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حرمت کاالی استانی
 را پاس بداریم!

حدود نه ماه از سال 1397 را پشت سر 
گذاشته ایم. سالی که چهار ماه بیشتر تا 
پایانش نمانده و چهارماه تا آغاز سالی 
که  کارهایی  ی  همه  برای  جدیدی 
باید در حوزه توسعه  انجام می دادیم و 
ندادیم،  فرصت نداریم. فاصله عمیق 
و  شعارها  ی  نشده  جبران  نسبتاً  و 
عملها حکایت تلخیست که با هیچ قند 
شیرینی نمی توان به کامش کشید و 
زخم دردناکیست که با مرهم توجیه هم 
نمی توان ساکتش کرد. »این« روزها 
نام  از  ما  روزهای  دوباره »آن«  روایت 
گذاری سال،  تجدید  ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4214

3پا بر فرش میرها5نخستین سقاخانه  آب شیرین  افتتاح شد 5دادستان نظامی معرفی شد
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اراده جمهوری اسالمی است

احتمال تغییر ذائقه سیاسی 
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 آیا مشکالت  آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی با بازدید های پرهزینه
 از کشور های اروپایی حل می شود ؟

دانش آموزان بی معلم
 استان در بهت سفر

چند  صد میلیونی 
نمایندگان  به فرانسه

هفته گذشته مدیرکل جدید آموزش و پرورش در مجمع نمایندگان 
استان به طرح مشکالت این حوزه  پرداخت. واقعی، از کمبود شدید 
نیروی انسانی در مدارس خراسان جنوبی خبر داد. اضافه بر آن کمبود 
شدید فضای آموزشی ، دو شیفته شدن تعداد زیادی از مدارس بیرجند 
و اجبار  مدیران و معاونان مدارس به تدریس ، مدارس غیر استاندارد نیز 
مشتی از مشکالت آموزش و پرورش است که مدیرکل جدید وارث آن 
است. شواهد حاکی از آن است پس از آنکه در کشمکش های طوالنی 
و سهم خواهانه جریانات سیاسی برای تعیین مدیر کل آموزش و پرورش 
فرصت استثنائی آغاز سال تحصیلی در این حوزه بدون مدیر گذشت، هنوز 
بسیاری از مدارس استان مخصوصا در مناطق محروم شهرها معلم ثابت 
ندارند و بر اساس آخرین شنیده ها در برخی از این مدارس از کارآموزان 
دانشگاهی که دوره و تخصصی در این باره ندیده اند، استفاده  می شود. 
در این خصوص یک کارشناس مسائل آموزشی در گفتگو با آوا اظهارکرد: 
آموزش و پرورش از مهمترین زیرساخت های جامعه است که این سطح 
 از بی توجهی به آن می تواند چالش بزرگی برای آینده استان ایجاد نماید.

وی افزود: کمبود نیروی انسانی در این سطح آن هم در استانی که 
دو نماینده از آن عضو کمیسیون آموزش مجلس هستند این عالمت 
سوال را ایجاد می کند که چرا به این موضوع در ) مشروح در صفحه 5(

دکترسید تقی نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی  کشور روز  
پنجشنبه 24 آبان 1397 در راه سفر به ....)مشروح در صفحه 2(

پرونده جاده های
خراسان جنوبی روی

میز وزیر جدید راه

خراسان جنوبی  در 

سوگ خد متگزار  

مردم  ایران

صفحه 5

ضمن سپاسگزاری از تمامی سرورانی که در مراسم تشییع و تدفین 
مرحومه حاجیه خانم بی بی آمنه قریشی
)صبیه مرحوم حجت االسالم قریشی و زوجه مرحوم

 حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ محمدحسن موهبتی(
ابراز لطف و همدردی نمودند به اطالع می رساند: به مناسبت هفتمین روز 
درگذشت آن مرحومه مراسم یادبودی روز یکشنبه مورخ 97/۸/27 

از ساعت ۱7:۴۵ الی ۱۸:۴۵ در محل مسجد باقرالعلوم)ع( 
واقع در خیابان عدالت منعقد می شود، تشریف  فرمایی بزرگواران 

موجب تسلی خاطر بازماندگان و مزید امتنان می باشد.
خانواده های: موهبتی،قریشی و سایر بستگان

درگذشت ناباورانه برادر عزیزم

دکتر سید تقی نوربخش 
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور
 را تسلیت گفته، از خدای بزرگ برای آن عزیز 

علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر خواستارم.      
محمدرضا مجیدی - دبیرکل مجمع مجالس آسیایی

به مناسبت درگذشت ناگهانی شادروان

 محمـد علی اسـدزاده
)در مشهد مقدس( جلسه یادبودی امروز شنبه 97/0۸/26 
از ساعت ۱۴:30 الی ۱۵:30 در محل مسجد امام رضا )ع( 

واقع در خیابان ظفر )روبروی پارک( برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

 خانواده های: اسدزاده ، صادقی خراشاد ، مهری ، 
احمدی مقدم و سایر بستگان

شرکت لبنی صباح پخش فجر گنبد شعبه 
وانت  دستگاه   3 تعداد  دارد:  نظر  در  بیرجند 
صورت  به  کیلومتر  صفر  دار  یخچال  نیسان 
افراد  نماید.  واگذار  تملیک  شرط  به  اجاره 
واجدشرایط می بایست مدت 5 سال با فی روز 
نمایند. امضا  همکاری  قرارداد  صباح  شرکت   با 

ضمنا این شـرکت به چنـد دستگـاه 
نیسان یخچال دار اجاره ای به صورت 

پیمانکاری نیازمنـد است.
هـای  شماره  با  تواننـد  می  شرایـط  واجـدین 
09154518220 - 32255012 تماس حاصل 

شعبه صباح پخش بیرجند نمایند.

از محبت بی منت کلیه سروران ارجمند، دوستان، بستگان و همسایگان در فراق 

شادروان کربالیی محمدباقرخیرآبادی
  اظهار لطف فرموده و  در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم شرکت نموده و یا با تماس 
تلفنی ، ارسال پیام و ... مرهمی بر قلوب داغدیدگان نهاده و در تحمل این مصیبت 
سنگین همراهمان بوده اند، سپاسگزاری نموده و از اینکه امکان تشکر حضوری از 
یکایک شما عزیزان میسر نمی باشد، پوزش طلبیده و برای شما طول عمر با عزت 

خانواده خیرآبادیو سالمتی آرزومندیم.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تندرستی  جاده  احداث  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
استادیوم 15 هزار نفری غدیر بیرجند به شماره 200970165000014 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
 مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/08/24 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ  97/08/24 لغایت 

ساعت 19 مورخ 97/08/26 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14/30 روز  چهارشنبه مورخ 97/09/07 
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز  پنجشنبه  تاریخ  97/09/08 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت های  الف :

خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان مفتح 27 - استادیوم آزادی - اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
جنوبی- تلفن: 05632403571  

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی
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چراآنقدرتعجیلدارندوفشارمیآورند 

سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اجرای قانون بازنشستگی از روز 26 آبان گفت: من هم واقعا نمی دانم چرا آنقدر تعجیل دارند و فشار می آورند. 
اکثر این مدیران که در حال حاضر مشمول این قانون شده اند، از افراد خدوم و نیروهای نظام هستند که خدمت کرده اند و نباید با این جوسازی ها و فشارها 
حیثیت و آبروی آن ها را خدشه دار کرد. نهایتا فرق این دو تاریخ، 25 روز است، آیا در این مدت با ماندن این افراد، کشور کن فیکون می شود؟

)ادامه سر مقاله( داستان مزیت های نسبی خراسان جنوبی 

در حوزه کشاورزی این روزها داستان حلوا حلوا کردن 
هایست که دهان را به هیچ وجه شیرین نخواهد کرد. 
زعفران و عناب و زیتون و انار و زرشک و خرما و بادام 
و پسته و پنبه و گوشت شتر و فرش دستباف چشم 
نواز و توباقی های زیبای بی همتا، همه خوب و عالی، 
اما وقتی نه برنامه ای برای حمایت از تولید کنندگان 
هست، نه پیگیری برای سر و سامان دادن به این انبوه 
تولید، نه تالشی برای جلب نظر سرمایه گذارهای واقعی 
نه نمایشی، و نه همتی برای اثرگذاری بر تفکر و ذائقه 
و فرهنگ مردم برای سوق دادنشان به سوی استفاده 
از این محصول، هزاران هزار تندیس و میدان و هفته 
و روز و همایش و جشنواره به چه کار آید؟ پاسداشت 
قدر و منزلت کاالی ایرانی و کاالی استانی، هم شأن 
عظمت  مجرای  هم  و  ایست  منطقه  هر  مردمان 
بخشی و عزت مندی هر  استان، و البته کلید طالیی 
باز شدن درهای قفل شده توسعه و آبادنی و عمران.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(      

احتمالتغییرذائقهسیاسی
کشوروجوددارد

میرتاج الدینی، معاون رئیس دولت دهم گفت: احساس 
یأس هیچ موقع نباید داشته باشیم و نداریم. ما هر 8 
تا10 سال، یک تغییر ذائقه سیاسی داریم. االن هم 
این احتمالش است و پیش بینی اش وجود دارد چون 

زمینه اش را می بینیم، اما نباید خوش بین باشیم.

آمریکابهدنبالشکستن
ارادهجمهوریاسالمیاست

سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق 
اظهار کرد: آمریکا به دنبال شکستن اراده جمهوری 
از طریق فشار  را  اقدام  این  و  است  ایران  اسالمی 
و  اقتصادی  فشارهای  منطقه ای،  و  بین المللی 
می دهد. انجام  اسرائیل  ویژه  به  خود  ابزارهای 

اصالحطلبانهیچگاهنبایددر
انتخاباتلیستحداقلیارائهدهند

گفت:  اصالحات  پیشرو  حزب  کل  دبیر  صوفی، 
انتخابات  در  نباید  هیچ گاه  طلبان  اصالح  معتقدم 
لیست حداقلی ارائه دهند، باید موانع برداشته شود 

تا بتوانیم کاندیدای حداکثری خود را معرفی کنیم.

سرمقاله

حرمت کاالی استانی 
را پاس بداریم!

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... فاصله عمیق و نسبتاً جبران 

نشده شعارها و عملها حکایت تلخیست که با هیچ قند 
شیرینی نمی توان به کامش کشید و زخم دردناکیست 
که با مرهم توجیه هم نمی توان ساکتش کرد. »این« 
روزها روایت دوباره »آن« روزهای ما از نام گذاری 
سال،  تجدید خاطره ایست از آنچه نوشتیم و آنچه 
گفتیم و شنیدید؛  که موفقیت و برکت ما از نام گذاری 
سال 1397 به نام سال حمایت از کاالی ایرانی، به 
تغییر تفکر، تغییر فرهنگ مصرف و تغییر ذائقه های 
مان در این حوزه بر می گردد. به عبارتی تا تفکر 
ایرانی، فرهنگ ایرانی و ذائقه ایرانی بر دل و جان 
خودمان  غالب نشود و تا برچسب  »بَِرند« این تفکر و 
فرهنگ و ذائقه روی هر کاالی ایرانی محکم و سفت 
نچسبد، »در« بر همان پاشنه خواهد چرخید که قبل 
از آن هم چنان چرخیده و الغیر. کاالی ایرانی یعنی 
کاالی همه ی ایران و ایرانی ها، و حمایت از کاالی 
ایرانی یعنی حمایت از کاالی همه ی استانها. درچنین 
فضایی پرواز سیمرغ خوش اقبال صنعت و تولید در 
آسمان خودکفایی های استانی هم وقتی عملی می 
شود و خودی می نمایاند که هم ماده اولیه، هم کارگر 
و کارگزار و تولید کننده و هم ماده تولید شده و به 
بازار روانه گردیده، بومی و از خود باشند. در همه ی 
این سالها متأسفانه به دلیل غالب شدن تفکر سرمایه 
خارج  و  استانی  خارج  از  اعم  خارجی  های  گذاری 
کشوری در استانی مثل خراسان جنوبی، واقعاً مانعی 
از آن ایجاد شده است که مسؤوالن برای توجه نشان 
دادن به نقش خودکفایی داخل استانی در توسعه استان، 
مجاب شوند و الجرم در چنین هاله ای از تکفیر نرم و 
توبیخ محترمانه ی توانمندی های داخل استانی، برای 
تولید کننده داخل که از جمله برای تولید کاالی کاماًل 
بومی ایرانی و استانی دغدغه مند است و تالش می 
کند، نه انگیزه ای باقی می ماند و نه همتی مضاعف 
برای تالش »فرا توانی«، و همین است که مهاجرت 
را به سوغات می آورد و پشت بندش افول صنعت و 
نزول شأن اقتصاد استان را و خالی شدن شهرها و 
روستاها  از سکنه ی متخصِص دلسوزِ پیگیر را؛ و این 
یعنی خشکسالی مضاعفی که از قحط سالی نخبگان، 
بدتر و از تیره سالی هجوم بی انگیزه گی ها، خطرناک 
تر است. و البد گاهی هم که قرار باشد مسؤوالن 
در  کنند،  ای  امامزاده  نذر  را  ریخته  روغن  محترم، 
سخنرانی یا حاشیه جلسه ای یا حداکثر اخذ مصوبه ای 
از کمیسیون ها و شوراهای اقتصادی استان، حمایتی 
کم سو و کم نور از تولید داخلی و کاالی ایرانی - 
مقابل(  ستون  در  مقاله  سر  )ادامه   ... داشت.  خواهند  استانی 

اجتماعی   تامین  رئیس سازمان  نوربخش  تقی  دکترسید 
کشور روز  پنجشنبه 24 آبان 1397 در راه سفر به استان 
گلستان بر اثر تصادف شدید به کما رفت و تالش پزشکان 
برای احیای وی ناکام ماند و همان روز دار فانی را وداع 
گفت. عبدالرحمن تاج الدین معاون حقوقی و امور مجلس 

نیز در این سانحه درگذشت.
دکترای تخصصی رشته ارتوپدی 

دانشگاه تهران
  دکتر سید تقی نوربخش متولد 10 تیر 1339 در شهر قائن 
استان خراسان جنوبی است. وی فارغ التحصیل دکترای 
تخصصی در رشته جراحی ارتوپدی از دانشگاه تهران است، 
او از دبیری ستاد جنگ و جهاد دانشگاهی به مدیرعامل 
بعد  نوربخش  تقی  سید  رسید.  اجتماعی  تامین  سازمان 
از گرفتن مدرک پزشکی خود در سال 1363 وقتی 24 
ساله بود به عنوان دبیر ستاد جنگ و جهاد دانشگاه تهران 
انتخاب شد و تا سال 1376 در این پست خدمت کرد. بعد 
از اخذ مدرک پزشکی عمومی درگیر جنگ ایران و عراق 
شد سپس در سال 1368 دکترای پزشکی و در سال 1372 
دانشگاه  از  ارتوپدی  در رشته  را  دکترای تخصصی خود 
تهران اخذ کرد. نوربخش از سال 1370 وارد سازمان تامین 

اجتماعی شد و سال 74 به مدیرکلی تامین اجتماعی استان 
یزد منصوب شد، سپس از سال 76 تا 80 عضو هیئت مدیره 
و قائم مقام سازمان تامین اجتماعی کشور بود. وی در سال 
1380 مدیر نمونه ملی انتخاب شد. نوربخش از سال 71 به 
مدت 12 سال عضو منتخب شورای عالم نظام پزشکی بود 
و از سال 82 تا 84 قائم مقام رئیس کل سازمان پزشکی 
ایران منصوب بود. مجموعه بیمارستان  های میالد، با 
تالش وی برای ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی 

به بیمه شدگان تامین اجتماعی افتتاح شد.
راه اندازی بیمارستان میالد

با تالش و پیگیری های آن مرحوم بیمارستان میالد بیرجند 
به عنوان یکی از مجهزترین مراکز درمانی تامین اجتماعی 
در مرکز خراسان جنوبی راه اندازی شد. دکتر سید تقی 
نوربخش در دولت یازدهم شهریور سال 92 توسط دکتر 
ربیعی به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد و این 
سازمان را تا حدی از حاشیه ها بیرون کشید. وی نسبت 
خویشاوندی با شهیدان سید رضا نوربخش، سید محمد 

هادی و سید محمد حسین نوربخش  دارد. 
و  اجتماعی  تامین  سازمان  رئیس  باختن  جان  پی  در   
قوه  رئیس  جمهور،  رییس  سازمان،  این  حقوقی  معاون 

قضاییه، رئیس مجلس،رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، معاون اول  رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، استاندار گلستان،وزیر آموزش و پرورش،رئیس 
فرمان حضرت  اجرایی  امام)ره(،رئیس ستاد  امداد  کمیته 
امام)ره(، وزیر کشور، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان انرژی اتمی، وزیر 
بهداشت،رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی، 
مردم  APU،نماینده  آسیایی  مجالس  مجمع  دبیرکل 
بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسالمی، استاندار 
خراسان جنوبی، نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس 
شورای اسالمی، فرماندار بیرجند و انجمن بیرجندی های 
مقیم تهران با صدور پیام هایی این حادثه را تسلیت گفتند.

یک لحظه در انجام ماموریتش کوتاهی نکرد
معاون اول رئیس جمهور در مراسم تشییع پیکر نوربخش 
تصریح کرد: وی در انجام مأموریت ها و فعالیت های محول 

شده، یک لحظه کوتاهی نمی کرد.
ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم 
هوش  که  بود  مدیری  او  کرد:  اظهار  نوربخش  تشییع 
جامعه  و  بازنشستگان  برای  بسیار  و  داشت  سرشاری 
که  می گیرم  گواه  می کرد.  دلسوزی  اجتماعی  تأمین 

مرحوم نوربخش هیچ وقت نگاهی به اموال سازمان تأمین 
اجتماعی نداشت و زمانی که سازمان تأمین اجتماعی را با 
آن وضع تحویل گرفت، توانست با مولفه اخالق محوری 
مدیریت این سازمان را انجام دهد. مرحوم نوربخش حتی 
حاضر بود نصف حقوق خود را به سازمان برگرداند به طوری 
که در نامه ای که به بنده نوشت و فقط نیز ما دو نفر در 
جریان این مسئله بودیم، درخواست کرده بود که این کار 
انجام گیرد و امروز نیز این نامه را با خودم به این مراسم 
آورده ام. شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیز بیان کرد: نوربخش هیچگاه از خستگی کار ننالید و در 
اکثر فعالیت های خیر مشارکت داشت. در شهر ری یک 
 مرکز درمانی وجود داشت که وی رایگان در آنجا طبابت 
معمولی لباس  طبابت  هنگام  نوربخش  دکتر  کرد.   می 

 می پوشید و کسی مطلع نبود که سمت وی چیست.
این  درگذشت  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 
دلسوز  و  فرهیخته  استانی  هم  و  همشهری 
پدر  الخصوص  علی  و  ایشان  خانواده  به  را 
بزرگوارشان، سید مرتضی نوربخش که سالها 
در قامت طبیبی دلسوز به مردم بیرجند خدمت 

کرد و مردم خراسان جنوبی تسلیت می گوید.

مراسم تشییع پیکر رئیس و معاون سازمان تامین اجتماعی در گرگان

خراسان جنوبی در سوگ خدمتگزار ملت
دکترسیدتقینوربخشدرسانحهتصادفجانباخت

حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
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 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

روابط عمومی شرکت گازاستفاده از لوله های آکاردئونی و آلومینیومی به علت چفت نشدن با وسایل گازسوز و عامل دودکش ممنوع است.
 استان خراسان جنوبی

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
تعمیرکاران اتومبیل )سبک و سنگین(  

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده 22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت 
در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف 
 )www.iranianasnaf.ir( مدت 1۰ روز از تاریخ ۰۸/2۷/ ۹۷ جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف
مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان 

صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها( تحویل نمایند.
شرایطداوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه 
کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس - عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف- 
عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 
عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال - داشتن پروانه کسب 

معتبر دائم- وثاقت و امانت
مدارکموردنیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 برگ(- عکس 4×3 
رنگی )6 قطعه( - فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه 

کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر-رئیسهیئتاجراییبرگزاریانتخاباتاتحادیههایصنفیبیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شر کت تعاونی مصرف کارکنان استانداری خراسان جنوبی و فرمانداری های تابعه

تاریخ انتشار: ۹۷/۸/۲۶
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری خراسان 
جنوبی و فرمانداری های تابعه روز شنبه مورخ ۹۷/۹/1۰ ساعت 12/3۰ در محل سالن اجتماعات فرمانداری 
بیرجند برگزار می شود. از  کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 
مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو، یک رای می باشد. ضمنا 
متقاضیان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرس می توانند تقاضای کتبی خود را حداکثر از تاریخ انتشار 
این آگهی به مدت یک هفته به آدرس خیابان مطهری، جنب استانداری خراسان جنوبی دفتر شرکت تعاونی 
تحویل نماید. دستورجلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی 
سال 13۹6 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 13۹۷ 4- تعیین مبلغی برای بازپرداخت اعضای 
مستعفی 5- تعیین پاداش هیئت مدیره 6- تعیین حق الزحمه بازرس۷- انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره 

و علی البدل ۸- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی.
هیئتمدیره

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند) سهامی خاص(
 به شماره ثبت ۲۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۸۱۴۷۶

از کلیه سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند )سهامی خاص( دعوت می شود: در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده شرکت شنبه ۹۷/۹/1۰ راس ساعت 11 صبح در محل سالن اجتماعات ساختمان فن آوری 
کسب و کار واقع در بلوار صنعت، شهرک صنعتی بیرجند تشکیل می شود، حضور بهم رسانند. ضمنا متقاضیان عضویت 
در هیئت مدیره و بازرس، می بایست 4۸ ساعت قبل تقاضای خود را کتبا به شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند 
)سهامی خاص( واقع در ابتدای ورودی اصلی شهرک، مقابل بانک سپه ارائه فرمایند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و 
حتی صاحبان مجاز امضا با معرفی نامه در مجمع شرکت نمایند و کپی مدارک شناسایی جهت ارائه به اداره ثبت را نیز به 
 همراه داشته باشند. ضمنا هر وکیل یا نماینده قانونی با معرفی نامه رسمی مجاز به نمایندگی از دو صاحب سهم دیگر ، 

جهت رای دادن خواهد بود.
دستورجلسه:انتخاب اعضای هیئت مدیره - انتخاب بازرس - انتخاب روزنامه جهت درج آگهی 

هیئتمدیرهشرکتخدماتیشهرکصنعتیبیرجند

 آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( در شرکت های سهامی خاص

آگهی دعوت سهامداران شرکت رایکا سالمت کاران شایان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 53۷۷ و 
شناسه ملی 14۰۰5۹۹۷2۰۰ جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده. بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت 
 دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که ساعت ۹ مورخ ۹۷/۹/6 در محل خراسان جنوبی ،
بیرجند، خیابان عدل، بین عدل 2 و 4 ، پالک 3۸ ، کدپستی ۹۷1۷6۹۸154 تشکیل می گردد حضور به 

همراه رسانند. تلفن: 3221۸124
دستورجلسه: 1- اتخاذ تصمیم در خصوص انحالل شرکت                         هیئتمدیرهشرکت

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( 
در شرکت های سهامی خاص

آگهی دعوت سهامداران شرکت رایکا سالمت کاران شایان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 53۷۷ و 
شناسه ملی 14۰۰5۹۹۷2۰۰ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی. بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت 
دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که ساعت 1۰ مورخ ۹۷/۹/6 در محل 
تشکیل  کدپستی ۹۷1۷6۹۸154   ،3۸ پالک   ،4 و   2 عدل  بین  عدل،  خیابان  بیرجند،  جنوبی،   خراسان 

می گردد حضور به همراه رسانند. تلفن: 3221۸124
دستورجلسه: 1- انتخاب اعضای هیئت تصفیه 2- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

هیئتمدیرهشرکت

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی قاین

 پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی اینک بر حسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصی امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
بخش۱۱قاینات-قطعهمفروزهمزرعهقدیپالک۱۵۸۷-اصلی

112۸ فرعی از ۹۸ فرعی علی ثابتی ششدانگ یکباب مغازه و محوطه متصل در روز 13۹۷/۹/1۷ انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 
قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر، ساعت ۸ صبح در 
محل حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده 15 قانون 
مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفافی 
و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 2۰ قانون ثبت فقط تا 3۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد و برابر ماده ۸6 آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 
ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، 
در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره 

ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.  تاریخانتشار:۱۳۹۷/۸/۲۶
علیصفاییفر-رئیسادارهثبتاسنادوامالکقاینات

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۰5۰۹ اجرایی خانم خان بی بی سارانی فرزند رستم محکوم به پرداخت مبلغ 145/۰۰۰/۰۰۰  
ریال متضامنا در حق آقای محسن اسالم پناه و مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی 

محکوم علیه یک باب منزل مسکونی واقع در روستای حاجی آباد خیابان امام خمینی )ره( حدفاصل فرعی 2 و خیابان امام علی علیه السالم 
 پالک 11 شمالی تحت پالک ثبتی 21۹۸ فرعی از 14 اصلی عرصه به  میزان 13۸/4 مترمربع ) عرصه پس از رعایت اصالحی  13۰/6

مترمربع ( و اعیان شامل همکف به مساحت 1۰6/25 مترمربع به صورت نیمه اسکلت و دارای انشعابات منصوبه آب ، برق ، گاز و تلفن ( معرفی 
و توقیف گردیده و با احتساب شرایط فوق به مبلغ ۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۹۷/۹/۷ 
از ساعت ۹ الی ۹/3۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 1۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 1۰ درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- 
بین طالقانی 16و14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 

خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
مهدیچاپاری-مدیراجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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پذیرش 135 مقاله برای همایش ملی آب

صداوسیما- 135 مقاله برای ارائه در اولین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آب دانشگاه بیرجند پذیرش شد. دبیر اولین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آب 
دانشگاه بیرجند گفت: تا پایان مهلت ارسال مقاله به دبیرخانه این همایش، 175 مقاله از دانشگاه های مختلف کشور همچون اصفهان، کرمان، تبریز، تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، کردستان 
سالم لطفا در نورپردازی میدان والیت خیابان امامت و شیراز ارسال شد. اکبرپور با بیان اینکه 32 داور از سراسر کشور این مقاالت را داوری کردند، افزود: از این تعداد مقاله پذیرش شده 40 مقاله به صورت سخنرانی و 95 مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

بازنگری انجام شود چون با انتخاب این رنگ ها 
تغییر ایجا شده در میدان در شب دیده نمی شود 
چون میدان تاریک است به جای رنگ قرمز یا سبز 

می توانستید از رنگ سفید است
915...590

باسالم خدمت دست اندرکاران محترم و پرتالش 
روزنامه آوا.ضمن تقدیر و تشکر از شهردار محترم 
که  چرا  الهیه  خیابان  در  میادین  احداث  به جهت 
بسیار بجا و ضروری بوده منتهای مراتب خواهشمند 
است دستورفرمائید نسبت به روکش آسفالت خیابان  
کارگران 18با توجه به حجم ترافیک سنگین این 
خیابان اقدام نمایند. بسیار ممنونم شهردار محترم و 

عوامل زیرمجموعه.
915...507

امان از بعضی مأموران شهرداری، چهارشنبه 23 آبان 
ساعت نه و نیم صبح، در ورودی غربی چهارشنبه 
بازار خانمی که شخصیت و استخوانداری از وجناتش 
پیداست قدری پیاز و شلغم را بساط کرده است ناگاه 
مأمور قدبلند و چشم آبی شهرداری از راه می رسد و 
ترازویش را  گرفت خانم التماس می کند و او  دور 
می شود گوشی ام را برای ضبط این صحنه دردناک 
بیرون می آورم. ناگاه سه مأمور دورم حلقه می زنند 
که چرا فیلم می گیری باالخره ترازو را پس می 
دهند و می گویند برو داخل بساطت را پهن کن.  
درد این است که آقایی برای حمل بار خانم کمک 
می کند ولی مأمور می گوید ول کنید تا جانش در 

بیاید.  قضاوتش با شما
990...353

  سالم آوا. با تشکر از جناب آقای هرم پور بابت نوشتن 
 23 در  نزنیم  حرف  مردم  جانب  از  مقاله   سر 
آبان 1397 که حرف دل مردم را  زد. پیشنهاد 
قوا  سران  برای  را  آن  از  نسخه  یک  کنم  می 
به  استانی  ایران  در  بفهمند  شاید  کنید.  ارسال 

نام خراسان جنوبی وجود دارد !
915...350

  تشکر ویژه از خدمات بسیار خوب شورای شهر 
و شهرداری بیرجند. پس از شهردار محترم و اداره 
برق شهرهای دیگر! تقاضا داریم ابتدای بلوار امام 
رضا)ع( بیرجند نزدیک به یک ماه هست که برق 
بلوار قطع شده و فاقد روشنایی و دید در شب  و 
محل تردد بسیار زیاد مردم در شب و حادثه خیز 
هست مسئوالن بیرجند  به فکر نیستند شما نیز 
تشریف بیارید درست کنید تا خون مظلومی در اینجا 
بخاطر عدم روشنایی در زیر الستیک یک خودرو 

ریخته نشود شب اصال دید ندارد و...
 915...187
با سالم. من مدتی است که برای ساخت منزلی در 
روستای سرو بادخور به بنیاد مسکن خوسف مراجعه 
می کنم و تمام کارمندان بنیاد بسیارخوش برخورد و 
در اسرع وقت کار ارباب رجوع را راه می اندازند.کمال 
تشکر را دارم از عوامل این مجموعه. همچنین تمام 

اهالی خور از عملکرد این اداره رضایت دارند
 915...233
با سالم به روزنامه آوا که الحق واالنصاف زحمت 
و  بهداشت  مسئوالن  است  بهتر  کشند،  می 
بازرسی و اداره جات مربوطه یک سری به جایگاه 
و  آزمایش  بزنند و یک  های فروش آب تصفیه 
آب  داخل  کلر  بیشترشان  بگیرند  آنها  از   تست 
می زنند یا اصال فیلترها را تعویض  و جرم گیری 

نمی کنند، مسئوالن بخوانند
 935...167

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پا بر فرش میرها
احسانبخش- در مسیر جاده بیرجند - زاهدان کنار 
 تابلوی »سربیشه 15 کیلومتر« تابلوی روستای پخت 
بازدیدکنندگان است. در دو طرف جاده  راهنمای 
روستایی ،  اراضی تسطیح شده ای است که جاده را 
در فصل کاشت ، مثال مادری از دو طرف در آغوش 
گرفته است. مساحت این اراضی ، حدود 100 هکتار 
است. چاه های سرپوشیده نشان می دهد این زمین 

ها با آب  چاه آبیاری می شود.
 یکپارچگی این اراضی،  اجرا طرح آبیاری تحت فشار 
را می طلبد. جاده از بین تپه های کوچکی می گذرد    
که اگر سرعت تان باالتر از 60 کیلومتر باشد ، دل 
همراهان تان را می لرزاند ، نگاه شان  کالم » آهسته 
بران« را هشدار می دهد.تابلویی با زمینه نارنجی ،  
نام روستای »کپوکز« را به رخ می کشد، پس از 7 
کیلومتر راندن در راه  باریک، تابلوی روستای پخت  
نمودار می شود. وقتی آهسته  به چپ جاده  بپیچید ، 

به روستای پخت  می رسید.

ضلع اول مثلث رشد: روستای پخت 
 آرامستان در نزدیکی روستا حکایت از آن دارد که  
 پخت ، روستایی باستانی و  نسبتا پر جمعیت است.
به ورودی روستا که رسیدید ،  باز هم به چپ برانید 
و تا انتهای کوچه بروید ، در آنجا مسجد تاریخی 
پخت  به دست امیرشوکت المک ابتدای باغات این 
روستا بنا شده است. مسجد در دوره زندیه ایجاد و 
فرهنگی  میراث  توسط سازمان  به شماره 4483 
کشور ثبت ملی شده است. این مسجد مشتمل بر 
سر در ورودی، دهلیز، صحن و شبستان ستوندار ، 
پوشش  و  ضلعی  چهار  فرم  دارای  ورودی،  ایوان 
گنبدی به همراه تزیینات کاربندی است. فضای 
 شبستان، شش ستون چهار ضلعی و قطور دارد  
بر ستون ها ، طاق های جناغی است و حد فاصل بین 
طاق ها با دوازده گنبد به شکل چهار ترک پوشش 
یافته است. صحن مسجد ، به شکل چهار ضلعی 
منظم است و قناتی پر آب که ماهی های کوچک 
در آن جست و خیز می کنند از میان مسجد می 
 گذرد. ماهی ها در تمامی مسیر قنات روستا دیده
پیرایش  می شوند، ساخت نشستگاه هایی برای 
پوست پای مسافران توسط ماهی های کوچک، 
امکانی آرامش دهنده است. باغات روستای پخت، 
پس از رفع آفت کرم خراط،  محلی خوب و فراهم  
برای تولید محصوالت درختی چون گیالس، زردآلو، 
هلو، سیب و گالبی است. بر اساس عناصر موجود 
در آب این دهکده ، ماهی کپور و قزل آال مناسب 
تولید در این روستا می باشد. تولید جلبک خوراکی 
در تناسب عناصر آب پخت، طرحی فوق العاده و 
استثنایی است. چراکه ارزش افزوده تولید جلبک 
خوراکی برابر با ارزش تولید 20 مزرعه یک هکتاری 
گندم در استخری 200 متری است. وجود درختان 
بلندقامت سپیدار در این آبادی، یادآور فراوانی آب در 
طول سالیان متمادی است. نقاشان با ذوق دست به 
کار شوند. برگ های زیبای سپیدار ، هر چند به تنهایی 

 بسیار زیبا هستند ،  می تواند  برای خلق تابلو برگ های
نقاشی شده در اندازه های گوناگون به کار رود. 

موقعیت گردشگری روستای پخت 
در بازدید روز چهارشنبه شانزدهم آبان ماه 1397 
جمعیت روستا 150 خانوار اعالم شد.  بعضی از 
ساکنان آن، در آیند و روندی  هفتگی هستند. آنها 
پنجشنبه و جمعه ها به روستا می آیند و سپس به 
مردم  گردند.  بازمی  و سربیشه  بیرجند  شهرهای 
بر  رفتار هستند. مضاف  و خوش  مردمدار  روستا 
اینکه با غریبه ها رفتاری مهربانانه دارند و در پذیرش 
مهمان از گشاده رویی بیشتری برخوردارند. بنابراین در 
پخت، توسعه خانه های بومگردی از موقعیت بهتری  

برخوردار است. شوق دیدار با مسجد دوره زندیه، 
موقعیتی مناسب را برای بازدید گردشگران از روستا 
فراهم می کند . بنابراین از سه ضلع توسعه بوم بازار در 
شهرستان سربیشه  ، روستای پخت ضلع اول است . 

ضلع دوم مثلث رشد : روستای گورید باال 
پس از خروج از  پخت ، در فاصله هشت کیلومتری 
 ، روستای گورید باال قرار دارد . روستای گورید باال ،

 در مجاورت جاده ای روستایی است.
 این جاده  در مسیر 26 روستا شامل روستاهای اسفیج 
، فال ، سدید ، کالته سلیمان ، تومند ، میان رود ، 
مالابراهیم ، کبوده ، شفتالوستان ، قدسیان ، جنت 
 آباد ، بیمرز، شورو ، کلندر ، نیک ، نوغاب ، نیاب ،
  میرخان ، برکوه ، شورستان ، زبیده ، گینگه ، دستگرد ،

 کیدشت ، سنوک ، چاچاخو و زرسنوک است.
با یکدیگر، کمتر از 7  اینجا فاصله هر روستا  در 
کیلومتر است. روستای گورید باال، جمعیتی کم تر 
از 60 خانوار دارد. بیشتر زنان این روستا، با صنعت 
اهالی  بافی آشنایی دارند و شگفت آن که  برک 
روستا هنوز نمونه هایی از کت و شلوارهای برک با 
 قدمت 100 سال را به تن دارند. توبافی  )پارچه بافی( 
نیز در این آبادی رونق دارد. بافته های توبافی گورید 
از پارچه های دیگر آبادی ها با کیفیت تر است. پارچه 
های ضخیم تر با تراکم بیشترکه دلیل آن وجود شانه 
های نزدیک به هم، در دستگاه های پارچه بافی این 
روستاست. در روستای گورید باال، عالوه بر تولید 
حوله صورت، بافت حوله های حمام نیز رواج دارد. 

جنس نخ پارچه های تولیدی ، پنبه و نخ برقی است. 
شما هنگام خشک کردن خود با این حوله ها ، گرمی 

خاصی را بر روی بدن خود حس می کنید.
به همت بانویی پر جنب و جوش از نوادگان میر 
شهریاری  در این روستا ،   سه باب استخر به مساحت 

هر کدام ، سی در سی متر ، ساخته شده است. 
 استخرها برای تولید مداوم محصوالت نهفته در آب 
مانند ماهی و جلبک مناسب است. وجود درختان 
فراوان بید و سنجد مطالعه در مورد چرایی کاشت  
این درختان را برمی انگیزاند. تعداد زیادی از این 
درختان دچار آفت کرم خراط شده اند که با رفع این 
 آفت ،  از کسالت و بیماری درختان کاسته خواهد شد .
در تابستان سرعت وزش باد بین 10 تا 40 کیلو متر 

در ساعت است. شاید یکی از دالیل وجود درختان 
بید و سنجد که ارتفاعی بین چهار تا هفت متر در 
اطراف مزارع دارد ، وجود همین بادها باشد. وزش 
باد  شرقی و غربی است. ایجاد گلخانه های عریض 
، با طول زیاد و عرض کم،  می تواند خسارت باد 
برای تولید محصوالت گلخانه ای را منتفی کند. 
پرورش درختان سیب ، گیالس ، آلبالو و گالبی 
در این گورید امکان پذیر است. ولی تاکنون کسی 
اقدامی فراگیر در این زمینه انجام نداده است. مانند 
بسیاری از دیگر روستاهای خراسان جنوبی ، در 40 
سال گذشته، میزان آب موجود در این آبادی نیز کم 
شده است ، ولی همچنان شنیدن صدای بلند و 

جاری آب ، دل نشین است. 
متاسفانه در زمان حاضر ، آب سه قنات این روستا در 
رودخانه به هدر می رود. شگفت انگیز است که در 
گذشته ، این روستا رودخانه ای دائمی داشته است.   
به نظر می رسد، خاک مزروعی روستا ، دچار فقر آهن 
 است. )هر چند بایدمطالعات بیشتری انجام پذیرد (
روستاییان می توانند با کشت متغیر محصوالت 
زراعی ، این کمبود را بر طرف کنند، سال هاست 
در این مزارع گندم ، جو ، چغندر ، شلغم ، زردک ، 
زعفران و زرشک کاشت می شود. ساکنان تجربه 
ای برای کاشت درختان میوه  ندارند . اراضی موجود 
در روستا ، بیشتر قطعات 1000 متری است ، بخش 
عمده ای از اراضی روستای گورید باال ،  در اختیار 
میران قدیم  روستا بوده است که هم اکنون به ورثه 
منتقل شده است. آن ها هم آن را برای استفاده ، 

قطعه قطعه کرده اند. ولی امکان یکپارچه سازی آن 
وجود دارد. اکنون غالب محصول تولیدی در این 
اراضی، جو و گندم است که بیشتر، مورد استفاده 
ساالنه اهالی  قرار می گیرد. این در حالی است 
که با جایگزینی این اراضی، اگر مصرف گندم و 
جو اهالی تامین گردد، می تواند  تولید ثروت 7 برابر 
ارزش کاشت گندم و جو را برای آنان فراهم کند، با 
اجرای  اراضی الگو و باور ساکنان از سود سرشار از 
این تغییر کشت ، می توان  آن ها را به سوی کشت 

محصوالت با ارزش افزوده بیشتر ترغیب کرد.
 احداث خانه های بومگردی در این روستا امکان 
پذیر است. بانوی شهریار این روستا ، به دلیل خانه 
های اجدادی اش خواهد توانست، طرح هایی جدید 

را در سر بپروراند. عالوه بر احداث موزه بوم روستایی 
، به دلیل آب فراوان در این روستا ، مزارع نمونه 
 زراعی ، گلخانه های عریض ، تولید گیاه آلوئه ورا  ،

، استخرهای پرورش ماهی ، حوضچه های پرورش 
جلبک ، تولید صنعتی زالو و پرورش بوقلمون سفید  
با همت و تالش دختر میر، کاری ساده و شدنی 

است. 
احداث موزه بوم در روستای گورید باال، در حالی 
 که فضای بیشتری به این موضوع اختصاص یابد ، 
می تواند  داستان تاریخی  زندگی میرهای این منطقه 
را باز نمایی کند. نگارش داستان هایی کوتاه برای هر 
کدام از اشیایی که در این موزه بوم است ، به مثابه 
 کتابی برای آشنایی با زندگی گذشتگان این دیار است .

آشنایی با لوازم کسانی که با هر کدام از این اشیا ، 
زیستی جذاب و قابل شنیدن داشته اند . 

کافی است برای ظرف سر قلیانی که در این موزه 
بوم است ، داستان دورهمی بزرگان ، میرها و ریش 
سفیدان منطقه را نگارش کرد. داستان چادر حمام 
رنگی 150 ساله مادربزرگ ، به عنوان بانوی اول 
خانه هنگام خروج از حمام که توسط خدم و حشم 
در آن پیچیده می شده است. حکایتی تاریخی را 
بیان می کند. داستان قلم و دواتی که توسط آن،  
مکتوبات میر منطقه ، به دیگر حکام نهبندان ، زابل 
و قهستان ارسال می شده است  و یا  داستان جشن 
خرمنی که تا بزرگ روستا حضور نمی یافت جشن 
شکوفا نمی شد، آثاری از خود ،  برای نگارش این 
قصه ها ، در موزه بوم را به همراه دارد. آیا داستان 

بوم روستای  اشیای موجود در موزه  از  هر کدام 
 گورید باال ، برای بازدید کنندگان شنیدنی نیست ؟

های  مکان  با  روستا  این  بومگردی  های  خانه 
دیگر بسیار متفاوت خواهد بود.  سرشیرخشک که 
محصولی فرآوری شده از شیر بز ، گوسفند و گاو 
است و همچنین کره گوسفندی به عنوان صبحانه، 
به همراه نیمروی تخم مرغ محلی با روغن زرد ، به 
راحتی در خانه های بومگردی این روستا در دسترس 
گردشگران است .آیا جایی وجود دارد  که عالقه 
 مندان به زراعت ، بتوانند به همراه کشاورزان محلی ، 

 زیستن در فضای کشت و زرع  را تجربه کنند ؟ 
 آیا بازنشستگانی عالقه مند در سراسر گیتی وجود 
های  خانه  در  دلیل  بدان  باشند،  مایل  که  دارند 

بومگردیی اقامت کنند که در فصل زراعت ، دست 
های نرم شان با دست های پینه بسته کشاورزان 
محلی رفاقت کرده و  تجربه کشت و زرع را لمس 
کند ؟ اطمینان دارم که دختر میر می تواند ، دوستان 
طبیعت گرد  زیادی ، از کشور های گوناگون را در 
فصل کشت و کار ، به روستای خود دعوت کند و 
آنان نیز مایل باشند اقامتی چند هفته ای  را در روستا 
برگزینند . آیا کسانی نیستند که مایل باشند،بخشی 
از اوقات شان را زراعت کنند و بخشی را به کار 
نویسندگی، مطالعه، تحقیق و تفکر در روستایی 
آرام و دور از زندگی ماشینی بگذراند؟ آیا کم هستند 
افرادی  که مایلند اقامت را در روستایی کویری ولی 
پر آب تجربه کنند؟ پرورش بوقلمون های سفید که 
نسبت به بوقلمون های رنگی ، وزنی بیشتر می 
گیرند، می تواند ایده ای برای تولید گوشت سفید 
بوقلمون های سفید که توسط  از  باشد. گله ای 
گردشگران مقیم به چرا می روند ، یادآور چوپانانی 
به صحرا چرا  برای  را  بزها  و  گوسفند  که   است 

 می برند، با این تفاوت که در عرض دو ساعت 
گردشگر،  چوپانی را تجربه خواهد کرد. 

ضلع سوم  مثلث رشد : سد برکوه 
در ادامه جاده مجاور روستای گورید باال ، پس از دو 
کیلومتر به  شورستان می رسیم. پس از عبور از این 
روستا در دو کیلومتری آن  روستای برکوه قرار دارد. 
نرسیده به آبادی در سمت چپ جاده ، سد برکوه 
قرار دارد. نیزارهای انبوه سد برکوه، در تمام فصول 

سال، بر اثر وزش باد با آهنگی دل انگیز گوش ها 
را نوازش می دهد.اگر مدت طوالنی در کنار این سد 
بمانید، مالقاتی نیز با لک لک ها و پرندگان مهاجر 
خواهید داشت. در مواقعی نیز البالی نیزار ها،  محل 
النه گذاری پرندگان می شود. عمق سد در کناره 
دیوار سنگی آن ،4 متر و در مسیر ورودی آب سد 
، به نیم متر می رسد. کف سد لجن زار است و 
. بود   خواهد  خطرناک  بسیار  کردن  شنا   برای 
طول ماهیان سد بین 30 تا 50 سانتیمتر است. افراد 
محلی و طبیعت گردان ، برای  ماهیگیری در اطراف 

این سد اطراق می کنند. 
از  بنابراین  است.  پایین دست سد، شنی  اراضی 
آب خروجی سد، هیچ اثری نمی ماند. در زمین 
زراعی مجاور سد ، چند قطعه سفال کوچک نظرم 
سفالین،  کوچک  قطعات  از  یکی  کرد،  جلب  را 
از  حکایت  که  داشت  تیره  سبز  رنگ  به  لعابی 
این  کنار  در  ها  قرن  با  برابر  انسانی،  زیستی 
آبرفت دارد. بر روی بلندی یکی از تپه های کم 
ارتفاع مجاور سد، با همکاری معاونت گردشگری 
برکوه، روستای  دهیاری  و  فرهنگی   میراث 
تعداد 3 آالچیق ناتمام، بنا شده است.پرورش ماهی 
در آب های این سد خصوصا از نوع کپور، دور از 
انتظار نیست. سفر به این منطقه خاطره ای دل 

انگیز و فراموش نشدنی را برایتان رقم خواهد زد. 

امور اجرایی سه ضلع : 
ضلع اول بوم بازار :

 روستای پخت 
- احداث باغ گیالس ، سیب ، گالبی ، زرآلو و هلو  

- توسعه باغ های زرشک 
- ایجاد مزرعه گل محمدی و رزماری 

-   ایجاد خانه های بومگردی 
- ایجاد  نشستن گاه خورند ماهیان 

ضلع دوم بوم بازار : 
روستای گورید باال  
-تاسیس موزه بوم 

- احداث خانه های بومگردی 
-  استخر پرورش ماهی و جلبک خوراکی 

- پرورش بوقلمون سفید
- احیای مزارع نمونه کشت  
- احداث گلخانه های طویل 

- تولید گیاه آلوئه ورا  
ضلع سوم  بوم بازار: 

 سد برکوه  
-توسعه آالچیق های گردشگری  

- پرورش ماهی در سد 
اگر خواستید در گردش های  بوم بازاری ، همراهمان 
باشید کافی است سراغ ما را در شهر بیرجند مرکز 
استان خراسان جنوبی بگیرید. ما همیشه مشتاق 

همراهانی ماجراجو بوده ایم .  

محمد احسانبخش موسس بوم بازار ایران 

روایتی از تالش بانوی سخت کوش برای توسعه چند پارچه آبادی در شهرستان سربیشه
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موفقیت و انرژی

روانشناسی ذهن

 تالش مداوم برای ایجاد
 ایمان ضروری است

شکست  قطعی  راه  دادن  انصراف  که  همان طور 
است، ادامه دادن نیز یکی از مطمئن ترین راه های 
رسیدن به موفقیت است. برنده ها همیشه به دنبال 
دلیلی برای پیشرفت هستند و برای موفقیت در هر 

کاری تالش می کنند. 
نیروی دریایی آمریکا یک عبارت معرف دارد: »هر 
بار زمین بخورم دوباره برمی خیزم. من از تمام قدرت 
خود برای محافظت از هم تیمی ها و تکمیل مأموریت 
مبارزه  از  دست  موقع  هیچ  من  می کنم.  استفاده 
خود  مأموریت  به  که  افرادی  داشت.«  برنخواهم 
پایبند هستند در میدان مبارزه تحت هیچ شرایطی 

دست از تالش برنمی دارند.

 واسطه ای برای تأثیرپذیری
 ذهن ناخودآگاه

زمانی که قدرت ذهن را درک کنید، قدرت بی نهایت 
را تجربه خواهید کرد. با استفاده از قدرت ذهن نه 
تنها می توان قوانین بازی را به نفع خود تغییر داد 
بلکه می توان زمان حال، آینده و گذشته را نیز کنترل 
کرد. از آنجایی که ذهن ناخودآگاه از بی عالقه گی 
و بی تفاوتی الهام نمی گیرد در نتیجه معتقد است هر 
موفقیتی که در زندگی می خواهیم کسب  کنیم باید 
از طریق احساسات و باورها به ناخودآگاه مغز منتقل 
شود. بینش خودکار، واسطه  بین ذهن هشیار و نیمه 
محرک های  کمک  به  می تواند  که  است  هشیار 
مناسب دستکاری شود. هر انسانی روی افکار خود 
کنترل کامل دارد. ما زندگی را به کمک پنج حس 
تجربه می کنیم. این حواس به شکل افکار در خودآگاه 
ما وارد می شوند و سپس تصمیم می گیریم آیا وارد 
ناخودآگاه شوند یا خیر. اما اغلب مردم روی تقویت این 
توانایی کار نمی کنند و از هیچ فیلتری برای ورود افکار 
به مغزشان استفاده نمی کنند. با این حال عده  کمی که 
این کار را انجام می دهند موفقیتی فراتر از تصور را 
تجربه می کنند.تصور کردن آرزو مانند پر بودن حساب 
بانکی، یک کسب وکار موفق یا یک ازدواج بادوام به 
تنهایی کافی نیست. به طور واضح مشخص کنید چه 
می خواهید و آن را در مالکیت خود احساس کنید. 
مسیر حرکت تمامی کارهای خود را به سمت نزدیک 
شدن به هدف اصلی تنظیم کنید. حداقل دو بار در روز 
آرزوهایی که نوشته اید را با اعتماد به  نفس کامل و 
بلند بخوانید. در تمرین بینش خودکار فرد باید ذهن 
ناخودآگاه خود را به انتخاب بین برنده شده یا باختن 
مجبور کند. موفقیت را طلب کنید، انتظارش را بکشید 

و اجازه دهید دنیا راه رسیدن به آن را نشان دهد.
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هرگز نان بدون
 سبوس نخورید!

درمان  بهترین  دار  سبوس  نان  در  موجود  فیبر 
تغذیه ای در  یبوست و بیماری های روده بزرگ از 
جمله سرطان روده بزرگ می باشد. نان سبوس دار 

به خاطر ایجاد سیری در فرد نسبت به  نان های 
سفید خطر کمتری در ایجاد چاقی دارد. همچنین 
و  خون  کلسترول  دار  سبوس  های  نان  مصرف 
چربی خون را کاهش داده و  از پیشرفت بیماری 

های قلبی و عروقی پیشگیری می کند.     

بهترین بخش های بدن
 برای عطر زدن

که  جاهایی اند  بدن  گرم  قسمت های  بهترین 
و  گوش ها  پشت  گردن،  مثل  دارند،  نبض 
سینه. به قسمت هایی از بدن عطر بزنید که در 

حرکت اند و عرق می کنند؛ مفصل ها بخش های 
پشت  زانوها،  پشت  مانند  مفاصلی  خوبی اند: 
آرنج ها، مچ دست ها و قوزک پاها. این قسمت ها 
پراکنده  را  بوی عطر شما  در حرکت،  به  خوبی 

می کنند.

رنگ کردن مکرر موها
 چه عوارضی دارد؟

رنگ کردن دائمی موها و وارد کردن مقادیری زیاد 
از مواد شیمیایی به بافت مو می تواند عوارضی را 

همراه داشته باشد:
 

خشک شدن موها از رایج ترین عوارض رنگ کردن 
مکرر موهاست. کم پشت و شکننده شدن موها از دیگر 
عوارض رایج رنگ کردن دائمی موها محسوب می 
شود.  شوره زدن و التهابات پوستی را می توان یکی از 

رایج ترین عارضه رنگ کردن موها دانست.

یبوست را در 3 دقیقه فقط
 با فشار یک نقطه از بین ببرید

که  ای  نقطه  ناف  از  تر  پایین  سبابه  انگشت  سه 
باید شما برای درمان فشار دهید. به مدت 1 تا 3 
این  با فشار دادن  را فشار دهید.  این نقطه  دقیقه 

نقطه از بدن انرژی درمانی باعث شروع دفع مواد 
سمی ازروده ها می شود ، درست تاثیری که ماساژ 
عضالت شکم خواهد داشت. فشار این نقطه از شکم 
عالوه بر رفع یبوست در درمان مشکالت گوارشی و 

دردهای قاعدگی موثر باشد.

میوه ای 
 جایگزین قند!

از خرما می توان به عنوان میوه ای نام برد که با 
خوردن 15 گرم در روز کم خونی ناشی از کمبود 

آهن بدن را برطرف کرد.

که   است  خوشمزه ای  و  مغذی  مواد  از  یکی  خرما 
برای تأمین سالمتی بدن بسیار مفید و ضروری است 
وکارشناسان تغذیه مصرف آن را در رژیم غذایی روزانه 
افراد توصیه می  کنند. این میوه به دلیل داشتن پتاسیم 

برای تقویت سیستم عصبی بدن نیز مفید است.

پوسیدگی در ابتدا با ایجاد لکه های سفید و پس از آن بر اثر باقی ماندن مواد غذایی بین دندان ها، به صورت 
لکه های قهوه ای رنگ بروز می کند. سوراخ شدن دندان در محل پوسیدگی، از بین رفتن دندان به گونه ای که فرد 
احساس شکستگی در ناحیه دندان داشته باشد، بوی بد دهان، گیر کردن مواد غذایی در بین دندان و پاره شدن 
نخ دندان نیز از دیگر عالئم پوسیدگی دندان محسوب می شود. بهداشت دهان و دندان، تکرر مصرف مواد قندی، 
جنس دندان، ایمنی و عوامل زمینه ای همچون سابقه  خانوادگی و ژنتیک نیز در ایجاد پوسیدگی دندان نقش 
دارد. اگر درد دندان ها هنگام پاسخ به محرک های حرارتی سرما و گرما بیش از 10 ثانیه طول بکشد، می تواند از 
نشانه های پوسیدگی های عمیق و در مواردی نیازمند درمان ریشه یا عصب کشی باشد. احتمال بروز پوسیدگی 

دندان در کودکان به علت مصرف مکرر مواد قندی نسبت به بزرگساالن بیشتر است.

داشتن خواب شبانه کامل و مطلوب برای سالمتی پوست واقعا حیاتی است، زیرا تیرگی ها و حلقه های زیر چشم 
را کمتر می کند و درخشندگی پوست را در سطح مطلوبی نگه می دارد. با این  حال، یکی از الزامات خواب شبانه 
مطلوب و کامل، خنک بودن هوای محل خواب است. این در حالی است که بسیاری از ما در تابستان به  علت 
گرمای هوا نمی توانیم به  خوبی بخوابیم. به همین دلیل، بیشتر متخصصان حوزه خواب باور دارند که خنک بودن 

ذاتی اتاق خواب در فصل زمستان به خواب شبانه بهتر کمک می کند.
آب وهوای زمستانی، گردش خون را در صورت و بدن به حالت مطلوبی می رساند. همین اتفاق، التهاب و تورم 
احتمالی را در چشم ها و صورت کاهش می دهد. افرادی که بیشتر صبح ها را با پف کردگی صورت شروع می کنند، 

معموال در فصل زمستان با این مشکل مواجه نمی شوند.

آب  و هوای زمستانی به خواب بهتر کمک می کندپوسیدگی دندان را سریع درمان کنید

به  زندگی  در  اگر  که  بزرگ شده ایم  باور  این  با  ما  از  خیلی 
از  و  کرد  خواهند  حمایت مان  دیگران  برسیم،  موفقیتی  هر 
موفقیت مان خشنود خواهند شد. اما واقعیت می تواند چیز دیگری 
باشد. در زندگی واقعی، آدم های زیادی هستند که ممکن است 
از موفقیت های اطرافیان شان دلگیر شوند. این قبیل آدم ها به 

پیشرفت دیگران حسادت می کنند.
آنها برای شان اهمیتی ندارد که به چه دستاوردی رسیده ایم 
و حتی اگر کاری که انجام داده ایم به نفع بشریت باشد، باز 
هم قضاوت مان خواهند کرد. چنان چه بیش از حد به نظرات 
اطرافیان تان اعتنا کنید، بعد از مدتی به آدمی تبدیل می شوید که 

دیگران برایش تصمیم می گیرند و از خودش هیچ اراده ای ندارد. 
بگذارید دیگران هر چه دل شان خواست درباره تصمیمات تان 
بگویند. به خودتان بقبوالنید که نمی توانید جلوی افکار مردم را 
بگیرید، چون آنها هر کاری هم که بکنید، در نهایت آن طور که 
خودشان دوست دارند قضاوت تان خواهند کرد. به تدریج در ادامه 
مسیر یاد خواهید گرفت که قضاوت های نابجای دیگران بیش 
از آن که به شخص شما مربوط باشد، در واقع آینه تمام نمای 
چیزی است که خودشان هستند. به ده سال پیش فکر کنید 
که جوان تر بودید. آن وقت ها زندگی آسان تر نبود؟ واقعیت این 
است که آن روزها وظایف کمتری برای انجام دادن داشتید و به 

همین دلیل زندگی برای تان آسان تر سپری می شد. اگر از ترس 
واقعیت های امروز مدام به گذشته بچسبید، از پیشرفت باز خواهید 
ماند. وابستگی به گذشته ممکن است وادارمان کند تصمیماتی 

بگیریم که به هیچ وجه با شرایط فعلی مان همخوانی ندارند.
 همه ما دل مان می خواهد دوست مان دارند و حمایت مان کنند. 
بدون شک از این که احترام ببینیم و به خاطر کارهایی که انجام 
می دهیم تحسین شویم، لذت خواهیم برد. اما گاهی آنچه ما 
از زندگی می خواهیم با اهداف دیگران در تضاد است. بدانید 
موفقیت  زمانی حاصل می شود که تصمیم بگیرید کاری انجام 

دهید که اکثریت تمایلی به انجامش ندارند.

از قضاوت دیگران می ترسید 

آیه روز

بلکه به مردم برای آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک می  ورزند در حقیقت ما به 
خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکی بزرگ بخشیدیم. )سوره نساء  / آیه 54(

پیام روز

خوشبختی نگاه خداست، در این صبح زیبا دعا می کنم، خدا، هیچوقت چشم از شما برندارد و 
روز و روزگارتان پر از موفقیت و زندگی تون در پناه خدا. 
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فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                       ۱۸ ماه گارانتی
ط 

سا
  اق

د و
نق

تعدادی راننده با خودرو به صورت 
تمام و نیمه وقت نیازمندیم.

آژانس پارک  ۰۹۳۶۵۶۱۳۵۳۶
تخریب ساختمان )حسینی(

قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 
خریداریم(    ۰۹۱۵۳42۳744

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 2۶ / ۰۹۱۵8۶244۳۹- جانی

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
۰۹۱۵۱۶۵2۶۰۰-۳2447۱۱۰

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵ - ناصری نژاد

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و ۳۰ به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
۰۹۱۵۵۶222۹۱

۳22۱۱۶84

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

۰۹۱۵   ۰۵۶   2۱۰۰

۳24۳۵۶8۶ - ۰۹۳۶۵2۳7۰۱4-۰۹۱۵7۰۶۳22۰ - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
۰۹۱۵۵۶۵82۶8 - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

۱۰سال ضمانت

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
۰۹۱۵74۱۱۰7۱ - باقری

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم 

۰۹۳8۰۱۶۰77۹ - ۰۹۱۵۱۶4۱4۶4

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

یک واحد سه خوابه حدود 
۱۳۰متر ، طبقه اول با کلیه 
امکانات اجاره داده می شود.

۳2428۰88

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  ۰۹۱۵2۶4۱848- جعفری

فروش عسل طبیعی 
)عناب،  زرشک،  مخلوط(
۰۹۳84۹28۹۱۰

حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /۱۰۰ درصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

آگهي استخدام
شرکت پخش تک ستاره خاوران 

تعدادي بازاریاب با مدرک دیپلم و 
باالتر استخدام مي نماید. متقاضیان 

مي توانند حداکثر تا اول آذر
از ساعت ۹ تا 2بعدازظهر به دفتر 

شرکت واقع در خیابان شهدا 4
ساختمان مقابل مسجدالنبي )ص( 

طبقه2- واحد ۵ و ۶
مراجعه نمایند.  ۳22۳7۵۶۵

  ۰۹۱227۳۰۳8۰ - ۳222۱4۰۱
۰۹۱۵۱۶۰۱۰۰2

به چند همکار خانم )دیپلم به باال( 
آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در دفتر نمایندگی بیمه دی 
واقع در غفاری ۳۰ در یک شیفت 

کاری نیازمندیم.   
۰۹۱۵۱۶۵228۵ - ۳24۵42۶7

 یک شرکت معتبر پخش مواد 
غذایی به یک نفر حسابدار خانم 

دارای سابقه کار و مسلط به 
نرم افزار محک نیازمند است.

۳222۱۳۱۱-۰۹۳۶۵4۰۳88۰

یک شرکت معتبر تبلیغاتی به دو 
نفر کارشناس فروش خانم دارای 
روابط عمومی باال، با حقوق ثابت 

و پورسانت نیازمند است. 
۳222۱۳۱۱-۰۹۳۶۵4۰۳88۰

فروش نهال عناب و ...
۰۹۰۱  ۱2۵   ۱2۰۵

مغازه غذا آماده با شرایط و موقعیت 
عالی به دلیل مهاجرت به فروش
 می رسد.   ۰۹۳8۵۶۱2۹۳۳

به یک حسابدار آقا و تعدادی 
نیروی خدماتی خانم نیازمندیم.

۰۹۳۶۳۶۵474۶
۰۵۶- ۳2۳42244

پروانه بهره برداری معدن خاک صنعتی 
رچ به شماره ۱۰۳۱/8۶/۱۰۵۰۳ 
مورخ 8۶/۵/۱۱ متعلق به شرکت 

صنایع کاشی و سرامیک نیلوفر 
مفقود  گردیده

 از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه بهره برداری معدن خاک 
صنعتی زیراچ به شماره 4/۱۳48۶ 
مورخ 8۳/۳/۱۰ متعلق به شرکت 

صنایع کاشی و سرامیک نیلوفر 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  ۰۹۱۵۶۶۵۵۰۵4 
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یادمان شهدای استان

» بدانید دنیا آزمایشگاهی موقت یا به قول امام علی )ع( مسافرخانه ای بیش نیست. دیر یا زود باید رخت 
سفر بر بست و به دیار آخرت که دار مقر است، پیوست « 

“شهید امین اله مالیی”

*حجت االسالم فراتی، معاون سازمان قضایی نیروهای 
مسلح کشور با حجت االسالم عبادی نماینده ولی فقیه 

در استان دیدار و گفت و گو کردند.
*همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری )ع( مراسم 
عزاداری و سوگواری در نقاط مختلف استان برگزار شد.

*فرستنده اف ام 6 برنامه ای،  با حضور امیرحسنخانی 
نماینده مجلس، در سرایان راه اندازی شد.

*مدیر سازمان دانش آموزی از برگزاری بیستمین مانور 
زلزله و ایمنی با موضوع “ مدرسه ایمن- جامعه تاب 
آور” همزمان با سراسر کشور در مدارس استان خبر داد.

امام خمینی)ره( درمیان گفت:  امداد  *مدیر کمیته 
با  پایدار  ابتدای امسال تاکنون 66 طرح اشتغال  از 
پرداخت هشت میلیارد و 590 میلیون ریال تسهیالت 

در این شهرستان اجرا شد.
*به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از 
از طریق  امسال کاالهای صادراتی خروجی  ابتدای 
گمرکات استان از نظر ارزشی ۴۷۱ میلیون و ۱9۲ هزار 
و ۱06 دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ 

درصد افزایش داشته است.
*معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت  سازمان صنعت 
و معدن گفت: 659۱ حلقه الستیک سنگین و نیمه 

سنگین در استان توزیع شد.
* به گفته سرپرست اداره کل امور عشایر استان،  ۲0 
هزار تن نهاده دامی جو برای دام عشایر استان در 6 ماه 

دوم سال جاری تامین و توزیع می شود.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل   
جنوبی گفت: ۱۷ میلیارد تومان برای تکمیل 
فیزیکی 9۴  پیشرفت  با  سربیشه  سیاهو  سد 
درصد نیاز است. حسین امامی روز پنجشنبه 
برای  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
میلیارد   ۲۲ از  بیش  تاکنون  سد  این  احداث 
تومان اعتبار هزینه شده و این طرح از جمله 
مقرر  که  است  استان  شاخص  های  پروژه 

اختصاص  به صورت کامل  اعتبار طرح  شده 
یابد تا دهه فجر امسال به بهره برداری برسد. 

وی قرار گرفتن روستای کندرود سربیشه در 
مسیر آبگیری سد را از مشکالت پیش روی 

این طرح ذکر کرد و گفت: این روستا در فاصله 
 چهار کیلومتری این سد در معرض روان آب
گذشته  در  کرد:  عنوان  امامی  دارد.  قرار 
کندرو  روستای  مسکونی  واحد  تملک  هزینه 
ای  منطقه  آب  که  شده  مقرر  و  کارشناسی 
به  توجه  با  اما  کند  واریز  اهالی  حساب  به 
شد  مقرر  جاری  سال  در  ها  قیمت  افزایش 
گذاری  قیمت  مجدد  مسکونی  واحدهای 

میلیون سه  اکنون  هم  کرد:  اظهار   شود.وی 
 متر مکعب روان آب در پشت سد جمع آوری 
شده که در تغذیه دشت درح سربیشه تاثیر زیادی 
دارد. امامی افزود: هدف از اجرای این سد، کنترل 
سیالب های فصلی و ذخیره سازی و تنظیم حدود 
۴.6 میلیون مترمکعب روان آب جهت مشروب 
نمودن حدود ۴50 هکتار از اراضی پایین دست و 

نیز تامین بخشی از آب شرب سربیشه است.

کاری - معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی  
از ارجاع هزار و 635 نفر به مراکز مشاوره ژنتیک 
طی 6 ماهه ابتدای سال در استان خبر داد و افزود: 
از تعداد  مراجعینی که دارای ریسک بیشتری در 
 بارداری های بعدی برای معلول زایی بوده اند

 ۷۲8 نفر ازدواج فامیلی  و ۲8۷ نفر دارای فرزندان 
یا خواهر و برادر معلول و سابقه معلولیت در خانواده 
بوده انده که برای مشاوره های ژنتیک به مراکز 
مشاوره ارجاع شده یا مراجعه کرده اند، همچنین 
6 مورد نیز سقط قانونی جنین در شش ماهه اول 
سال 9۷ انجام شد. احمدی شادمهری با بیان این 
که 5 مرکز مشاوره ژنتیک در بیرجند و یک مرکز 
در قائن آماده ارائه خدمت به مراجعه کنندگان 
هستند، اضافه کرد: در این مراکز، همکاران پس 
از معاینه بالینی، رسم شجره و ارائه مشاوره های 
تخصصی، اقدام تشخیصی )مشخص کردن نوع 

معلولیت احتمالی( را انجام می دهند. به گفته وی 
جامعه هدف، زنان باردار با سن باالی 35 سال، 
سابقه ازدواج فامیلی، مرده زائی ، تولد کودک با 
چهره غیرطبیعی و احتمال ناقلی برای زوجین 
همچون تاالسمی هستند. وی با اشاره به این که 
در صورت عدم استطاعت مالی فرد، خدمات برای 
معلوالن و خانواده درجه یک آن ها رایگان خواهد 
بود، خاطرنشان کرد: بهترین زمان برای مراجعه به 

مراکز مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج است.
احمدی شادمهری با تاکید بر این که مشاوره 
ژنتیک با باال بردن سطح اطالعات و آگاهی مردم، 
نقش موثری در پیشگیری از بروز معلولیت های 
ژنتیکی و مادرزادی به عهده دارد، عنوان کرد: 
برای هر یک از معلوالن در مراکز تحت نظارت 
بهزیستی ساالنه میلیون ها تومان هزینه نگهداری، 
درمان و توانمندسازی پرداخت می شود، بنابراین با 

جلوگیری از تولد کودکان معلول میلیاردها تومان در 
یک سال صرفه جویی شده است.

با  در سال 96  معلول  از سقط ۱8 جنین  وی 
تشخیص متخصصان در استان خبر داد و گفت: 
اگر این جنین ها مورد بررسی و سقط قرار نمی 
گرفتند اکنون شاهد تولد کودک معلول و گرفتاری 
هزاران خانواده و شهروند برای تامین امور آنان و 
میلیاردها تومان هزینه برای جامعه و دولت بودیم.

معاون امور توسعه پیشگیری به طرح غربالگری 
اختالالت ژنتیک در دانش آموزان پایه دهم و 
یازدهم دبیرستان های دخترانه و پسرانه اشاره 
کرد و یادآور شد: امسال طرح در 6 شهرستان 
و  سربیشه  طبس،  نهبندان،  قائن،  بیرجند، 
درمیان از ابتدای آبان شروع شد. وی با بیان 
این که در این طرح ابتدا همکاران آگاه سازی 
و آموزش هایی را به دانش آموزان ارائه می 

دهند، ادامه داد: آموزش ها در ۴ عنوان سالمت 
سالمت  معلولیت،  و  بیماری  از  پیشگیری  و 
بینایی،  اسکلتی، سالمت  دستگاه عضالنی- 
سالمت شنوایی در نوجوانان برای پایه دهم و 
3 عنوان ژنتیک و مشاوره ژنتیک، پیشگیری 
از حوادث غیر ترافیکی و پیشگیری از حوادث 
ترافیکی برای پایه یازدهم ارائه می شود. به 
گفته وی در راستای این طرح ۴ کارگاه تربیت 
مربی منطقه ای مهر ماه برگزار شد و ۱00 معلم 

آموزش و پرورش تحت آموزش قرار گرفتند. 
معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی با بیان 
این که در این طرح تا پایان بهمن باید حدود 
۱9 هزار دانش آموز تحت پوشش قرار بگیرند، 
اظهار کرد: سال گذشته ۱8 هزار و ۴33 دانش 
آموز تحت پوشش این طرح قرار گرفتند. احمدی 
شادمهری اضافه کرد: پس از این آموزش ها، 

همکاران پرسشگر برای غربالگری دانش آموزان 
ورود پیدا کرده و در صورت نیاز به مراکز مشاوره 
ژنتیک ارجاع داده می شوند. وی از مراجعه ۲9 
دانش آموز طی 6 ماهه ابتدای سال خبر داد و 
دانش  ارجاع  به  ها  خانواده  ترغیب  کرد:  بیان 

آموزان هنوز نیاز به فرهنگسازی دارد.

سربازی-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فردوس 
در نشست خبری به مناسبت هفته وقف از ثبت 5 
مورد وقف جدید در یکسال گذشته در فردوس 
خبر داد و گفت: این موقوفات با نیت تامین هزینه 
های مساجد، عزاداری ائمه اطهار، افطاری ماه 
رمضان و نیازمندان بوده است. به گزارش آوا ، 
رضا حاجتی موقوفات شهرستان فردوس را 688 
مورد و 3 هزار و 850 رقبه برشمرد و گفت: برنامه 

های گوناگون فرهنگی و مذهبی از عایدات این 
موقوفات که برخی از آنها به 300 سال قبل بر می 
گردد برگزار می شود که در بخش تعزیه محرم و 
اطعام عزاداران ۱00 جلسه روضه خوانی داشته ایم.

وی وقف مشارکتی را  از انواع وقف ها برشمرد که 
افراد خانوادگی و یا گروهی می توانند یک وقف 
را تشکیل دهند.رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
فردوس به روز رسانی اجاره بهای موقوفات را از 

اولویت های مهم این اداره دانست و گفت: تنظیم 
قرارداد با افرادی که ملک وقفی را بدون قرارداد 
در اختیار داشته اند از کارهای مهم اوقاف است 
که تاکنون ۱6 قرارداد در این باره تنظیم شده 
است. حاجتی تامین جهیزیه دختران بی بضاعت، 
های  فعالیت  نیازمند،  آموزان  دانش  به  کمک 
قرآنی، طالب علوم دینی و اربعین حسینی را از 
سرفصل های مورد نیاز جهت وقف برشمرد و از 

خیرین خواست وقف های جدید را با این نیات 
انجام دهند.وی از هزینه 500 میلیون تومانی از 
عواید موقوفات در راستای نیت واقفان در یکسال 
گذشته خبر داد و تصریح کرد: اسکن ۴ هزار و 
800 مورد اوراق پرونده ها و ثبت درسامانه، صدور 
8۴ دفترچه سند مالکیت اوقاف و تبدیل ۴۲ سند 
دفترچه ای به تک برگی از  فعالیت های اداره 
اوقاف و امور خیریه فردوس در یک سال گذشته 

بوده است. وی اجرای 8 مورد دهگردشی و 900 
مورد بازدید میدانی با هدف نظارت بر موقوفات، 
ساخت سقاخانه امامزادگان فردوس با هزینه 800 
میلیون تومان، ساخت گنبد امامزاده روستای سرند 
با ۱50 میلیون تومان اعتبار و در حال ساخت بودن 
۲۲0 سوئیت زائرسرای امامزادگان فردوس که 80 
درصد پیشرفت فیریکی دارد را از دیگر فعالیت 

های مهم این اداره در یک سال گذشته برشمرد.

گروه خبر-در مراسمی که با حضور معاون سازمان 
قضایی نیروهای مسلح برگزار شد محمدعلی 
جلوه گر به عنوان دادستان نظامی استان معرفی 
مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  شد.معاون 
خراسان  نظامی  دادستان  معارفه  جلسه  در 
هنگام  باید  انتظامی  نیروی  گفت:  جنوبی 
اوضاع  کنترل  و  بردباری  و  حلم  عصبانیت 
و احوال را در دست داشته باشد و مجموعه 
وجود  مسلح  نیروهای  در  باید  کرامت ها 

داشته باشد.حجت االسالم فراتی اظهار کرد: 
سازمان  توسط  شده  انجام  بررسی های  در 
قضایی تعصب و غرور نیروهای مسلح نباید 
از  افزود:  به هیچ عنوان خدشه دار شود. وی 
سال ۱3۷۱ تا امروز برنامه پیشگیری از وقوع 
جرم در بازده زمانی پنج ساله برگزاری بیش 
از وقوع جرم در  از 650 همایش پیشگیری 

کشور بوده است. 
معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان 

اینکه بیشترین جرم در حوزه نیروهای مسلح 
مربوط به فرار از خدمت سربازان وظیفه است، 
گفت: رسیدگی به این پرونده ها یک الی دو 

روزه انجام می شود. 
فراتی با بیان اینکه خراسان جنوبی با تعامل 
سازنده ای که بین نیروهای مسلح و سازمان 
کشور  در  مسأله  بی  استانی  دارد  قضایی 
نیروهای مسلح  کارهای کوچک  است،افزود: 
باید در کنار کارهای بزرگ آنها دیده شود و 

نباید از آن غافل ماند.

خراسان جنوبی امن ترین استان
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی حفظ امنیت 
کشور را هدف مشترک نیروهای مسلح دانست 
وحدت  واسطه  به  جنوبی  خراسان  گفت:  و 
ها  استان  ترین  امن  از  مسلح  نیروهای  بین 
اینکه حفاظت و صیانت  بیان  با  است.شجاع 
از نیروهای مسلح امری اجتناب ناپذیر است، 

اظهار کرد: نظارت و صیانت در نیروهای مسلح 
که  کشورهایی  در  لذا  است  ضروری  امری 
نیروهای مسلح وجود دارد دادگاه های خاصی 
نیز برای رسیدگی به جرائم این نیروها تشکیل 
شده است. وی ادامه داد: یکی از شاخص ترین 
اقدامات سازمان قضایی خراسان جنوبی تعامل 
سازنده با نیروهای مسلح است که ضمن ایجاد 
وحدت رویه  و کاهش جرائم نقش حمایتی 

نیروهای مسلح را  ایفا می کنند.

کاوش-استاندار خراسان جنوبی در نشست کاری 
با وزیر راه و شهرسازی مشکل استان در حوزه 
راه و محورهای مواصالتی را  پیگیری کرد و 
محمد اسالمی هم دستورات الزم را صادر کرد.  
به نقل از روابط عمومی استانداری، مروج الشریعه 

در این نشست گفت: با اقدامات انجام شده توسط 
استانداری و وزارت راه و شهرسازی تامین مالی 
پروژه راه آهن بیرجند - یونسی )اتصال بیرجند 
به راه آهن سراسری مشهد - بافق( از منابع 
صندوق توسعه ملی و مشارکت گروه سرمایه 

گذاری ریلی خراسان جنوبی به روش BLT و 
با عاملیت بانک رفاه کارگران در دست پیگیری 
است. وی اظهار کرد: مراحل نهایی پروژه یاد شده 
در حال انجام است و برای تسریع در فرآیند تامین 
مالی و صدور مجوز نهایی صندوق توسعه ملی 
و انعقاد قرارداد نهایی، جلسه ای در دفتر وزیر راه 
شهرسازی برگزار شد که ضمن تشریح این حوزه 

وزیر راه و شهرسازی دستور الزم را صادر کرد. 

قول مساعد وزیر راه برای 
بزرگراه  قاین- بیرجند 

استاندار گفت: با توجه به صدور موافقت اصولی 
سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تامین 
مالی بزرگراه قاین - بیرجند  از طریق مکانیزم 
ماده واحده قانون اصالح ماده )56( قانون الحاق 

موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت و همچنین اعالم موافقت بانک ملی ایران 
برای تامین مالی پروژه در چارچوب قانون یاد 
شده، این پروژه توسط شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل جاده ای کشور درخواست 
شد که وزیر راه و شهرسازی با قول مساعد، 

دستور الزم را صادر کرد. 

اخذ دستور الزم وزیر برای اعتبار 
محور ماهیرود- فراه توسط استاندار

وی تکمیل آسفالت محور ارتباطی ماهیرود به فراه 
را از دیگر موارد درخواستی از وزیر راه و شهرسازی 
برای استان عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه 
عملیات اجرایی جاده برون مرزی از مرز ماهیرود 
- فراه افغانستان با پیشرفت فیزیکی 60 درصدی 

و به طول ۱۲0 کیلومتر در دست اقدام است، بهره 
برداری از محور مذکور باعث کاهش مسافت 
ترانزیتی از بندرعباس به افغانستان و کشورهای 
آسیای میانه به طول 600 کیلومتر شده و امکان 
افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت امنیت نوار 
مرزی را فراهم می کند. مروج الشریعه با تاکید 
ویژه بر اهمیت محور ارتباطی ماهیرود به فراه 
خواستار تسریع در اجرای پروژه از طریق افزایش 
اعتبار ساالنه و تخصیص کامل اعتبار آن شد که 
در ادامه وزیر راه و شهرسازی ضمن اذعان به 
اهمیت این کار برای افزایش اعتبار پروژه و تکمیل 

عملیات اجرایی دستور الزم را صادر کرد.
همچنین استاندار خراسان جنوبی از وزیر راه و 
شهرسازی برای حضور در استان و افتتاح و کلنگ 

زنی چند پروژه دعوت کرد.

سراسری  همایش  ششمین  مقدم-  دادرس 
کشاورزان  اجتماعی  بیمه  صندوق  کارگزاران 
، روستاییان و عشایر استان در خوسف برگزار 
شد. در این جلسه که چهارشنبه با حضورشفیعی 
استان،  بیمه  مدیر  زاده  فرج  فرماندار خوسف، 
زنگنه مدیر  صندوق کارآفرینی امید و فاطمی 
بخشدار مرکزی خوسف برگزار شد،  فرج زاده، 
اجتماعی  بیمه  تعامل  استان  بیمه  مدیریت 
کشاورزان، روستاییان و عشایر با دستگاه های 
را    شهرستان  فرمانداری  مجموعه  و  اجرایی 
خوب توصیف و عنوان کرد: در  زمینه  صنایع 

و  فرهنگی  میراث  با  ای  نامه  تفاهم  دستی 
گفته  به  ایم.  داشته  امید  آفرینی  کار  صندوق 
وی در خوسف 33۱3 نفر تحت پوشش بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند 
که از این تعداد ۷۲ نفر خانوار مستمری فوتی، 
 6۲ و  افتادگی  کار  از  مستمری  خانوار   ۱۷
 خانوار مستمری بازنشستگان دریافت می کنند. 
فرماندار خوسف روستاییان را قشری زحمتکش 
روستاها  از  تولید  کانون  افزود:  و  کرد  عنوان 
شروع می شود. وی بر موضوع اعتماد سازی 
در روستا تاکید کرد وگفت: از ظرفیت معتمدین 

در روستاها برای اطالع رسانی از مزایای بیمه 
بیمه  فعالیت  از  ادامه  در  وی  کنیم.  استفاده 
عشایر  و  روستاییان   ، کشاورزان  اجتماعی 
پیشنهاداتی   و  راهکارها  و  قدردانی  خوسف 
برای  پیشبرد اهداف بیمه برای کارگزاران بیان 

نمود. زنگنه مدیر صندوق کارآفرینی امید استان  
هم بیمه روستاییان و عشایر را از حمایت های 
 اساسی دولت در روستاها خواند و افزود: بیمه 
درصدد ریشه کنی فقر روستاییان است در همین 
راستا صندوق کارآفرینی امید با صندوق بیمه 

اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تفاهم 
نامه ای را امضا کردند که بتواند تسهیالتی به 
روستاییان و کارگزاران در قالب اشتغال روستایی 
بدهند. بخشدار خوسف  نیز  گفت: جامعه هدف 
بیمه، جامعه هدف بخشداری هم هست و هر 
خدمتی که ارائه شود به نوعی وظیفه ماست. 
فاطمی گفت: بیمه تضمین آرامش خاطر آینده 
با  روستاییان است و به دیدار چهره به چهره 
روستاییان تاکید کرد. در این همایش دو نفر از 
مستمری بگیران این بیمه حکم بازنشستگی به 

همراه لوح تقدیر را دریافت نمودند.

ثبت 5 وقف جدید سال گذشته در فردوس

17 میلیارد تومان برای تکمیل سد سیاهو نیاز است

دادستان نظامی  استان معرفی شد

ازدواج فامیلی و ریسک باالی فرزند معلول در استان

برگزاری همایش کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان

پرونده جاده های خراسان جنوبی روی میز وزیر جدید راه

دانش آموزان بی معلم
 استان در بهت سفر چند 

صد میلیونی نمایندگان
به کشور فرانسه

هفته گذشته مدیرکل جدید آموزش و پرورش در مجمع 
نمایندگان استان به طرح مشکالت این حوزه  پرداخت. 
واقعی، از کمبود شدید نیروی انسانی در مدارس خراسان 
فضای  کمبود شدید  آن  بر  اضافه  داد.  خبر  جنوبی 
آموزشی ، دو شیفته شدن تعداد زیادی از مدارس بیرجند 
و اجبار  مدیران و معاونان مدارس به تدریس ، مدارس 
غیر استاندارد نیز مشتی از مشکالت آموزش و پرورش 

است که مدیرکل جدید وارث آن است.
 شواهد حاکی از آن است پس از آنکه در کشمکش 
های طوالنی و سهم خواهانه جریانات سیاسی برای 
تعیین مدیر کل آموزش و پرورش فرصت استثنائی آغاز 
سال تحصیلی در این حوزه بدون مدیر گذشت، هنوز 
بسیاری از مدارس استان مخصوصا در مناطق محروم 
شهرها معلم ثابت ندارند و بر اساس آخرین شنیده ها در 
برخی از این مدارس از کارآموزان دانشگاهی که دوره و 
تخصصی در این باره ندیده اند، استفاده  می شود. در این 
خصوص یک کارشناس مسائل آموزشی در گفتگو با 
آوا اظهارکرد: آموزش و پرورش از مهمترین زیرساخت 
های جامعه است که این سطح از بی توجهی به آن 
 می تواند چالش بزرگی برای آینده استان ایجاد نماید.

وی افزود: کمبود نیروی انسانی در این سطح آن هم 
در استانی که دو نماینده از آن عضو کمیسیون آموزش 
مجلس هستند این عالمت سوال را ایجاد می کند که 
چرا به این موضوع در سطح کالن توجه نشده است و 
نمایندگان و استاندار کجا بوده اند که باید وضع آموزش 
فرزندان این دیار به این شکل باشد. این فعال فرهنگی با 
اشاره به این موضوع که با وجود پیشینه فرهنگی استان 
در حوزه آموزش ، اکنون از وضع خوبی برخوردار نیستیم، 
افزود: سال گذشته با هزینه های چند صد میلیونی ، 
نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون برای بازدید 
از مدارس و آموزش عالی فرانسه با بودجه  مملکت به  
کشوری  سفر کرده اندکه مظهر فرهنگ غربی است و 
)از دید غالب آنان در وقت  موضع گیری های سیاسی  
البته گویا با چاشنی مصرف داخلی( همواره کشوری 
منفور بوده است.   این در حالی است که اگر قسمتی 
از این بودجه فقط در بهسازی وضع مدارس و یا جذب 
نیروی انسانی هزینه می گشت بخشی از چالش های 
این حوزه  حل می شد. وی گفت : اعضای کمیسیون 
آموزش مجلس که برخی از نمایندگان استان نیز جزو 
آن هستند باید نتایج ملموس و مثبت ! این سفر را طرح 
نمایند و باید دید در زمانی که مردم حتی محتاج نان شب 
خویشند سفرهای چند صدمیلیونی به فرنگستان  از کیسه 
ملت  آن هم برای افراد فاقد مسئولیت دیپلماتیک و فقط  
برای بازدید چه معنایی دارد؟ وی افزود: بسیاری از مردم 
در زمان انجام این نوع سفرها و مشابه آن که برای حضور 
نمایندگان در جام جهانی نیز مطرح شد، معترض بودند 
اما حاال این سوال عنوان می شود که سفر برای کپی 
برداری از سیستم آموزش کشوری که بارها در نطق خود 
نمایندگان به عنوان دشمن نظام  مطرح می شود مصداق 
ضرب المثل معروف .... نیست. یک فرهنگی بازنشسته 
در این زمینه به آوا گفت : در زمانی که از طریق اینترنت 
به راحتی می توان با سیستم های آموزشی  دنیا آشنا شد 
به نظر نشستن پای صحبت فرهیختگان در همین قشر 
می تواند بازده بهتری داشته باشد . وی اظهار کرد: اگر این 
سفر برای معرفی استان و یا شناسناندن منطقه برای جذب 
گردشگر که منافع مالی را به جیب مردم بر می گرداند، 
انجام شده بود می شد آن را توجیه کرد اما با گسترش 
فناوری ها و دسترسی به اطالعات جهانی انجام  چنین  
سفرهایی بدون اخذ نتیجه مفید برای مردم در واقع وجه 
تفریح  پیدا می کند  و به طور قطع دانش آموزان بی معلم 
مدارس و آموزگاران زحمتکش  نمی توانند  معمای این 
هزینه کردها  را  دریابند. وی گفت: رسانه های استان نیز 
باید مطالبه گر باشند و از نمایندگان بخواهند با عدم حضور 
در چنین برنامه های پر هزینه ای که ثمراتی برای مردم 
استان ندارد و با توجه به مشکالت زیرساختی استان توجه 
خود را به حل این مسائل معطوف نمایند)خوانندگان ارجمند 
می توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 
کاربری avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

خراسان جنوبی قطب مقاومت در برابر خشکسالی است
رشد 19 درصد ی جابجایي کاال در استان

آموزش زبان انگلیسی در محیط

ایسنا- مدیرکالج زبان های خارجی جهاد دانشگاهی 
زبان  آموزشی  کالس  برگزاری  از  جنوبی  خراسان 
انگلیسی در محیط خبر داد. معصومی اظهارکرد: ۱0 
نفر از فراگیران سطح پایه مکالمه زبان انگلیسی کالج 
زبان های خارجی جهاد دانشگاهی با حضور در رستوران 
سنتی با نحوه سفارش دهی و دریافت غذا آشنا شدند. 
وی گفت: همچنین در بخشی از این کار آموزشی 
روش های آدرس دهی و نحوه رفت و آمد در شهر مورد 

تکرار و تمرین قرار گرفت.

برگزاری جشن برداشت زعفران در سرایان

صداوسیما-جشن برداشت زعفران با حضور مسئوالن 
این جشن  حاشیه  در  برگزارشد.  سرایان  در  استانی 
که در دانشکده کشاورزی شهرستان سرایان برگزار 
زعفران  نمادین  صورت  به  سرایانی  شد،کشاورزان 
برداشت کردند. به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی 
جنوبی ۱5هزار  خراسان  در  استان،  جهاد کشاورزی 
و۷80هکتار زیر پوشش  کاشت گیاه زعفران است که 

دو هزار و ۷80 هکتار آن در شهرستان سرایان است.

نخستین سقاخانه  آب شیرین  افتتاح شد

کاری - در راستای اجرای نیت موقوفه خیریه آبلوله که 
هدف آن تامین آب شرب مردم است سقاخانه هایی 
برای برداشت آب شیرین در شهر بیرجند احداث می 
شود که روز پنجشنبه نخستین نمونه آن در پارک نیلوفر 
بهره برداری شد. شایان ذکر است، بیرجند اولین شهری 

است که در کشور لوله کشی شده است.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی 
استانداری منصوب شد

ایرنا-استاندار خراسان جنوبی در حکمی محمدرضا 
حسنی مقدم را با حفظ سمت به عنوان سرپرست 
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری منصوب 
کرد. پیش از این علی اسماعیلی معاونت سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری را برعهده داشت که بهمن سال 
گذشته به پیشنهاد استاندار و با حکم وزیر کشور به این 

سمت منصوب شده بود.

مرکز  تخصصی آموزش عالی
 علمی - کاربردی در منطقه ویژه اقتصادی 

راه اندازی می شود

کمیته  گفت:  اقتصادی  ویژه  منطقه  تسنیم-رئیس 
دانشگاه  عالی  آموزش  گسترش  شورای  تخصصی 
جامع علمی - کاربردی کشور با ایجاد و راه اندازی مرکز 
تخصصی آموزش عالی علمی -کاربردی در منطقه ویژه 
اقتصادی موافقت کرد. صفدری زاده اظهار کرد: دانشگاه 
جامع علمی- کاربردی کشور بر سیستم انقباضی و حذف 
مراکز دولتی و خصوصی فاقد توجیه تأکید دارد. وی 
بیان کرد: دانشگاه جامع علمی -کاربردی کشور پس 
از بازدیدهای متعدد و بررسی ها با درخواست ایجاد مرکز 
تخصصی در این سازمان به دلیل وجود زیرساخت های 
برای دروس کاربینی  الزم و وجود فضای کارگاهی 
و تضمین بازار کار برای فارغ التحصیالن این مرکز در 
واحدهای صنعتی مستقر در منطقه موافقت کرد و افق 

روشنی را برای این مرکز پیش بینی کرد.

مسئوالن برای برطرف کردن مشکالت 
پروازی بیرجند تالش کنند

در  درمیان و خوسف  بیرجند،  تسنیم-نماینده مردم 
مجلس گفت: مشکل پروازهای بیرجند به این علت 
است که بیشتر پروازها با ایران ایر است و برای رفع 
مشکل باید به سراغ شرکت هایی غیر از ایران ایر برویم 
که این موضوع در حال پیگیری است. عبادی در دیدار 
با دانشجویان استان  اظهار  کرد: تالش کردیم خراسان 
جنوبی به عنوان استان غیر برخوردار معرفی شود و از 
دیگر پیگیری های استفاده از ظرفیت بنیاد برکت و بنیاد 
مستضعفان بوده است. عبادی با تأکید بر اینکه مسکن 
برای جوانان باید ارزان باشد، اظهار کرد: در ساخت 
مسکن باید دولت تسهیالت ارزان فراهم کند و شرکت 

تعاونی تشکیل دهد تا مردم بتوانند مسکن بسازند. 

“ خطبه های آدینه”

مطالبه مردم از قوه قضاییه 
برخورد با دانه درشت هاست

حجت االسالم مختاری، امام جمعه موقت بیرجند 
در خطبه های نمازجمعه گفت: مطالبه مردم از قوه 
قضاییه ادامه برخورد با دانه درشت هایی است که در 
ماه های اخیر موجب هرج و مرج اقتصادی و تحمیل 

مشکالت بر مردم شدند.
نتایج سفر وزیر جهاد کشاورزی به فردوس 

باید در سفره مردم مشخص شود
سربازی - امام جمعه موقت فردوس در خطبه های 
نماز جمعه با دعوت مردم به تقوای الهی و رعایت 
جهاد  وزیر  سفر  به  اشاره  با  خداوند  حرام  و  حالل 
کشاورزی به فردوس گفت: مسئوالن باید پیگیر باشند 
تا نتایج این سفر در سفره مردم نمایان شود.کامجو با 
اشاره به هدر رفت 80 درصد از آب قنات جهانی بلده 
خواستار ترویج کشاورزی مکانیزه و استفاده بهینه از 
این نعمت خدادادی شد. وی با گرامیداشت هفته کتاب 
و کتابخوانی تصریح کرد: هنگامی که ملتی با کتاب 
بیگانه است و آگاهی کمی دارد دشمنان به راحتی 

نقشه های شوم خود را عملی می کنند.
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امام عسكری علیه  السالم فرمودند :
َخصلَتاِن لَیَس فَوقَُهما َشی ٌء: اإلیماُن بِاللّ ِ و نَفُع اإلخواِن

دو خصلت است که باالتر از آنها چیزی نیست : ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.
)بحار األنوار ، ج ۷8 ، ص 3۷4(

جواد رضایی- پنجشنبه 24 آبان جشنواره هم پیمانی ایمنی 
رانندگان حرفه ای حمل و نقل جاده ای و ایمن سازی مدارس 
حاشیه راه های استان با حضور مدیران استانی و بخارایی، 
شد.  برگزار  کشور  های  راه  ایمنی  طرفداران  انجمن   رئیس 
در این مراسم تفاهم نامه ای با عنوان همکاری برای ایمن سازی 
مدارس حاشیه راه های استان بین سازمان راهداری و حمل و 

نقل جاده ای و آموزش و پرورش استان منعقد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بیان کرد: 
ایمنی یک مسئولیت جمعی است که باید توسط تمام ارگان ها، 
نهادهاي دولتي و غیردولتي و همچنین تمام شهروندان مورد 
نظر قرار گیرد. شهامت افزود: سال های گذشته آمار 26 هزار 
نفری تلفات جاده ای را در کشور شاهد بودیم که در حال حاضر 
این میزان به 16 هزار نفر کاهش پیدا کرده است. وی با بیان 
اینکه افزایش آگاهي و مسئولیت پذیري مبناي ارتقای پایدار 
ایمنی حمل و نقل است، ادامه داد: علیرغم کارهای بزرگی که 
در این زمینه صورت گرفته، هنوز هم باید برای کاهش آسیب 
های ناشی از تصادفات اقدامات ویژه ای صورت پذیرد. شهامت 
با اشاره به اینکه ساالنه 300 هزار مجروح از تلفات جاده ای 
به جا می ماند، افزود: حمل و نقل برای زندگی است و ایمنی 
برجسته ترین ویژگی آن محسوب می شود که نقش رانندگان 
به عنوان سفیران ایمنی بسیار حائز اهمیت می باشد. مدیرکل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با بیان اینکه طرح های 
آموزشی به صورت شهرستانی صورت می گیرد، گفت: طرح 
آموزش مدارس از سال 83 به صورت کشوری اجرا شده و در 
سال جاری 30 مدرسه حاشیه راه های استان تحت آموزش 
قرار گرفته و همچنین 5 مدرسه در استان ایمن سازی فیزیکی 
شده است. شهامت با تاکید بر اینکه همه در زمینه ایمنی باید 
احساس مسئولیت کنند، اظهار کرد: طبق بررسی های انجام 
شده در 6 ماهه سال جاری در طول محور 102 کیلومتري 
بیرجند - قاین 10 نفر و در ادامه تا انتهاي حوزه خضري به 
سمت گناباد با طول 60 کیلومتري هم 6 نفر در تصادفات 
جاده اي فوت کرده اند که به لحاظ ریسک در طول راه هر دو 
قسمت به ازاي هر 10 کیلومتر یک نفر فوتي داشته که ضرورت 
توجه به فاکتورها و عوامل انساني در تصادفات و ارتقاي فرهنگ 
رانندگي و افزایش آگاهي و مسئولیت پذیري کاربران جاده ها 

را نشان مي دهد.
196 مدرسه در استان در حاشیه راه ها قرار دارد

مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز بیان کرد: در سند تحول 
بنیادی موضوع امنیت دیده شده و باید همه دستگاه ها طبق 
آن عمل کرده و با همکاری یکدیگر در این زمنیه گام های 
راه  از وجود 196 مدرسه در حاشیه  بردارند. واقعی  موثری 
های استان خبر داد و افزود: در این تعداد از مدارس 14 هزار 

دانش آموز مشغول به تحصیل هستند که به همکاری سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان برای آموزش و افزایش 
آگاهی دانش آموزان اقدامات خوبی انجام شده ولی با توجه به 
تعداد دانش آموزان امیدواریم که توسعه بیش تری پیدا کند. 
وی افزود: رعایت قوانین و حقوق شهروندی مبین جامعه ای 
پویا می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا به 
دانش آموزان در قالب سر فصل های درسی و همچنین توسط 
آموزش های مختلف رعایت حقوق شهروندی آموزش داده می 
شود که امیدواریم در آینده شاهد جامعه ای قانون مند باشیم. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اظهار کرد: با اقدامات صورت 
گرفته توسط پلیس راه استان خوشبختانه امسال مهر بدون 

حادثه ای داشتیم.
حوادث  برای  ملی  ناخالص  تولید  از  درصد   7 ساالنه 

رانندگی به هدر می رود 
بیان کرد: در  استانداری هم  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
موضوع حمل و نقل؛ انسان، راه و وسیله نقلیه نقش اساسی 
دارند. علوی مقدم ادامه داد: در بررسی اجمالی از حوادث برون 
شهری و درون شهری نشان می دهد که این سه عامل نقش 
اساسی در بروز حوادث دارند که مهم ترین عامل باید مورد 
بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه راننده باید از سالمت 
روحی برخوردار باشد،گفت: رفع نقاط حادثه خیز و بهسازی راه 

ها و ایمن سازی خودروها بسیار حائز اهمیت است ولی چنانچه 
راننده فرد دارای سالمت روحی نباشد آسیب های زیادی را 
شاهد خواهیم بود. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
افزود: دنیا به سمت کنترل هوشمند حرکت کرده و این موضوع 
بسیار مهمی است که باید به آن نگاه ویژه ای شود. علوی مقدم 
ادامه داد: تصادفات عالوه بر آسیب هایی که برای خانواده در 
پی دارد باعث به هدر رفتن ساالنه  7 درصد  از تولید ناخالص 

کشور می شود.
عامل اولیه در بیش از 95 درصد تصادفات عامل انسانی 

است  
جانشین فرمانده انتظامی استان بیان کرد: با توجه به شرایط 
پیچیده و تراکم کاری چاره ای جز مشارکت همه دستگاه ها 
برای برقراری امنیت در جاده ها وجود ندارد. دادگر ادامه داد: 
نوع رفتاری که رانندگان در جاده دارند، نشان دهنده آموخته 
های آنها در خانواده و مدرسه می باشد. وی با اشاره به اینکه 
سال جاری 319 نفر از مجروحان در حوادث رانندگی در رده 
سنی 1- 15 سال بوده اند، عنوان کرد: توجه به رواج قانون 
گریزی و مقاومت در مقابل قانون باید از نظر فرهنگی مورد 
بررسی قرار گیرد و این حوزه با کار عمیق فرهنگی باید مدیریت 
شود. جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در استان 
قدم های خوبی در حوزه نهادینه کردن فرهنگ برداشته شده، 

اظهار کرد: عامل اولیه در بیش از 95 درصد تصادفات، عامل 
آموزش و  پیشگیری  حوزه  در  داد:  ادامه  وی  است.   انسانی 
14 هزار و 289 نفر دانش آموز و همچنین 2 هزار و 378 

خردسال تحت آموزش قرار گرفته اند.
توسعه اقتصاد مرهون تالش های رانندگان حرفه ای است 
  رئیس انجمن طرفداران ایمنی راه های کشور نیز بیان کرد: 
ای می  رانندگان حرفه  مرهون تالش های  اقتصاد  توسعه 
باشد و 50 درصد از رانندگان  درون شهری و برون شهری 
رانندگان حرفه ای هستند. بخارایی با بیان اینکه 2 میلیون و 
500 هزار نفر راننده درون شهری و همچنین 500 هزار نفر 
راننده برون شهری در کشور وجود دارد، افزود: 20 میلیون 
نفر در کشور دارای گواهینامه هستند و کمتر از 10 درصد 
تصادفات مربوط به رانندگان حرفه ای می باشد. وی با اشاره 
مدارس  سازی  ایمن  برای  همکاری  نامه  تفاهم  امضای  به 
حاشیه شهرها بین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
و آموزش و پرورش استان اظهار کرد: این تفاهم نامه بین دو 
عنصر موثر صورت پذیرفته که نقش مهمی در ایمن سازی 
مدارس خواهند داشت. رئیس انجمن طرفداران ایمنی راه 
های کشور عنوان کرد: آمار تلفات در خراسان جنوبی 50 
درصد از متوسط تلفات در کشور باالتر است که این مهم نیاز 

به ترویج ایمن سازی دارد.

افزایش آگاهي و مسئولیت پذیري مبناي ارتقای پایدار ایمنی حمل و نقل است
در جشنواره هم پیماني ايمني رانندگان حرفه اي حمل و نقل جاده اي و ايمن سازي مدارس حاشیه راه هاي استان بیان شد:

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  - نوبت دوم
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند- بلوار صنعت و معدن- سایت اداری / تلفن: 92-32400390 ( در نظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمان کاران دارای صالحیت

 از سازمان برنامه و بودجه کشور )شرکت حداقل پایه 5( واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته ، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1397/8/29 به سامانه تدارکات به آدرس
 www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی )http://iets.mporg.ir(  نیز منتشر شده است. 

شماره فراخوانتاریخ بازگشاییتاریخ تحویل و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکاتتضمین ارجاع کار )ریال(برآورد براساس فهارس بها 1397 )ریال(مدت پیماننوع پیمانرشتهموضوعمحل اجراپروژه
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6 کالسه 
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ساختمان آموزشی نیمه تمام سربیشه
موجود + دیوار محوطه +  
سرویس بهداشتی با آبخوری

+ محوطه سازی

ساختمان و 
ابنیه

سرجمع به شماره 
 96/1299188

مورخ 1396/05/04 

حداکثر پایان وقت اداری1213339879602667/000/000 ماه

 مورخ 1397/9/10

ساعت 9 صبح 
1397/9/11

200973748000032

تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب 
شماره 2173062009008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی. 

 محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری.
روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبیاعتبار پروژه )برابر شرایط مناقصه( به صورت اوراق خزانه اسالمی می باشد.

 جنـاب آقـای دکتـر علیـزاده
ریاست  محترم شبکه دامپزشکی بیرجند

با نهایت تأسف درگذشت پدر بزرگوارتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده 
غفران الهی برای آن فقید سعید و اجر برای جناب عالی و سایر بازماندگان

 از خداوند متعال خواهانیم.
مدیرعامل  و اعضای هیئت مدیره توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
   موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی        32227177- 09155618482  


