشکالت 
مربوط به این موضوع را در روستاها کاهش داد. به 
گفته »شفیعی«، خوسف در مسیر تردد روزانه کامیون 
و تریلی های زیادی قرار دارد و باید نان مورد نیاز نیمی 
از رانندگان در این شهر تامین شود. به گفته وی، تامین 

نان مورد نیاز واحدهای تولیدی بر عهده این شهرستان 
است به همین دلیل باید سهمیه خوسف، افزایش 
یابد. مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان نیز 
گفت: پس از یارانه خدمات بهداشتی بیشترین یارانه به 
گندم پرداخت می شود و بر اساس جمعیت سهمیه هر 
شهرستان تعلق می گیرد. »اسداللهی«، آمادگی این 
شرکت را برای افزایش سهمیه شهرستان ها در مناسبت 
های مختلف اعالم کرد. »اکبری«، رئیس اداره صمت 
خوسف هم از معرفی سه واحد نانوایی برای دریافت 
تسهیالت بازسازی و نوسازی خبازی با نرخ 15 درصد 
به بانک خبر داد و گفت: یکی از گالیه های شهروندان، 
بسته بودن نانوایی از ساعت 21 به بعد است که رفع آن 

مستلزم افزایش سهمیه آرد نانوایی هاست.

درخواست فرماندار بشرویه برای جذب منابع ملی 

پورغزنین- فرماندار بشرویه در جلسه توسعه شهرستان که با حضور معتمدان 
برگزار شد از مسئوالن شهرستان خواست برای جذب منابع ملی بیش از پیش 
تالش کنند. »شفیعی«، ادامه داد: نیاز است مردم بشرویه در جریان اقدامات 
انجام شده درباره پیشرفت و توسعه شهرستان قرار گیرند. او اضافه کرد: در خوش 
بینانه ترین حالت امسال حدود 15 میلیارد تومان اعتبار از محل درآمدهای نفتی 
و تملک دارایی ها خواهیم داشت بنابراین باید اصل در جذب اعتبار، منابع ملی 

باشد که این امر با پیگیری مدیران دستگاه های اجرایی محقق می شود.

تکمیل 20 مصوبه سفر استاندار ماه آینده

  بهره برداری از 2 پروژه
 10 ساله سربیشه در دهه فجر

گروه شهرستان ها- روبان بهره برداری از دو پروژه 
سربیشه که بیش از یک دهه از شروع عملیات اجرایی 
آن می گذرد دهه فجر بریده می شود. فرماندار 
سربیشه در جلسه شورای اداری شهرستان، پروژه 
های قابل افتتاح یا کلنگ زنی برای دهه فجر را 
84 طرح با اعتبار 151 میلیارد تومان اعالم کرد و 
گفت: مهم ترین پروژه ها بهره برداری از سد سیاهو 
و پروژه استخر شناست. مهندس »محمدی«، به 
دستاوردهای سفر معاون اول رئیس جمهور به 
شهرستان و طرح توسعه درح نیز اشاره و اظهار 
کرد که از 74 مصوبه سفر استاندار در شهریور، 
20 مصوبه دهه فجر بهره برداری می شود. حجت 
جمعه  امام  پور«،  »نجمی  والمسلمین  االسالم 
سربیشه نیز با تسلیت ایام فاطمیه و شهادت سردار 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی به سخنان رهبر انقالب 

درباره شخصیت این بزرگ مرد اشاره کرد.

بزرگ ترین گلخانه هیدروپونیک استان آماده گل دهی

گلخانه هیدروپونیک بشرویه با تزریق گاز وارد مرحله اجرایی می شود. به گزارش 
»خراسان جنوبی«، فرماندار از بزرگ ترین گلخانه هیدروپونیک استان در 
روستای کرند بخش مرکزی شهرستان بازدید کرد و از نزدیک پیگیر وضعیت روند 
گازرسانی به این گلخانه شد. »شفیعی«، ابراز امیدواری کرد: با تزریق گاز به این 
مجتمع، شاهد رونق تولید این گلخانه باشیم. گلخانه هیدروپونیک بشرویه ساالنه 

120 تن محصول تولید و روانه بازار خواهد کرد .

بیش از 4 هزار و 600 کیلومتر از شریان های اصلی 
روستایی قاینات بازگشایی و برف روبی شد. »کریمی«، 
فرماندار قاینات، گفت: در پی بارش های اخیر به همت 
عوامل اجرایی راهداری و حمل و نقل، پلیس راه، 

دهیاران و همراهی بخش خصوصی و با استفاده بیش 
از 74 دستگاه ماشین آالت سنگین و 200 نیروی 
انسانی بیش از 4 هزار و 600 کیلومتر  از راه های 
اصلی و روستایی، بازگشایی و هزار و 600 تن شن و 
نمک در جاده های اصلی و بقیه معابر برای تسهیل 

عبور و مرور مردم پخش شد.

در شورای آرد و نان مطرح شد:

گالیه روستاییان خوسف از توزیع 
نامناسب آرد

4600 کیلومتر راه های قاینات برف روبی شد



زهــرا خسروی- نگاهی به کارنامه فعالیت متولیان 
امــور شهری طی چند سال اخیر در حــوزه زیباسازی 
و به ســازی بیرجند، هر چند طرح های چشم نوازی 
ــرای برخی  ــ ــی دهـــد امـــا اج ــرار م را در قـــاب نــگــاه قـ
ــروژه ها بــدون کارشناسی مناسب و آینده نگری و  پ
ــدان طــوالنــی،  ــن ــه چ ــس از مــدتــی گـــاه ن تغییر آن پ
ــی بــــرای شـــهـــرونـــدان ایــجــاد ــای ــت ســــوال ه ــام  ع
 می کند. نمونه این موضوع را می توان در نقاط مختلف 
مرکز استان دید از تغییر آیلندهای خیابانی، نصب و جمع 
کردن پل های عابر پیاده و کاشت شمشاد و پرورش و بعد 
حذف آن، به سازی میدان و تغییرهای چند باره در آن و 
... در حالی که نه تنها هزینه های مازاد بر امور عمرانی 
شهر تحمیل می کند بلکه تصویری از آزمون و خطا ترسیم 
می کند.یکی از کاسب های خیابان جمهوری اسامی 
بیرجند با اشاره به اجرای آیلند جدید در این خیابان و 
وجود انبارهای برخی کسبه در قسمت دیگر خیابان  می 
گوید: چند بار به پیمانکار شهردرای گفته شد برای عبور 
گاری های حمل بار، تمهیداتی در نظر گرفته شود چرا که 
برخی به ناچار باید مسیر زیادی تا سه راه اسدی طی کنند 
و این موضوع مشکاتی برای آنان به وجود آورده است. 
»بندگان« با اشاره به افزایش فضای جداول و کوچک 
شدن الین پارک خودرو در دو طرف خیابان، این موضوع 
را سبب به وجود آمدن مشکاتی برای شهروندان و کسبه 
می داند و می افزاید: معلوم نیست با تغییر مدیران شهری 
در سال های آینده، چه تغییراتی در این مسیر ایجاد شود.

هزینه کردهای بدون کارشناسی
شهروندی هم نصب نرده های فلزی خیابان جمهوری 
اسامی در حد فاصل میدان امام خمینی )ره( تا سه 
راه مصلی را از پروژه هایی مطرح می کند که در مدت 

کوتاهی جای خود را به آیلند کنونی داد در حالی که 
هزینه زیادی برای آن صرف شده است. او با انتقاد 
از عملکرد برخی مسئوالن در هزینه کردهای بدون 
کارشناسی و با طرح این سوال که مگر چشم اندازی 
برای توسعه شهری وجود ندارد، می افزاید: انجام این 
گونه کارها افزون بر تحمیل هزینه های زیاد بر شهر، 
سبب می شود که دید مردم  درباره مدیریت امور شهری 
تغییر کند زیرا وقتی ببینند که یک روز می سازند و روزی 
خراب می کنند، به قضاوت بی برنامگی امور شهری 
می پردازند. شهروند دیگری نیز با اشاره به جمع آوری 
بلوکه های بولوار شهدای عبادی و تغییرهای جدید در 
میدان طالقانی  اظهار می کند: میدان هم چند سال 
پیش به سازی شد و حاال شاهد نقشه جدید برای آن 
هستیم. به نظر وی، اصل زیباسازی خیابان ها و میدان 
ها خوب است اما کار باید کارشناسی شده و همراه با 

آینده نگری باشد.

تحمیل هزینه بر شهرداری
 بانوی جوانی هم با انتقاد از تغییر در بولوار خیابان 
 غفاری بیرجند در حالی که زمان زیادی از اجرای آن با 
سنگ های معدن سربیشه نمی گذشت، این نوع کارها 
را هزینه بر می داند و می گوید: دریاچه مصنوعی پارک 
جنگلی از دیگر پروژه های هزینه بری است که بعد از 
مدتی به دالیل مختلف، مهر تعطیلی بر آن خورد و هزینه 
ای بر شهرداری تحمیل کرد. وی، می افزاید: مگر قبل 
از اجرای طرح ها، برای آن کار کارشناسی انجام نمی 
شود که گاه با تغییر یک مسئول، شاهد حذف آن هستیم. 
»عزیزی« با اشاره به نصب پل هوایی برقی در ابتدای 
خیابان طالقانی با هزینه چند میلیون تومانی و جمع 
شدن آن و سرنوشت نامعلوم آن، معتقد است: در صورت 

برنامه ریزی مناسب و انجام کارها بر اساس نظر مشاور و 
کارشناس خبره، هزینه های سنگین چنین کارهایی بر 

شهر تحمیل نمی شود.

کارشناسی نمی شود 
دکترای برنامه ریزی شهری و عضو هیئت علمی دانشگاه 
بیرجند با تاکید بر این که سامان دهی منظر شهری 
در مقوله طراحی شهری تعریف می شود، می گوید: با 
وجود تخصصی بودن موضوع، در این باره چندان کار 
کارشناسی انجام نمی شود. »وفایی فرد« با اشاره به هشت 
معیار و ماک برای نصب و چیدمان معماری شهری؛ توجه 
به فرهنگ و هویت بومی و محلی شهر، طراحی همگانی 
و کاربردی مبتنی بر آرگونومی و شرایط جغرافیایی در 
تهیه مواد و مصالح، خوانایی و کارایی، مقاومت در برابر 
وندالیسم شهری، هارمونی و کاهش آلودگی بصری و 
در نظر گرفتن ماحظات زیست محیطی را از معیارهای 
چیدمان معماری شهری مطرح و اضافه می کند: در 
طراحی یک مبلمان و المان خوب باید به همه این موارد 
توجه کرد در حالی که در بیرجند کمتر به این موضوع 
توجه می شود. وی،  توجه به اقلیم جغرافیایی در طراحی 
مبلمان را از موضوع های مهم می داند که با تمرکز بر 
آن، افزون بر ماندگاری باال؛ پایداری و زیبایی مبلمان را 
به دنبال دارد و می افزاید: در بسیاری از فضاهای مرکز 

استان به این رویکرد، تخصصی پرداخته نشده است.

نبود آیین نامه نما
 معاون معماری و شهرسازی شهرداری بیرجند هم

 می گوید: نباید انتظار داشت برای مبلمان و زیباسازی 
شهر، سند جامعی وجود داشته باشد چرا که هنوز در 
ابتدای راه قرار داریم و بیرجند، آیین نامه نما ندارد در 
حالی که بقیه شهرها افزون بر این، سند زیباسازی هم 
دارند. »فخیم زاده« احتمال اعمال سلیقه در برخی 
پروژه ها، المان و مبلمان شهری را دور از انتظار نمی 
داند اما معتقد است که برنامه ها در سازمان ها و حوزه 
های مختلف شهرداری بر اساس فکر  طراحی می شود 
به عنوان مثال تعویض سنگ های میادین و بولوارهای 
بیرجند با توجه به عمر آن ها و ... با تحلیل انجام شد. وی، 
می افزاید: طراحی هر فضا بر اساس نظر مشاور انجام می 
شود و نیازی به سند ندارد چون با یکدیگر متفاوت است. 

طبیعی است
اما شهردار بیرجند هم با اشاره به این که هیچ شهری سند 
جامع برای زیباسازی و به سازی ندارد تاکید می کند 
که نمی توان سند چشم اندازی به این منظور طراحی 
کرد. »جاوید« درباره گایه های مطرح شده از اجرای 
برخی پروژه های شهری و حذف آن، چنین مواردی را 
طبیعی می داند و معتقد است: امکان دارد یک طرح در 
نقطه ای با نظر یک کارشناس اجرا و به عقیده کارشناس 
دیگری حذف شود. وی، درباره سرانجام سازه هایی 
که از چرخه مبلمان شهری خارج می شود، ابراز بی 

اطاعی می کند.

امتیاز:  صاحب 
موسســه فرهنگی هنری خراسان

مسئول:  مدیر 
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* شهردار بیرجند: 
امکان دارد طرحی 

در نقطه ای با نظر 
یک کارشناس اجرا 
و دوباره حذف شود 

 دکترای
 برنامه ریزی شهری: 

باید در طراحی 
مبلمان و المان 

خوب در شهر به 
همه معیارها توجه 
کرد در حالی که در 

بیرجند کمتر به این 
موضوع توجه می 

شود

تغییراتی که بر دوش شهر سنگینی می کند 

طرح های سلیقه ای!

دستپخت

کرم باواریای وانیلی
مواد الزم

پودر ژالتین: 40 گرم/ شیر: 2.5 پیمانه/ زرده تخم 
مرغ: 4 عدد/ وانیل: نصف قاشق چای خوری/ آرد 
ذرت: یک چهارم پیمانه/ کمپوت گیاس یا آلبالو: 
2 قاشق سوپ خوری/ خامه فرم گرفته: کمی 

برای تزیین
طرز تهیه

یک مربی آشپزی گفت: ابتدا شیر و آرد ذرت را 
مخلوط کنید و روی حرارت مایم هم بزنید تا غلیظ 
شود. سپس شکر، زرده تخم مرغ و وانیل را با همزن 
هم بزنید تا سفت شود و به تدریج در مخلوط شیر 
بریزید و هم بزنید و سریع از روی حرارت بردارید و 
ژالتین را به طریق حرارت غیر مستقیم باز کنید  و 
در مخلوط شیر داغ بریزید و هم بزنید تا سرد شود. 
به گفته »جباری« خامه فرم گرفته را به کرم سرد 
شده اضافه کنید و کرم را در ظرف دسر که دیواره 
آن از قبل چرب شده، بریزید و در طبقه اول یخچال 
با برودت منهای چهار درجه قرار دهید و بعد از دو تا 
سه ساعت بردارید و در ظرف برگردانید و با شکات 

رنده شده تزیین کنید.

عطاری

گل نرگس ببویید زکام نگیرید

بوییدن گل نرگس به جلوگیری از ابتا به زکام کمک 
می کند. مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 
استان با اشاره به این که استفاده از ضماد نرگس برای 
رفع ورم پستان، جوش صورت، کورک، آبسه و زخم 
ها اثرهای بسیار مفیدی دارد، به »خراسان جنوبی« 
گفت: گل های خشک آن اثرهای ضد تب و ضماد آن 
با عسل برای رفع تشنج اعصاب چشم کاربرد دارد 
و بوییدن آن هم از زکام جلوگیری می کند. »پویان« 
مصرف پخته پیاز آن با عسل را پاک کننده رحم، قی 
آور و برای دفع کرم های انگلی موثر دانست و افزود: 
استفاده از ضماد پیاز آن همراه با سرکه و عسل برای 
درمان زخم ها اثرهای بهبودی دارد و دمل ها را باز 
می کند. افزون بر این، ضماد پیاز آن با آرد گندم و 
عسل برای خارج کردن تیغ و خار و تحلیل ورم های 
عصبی اثرهای درمانی دارد و برای رفع درد مفاصل، 
شکستگی اعضا و سوختگی آتش مفید است. روغن 

نرگس هم برای تسکین سردرد مفید است.

 11 میلیارد تسهیالت
 برای اشتغال مددجویان بهزیستی

11 میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان و توان خواهان بهزیستی پرداخت 
به  اشتغالی  خود  منظور  به  نفر   400 معرفی  از  بهزیستی  کل  مدیر   شد. 
بانک های عامل در 9 ماه امسال خبر داد و گفت: ۳00 نفر موفق به دریافت وام 
شدند و بقیه در حال تکمیل پرونده بانک هستند. »عرب نژاد« مبلغ وام معرفی 
شدگان برای اشتغال مددجویی و توان خواهان را 14 میلیارد تومان و میزان 
پرداختی به متقاضیان را بیش از 11 میلیارد تومان اعام و اضافه کرد: این وام ها 
تا پایان امسال با سقف 500 میلیون ریال برای هر نفر به 700 متقاضی پرداخت 
می شود. به گفته وی، کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت را به کارگیری کنند 
به ازای هر نفر 500 میلیون ریال و تا سقف دو میلیارد و 500 میلیون ریال )برای 

پنج نفر( پرداخت می شود.

از قاب دوربین

ته سیگار!

نگاه هر عابری با گذر از فضای نه چندان سبز مقابل باغ جهانی اکبریه و درختان 
سر به فلک کشیده کاج به کاغذهای کوچک سفید رنگی گره می خورد که با 
مشاهده آن هر فردی را وادار به مکث می کند و کمتر کسی است که با دیدن 
آن سری به نشانه تاسف تکان ندهد. موضوعی که نه تنها حکایت از افزایش 
گرایش برخی جوانان به سیگار دارد، بلکه پسماندهای رها شده در طبیعت هم 

مشکات زیست محیطی و مخاطراتی برای شهروندان دارد. 

دوره آموزش 6 ساعته قبل ازدواج

حسین قربانی– طرح آموزش های 6 ساعته قبل از ازدواج هفته آینده در استان 
اجرا می شود. رئیس مرکز بهداشت بیرجند گفت: طرح افزایش آموزش های 
زوج ها از دو به شش ساعت افزایش یافت و با همکاری مشترک وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و دادگستری از شنبه آینده با حضور دکتر »برکاتی« 
مدیر کل دفتر سامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت آغاز می شود. 
به گفته دکتر »زنگویی«  حضور زوج های جوان در این دوره آموزشی اجباری 

است و این آموزش ها بر اساس سرفصل های تدوین شده ارائه می شود. 
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