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سرکار خانم دکتر بتول السادات سجادی نژاد 
متخصص محترم گوش و حلق و بینی 

و جناب آقای خزاعی
از زحمات بی شائبه شما عزیزان در رابطه با نجات نوه عزیزمان

 بارانا براهیمی در عمل جراحی اضطراری تشکر و قدردانی نموده
 از خداوند منان سالمتی و موفقیت تان را آرزومندیم.

خانواده های: موسوی ، براهیمی

جناب آقاي دکتر حمید آیتي
درگذشت والده مکرمه را  خدمت جناب عالي ، ابوي بزرگوار

و خانواده هاي محترم تسلیت گفته ، از خداي بزرگ براي آن عزیز سفر كرده 
علو درجات و براي شما و همه بازماندگان صبر و اجر خواستارم.

محمدرضا مجیدي
دبیرکل مجمع مجالس آسیایي

فراخوان مناقصه عمومی شرکت گاز  استان خراسان جنوبی 
شرح در صفحه آخر

جمعیت هالل احمر شهرستان بیرجند از افرادی كه دارای حداقل مدرک 
تحصیلی دیپلم بوده و عالقه مند به ارائه خدمات امداد و نجات در زمان 
بروز حوادث و سوانح می باشند دعوت به عمل می آورد تا به منظور ثبت نام 

در دوره های آموزشی امداد و نجات هالل احمر تا تاریخ 1396/9/۲5 
به جمعیت هالل احمر شهرستان بیرجند واقع در: 

معصومیه - بلوار صنعت و معدن- خیابان شیخ گازاری - چهارراه اول
مراجعه نمایند. 

برای اطالع بیشتر در ساعت اداری به شماره 3۲39۷364 تماس حاصل فرمایید.

جمعیت هالل احمر شهرستان بیرجند دعوت به همکاری می نماید

تشکر و قدردانی

بزرگ بود و از اهالی امروز بود با افق های باز نسبت داشت
تقدیر آن بود كه شمع وجود معلم فرهیخته، 

مدیر شایسته و بزرگمرد نجیب و متواضع

مرحوم حاج جلیـل ولـوی
 خیلی زود خاموش گردد و ما را در ماتم و سوگش نشاند

اگر لطف بیکران الهی و همراهی و همدردی 
همشهریان عزیز و یاران مهربان نبود

تحمل این بار گران بسی شکننده تر می نمود
اكنون به حکم ادب و حق شناسی

از همه خوبان و مهتران كه در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم آن سفر كرده شركت نموده
یا با تلفن و ارسال پیام، همدلی و هم آوایی نموده

و ما را مورد تفقد قرار داده و موجبات تسلی و تشفی آالم جانکاه مان گردیده اند
صمیمانه  سپاسگزاریم

خاضعانه ترین سپاس ها و نیکوترین دعاهای خود را نثارتان می كنیم.

خانواده های: ولوی ، قائمی

به دو نفر آقا 
لیسانس  برق

 مسلط  به کامپیوتر
 نیازمندیم.

شماره تماس: 32455400

جنـاب آقـای آینـه دار
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرکل صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی 
كه بیانگر تعهد، كارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته آن برادر گرامی

 در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است، تبریک عرض نموده
 موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

       به مناسبت سومین روز درگذشت پدری مهربان و همسری دلسوز 

شـادروان مظفـر گلـکاری 
)بازنشسته آموزش و پرورش( 

جلسه ترحیمی امروز شنبه مورخ 96/9/18 از ساعت 14/30 الی 15/30 
در محل مجتمع خیریه فرهنگی مذهبی ابن حسام )واقع در طالقانی 
13( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح

 آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های: گلکاری ، رفیعی و سایر بستگان

جنـاب آقـای 
دکتر محمد علی جاوید

انتصاب شایسته جناب عالی 
را به عنوان

شهـردار  بیرجنـد
و  روزافزون  موفقیت  نموده،  عرض  تبریک 
توفیق خدمتگزاری مستمر شما را از درگاه 

ایزد منان مسئلت می نماییم.

روابط عمومی سازمان 
نظام مهندسی  ساختمان

 خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس احمد پروین 
و خانواده محترم 

با نهایت تاسف و تالم درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض نموده، 
برای آن مرحوم علو درجات برای شما و بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

محمدرضا لطف اللهی 
مدیرعامل و پرسنل شرکت معدنی الماس گرانیت

خاندان محترم قلی زاده
با نهایت تاسف درگذشت نابهنگام 

مرحوم مهندس علی اصغر )مهدی( قلی زاده 
)مدیرعامل شرکت پنبه نسوز نهبندان( 

را تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن شادروان غفران الهی و برای بازماندگان
 صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

شرکت سازه های فلزی طاق بیست )صباغ(

سرمقاله

همایشی برای نمایش 
ظرفیت ها و  همدلی ها
*هرم پور

تولید  گذاری،  سرمایه  همایش  ی  حاشیه  در   
گفت:  می  مدیران  از  یکی  استان،  اشتغال  و 
ایم  داده  را  استان  های  ظرفیت  ُپز  »همیشه 
توسعه  برای  باال  های  توانمندی  ادعای  و 
هم  خودمان  واقعًا  ولی  ایم،  داشته  را  اش 
یکی  این  بود،  نشده  باورمان  ها  ظرفیت  این 
تازه  در  همایش،   و در ساحت حضور  روز  دو 
واقعًا که هستیم و چه هستیم.«  می فهمم که 
نیک  فال  به  را  شما  جمالت  این  »من  گفتم: 
یک  ایجاد  بر  ای  مقدمه  را  آن  و  گیرم  می 
استان  در  مدیریتی  عزت  و  نفس  به  اعتماد 
عنوان  به  که  دارم  هم  انتظار  ولی  دانم.  می 
از دستاوردهای چنین گردهمایی  یک شهروند، 
خبر  ی  حوزه  در  چه  نمانم؛  نصیب  بی  هایی 
و  اشتغال  ی  حوزه  در  چه  و  رسانی  اطالع  و 
رفاه و آسایش.« از اینکه بگذریم، کاِر کارستان 
استاندار محترم و همکاران ایشان در برگزاری 
بیش  سنگین  پای  کشاندن  و  همایشی  چنین 
به  مختلف  استانهای  از  گذار  سرمایه   120 از 
اینجا، علیرغم برخی  ...  )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

برگزاری تظاهرات ضدآمریکایی- صهیونیستی در خراسان جنوبی   /  صفحه 7
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افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد شد
 
ایسنا- افزایش درصد حقوق کارکنان برای سال آینده در الیحه بودجه ۱۳۹۷ ماجرای متفاوتی داشت به طوری که در بخشنامه که در مهرماه امسال به 
دستگاه های اجرایی ابالغ شد تاکید بر این بود که میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی شود. اما آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که در نهایت 
تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینه های جاری در الیحه بودجه بسته می شود.

سرمقاله

همایشی برای 
نمایش ظرفیت ها 
و  همدلی ها
*هرم پور

کمبودهایی  و  نواقص   )۱ صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

و  ستودنی  واقعًا  نباشد،   توانست  می  که 
در همه ی  اینکه   زدنیست، مخصوصًا  مثال 
چوبین  شمشیر  رسید  می  نظر  به  سالها  این 
اقتصاد استان در غالف آهنین و زربافتی فرو 
رفته و هر مدیر و مسؤولی که می آید و می 
رود، فقط غالف را نشان می دهد و از هویدا 
اما چنین حرکت  دارد،  کردن شمشیر هراس 
خودباوری  یک  بخشی،  نتیجه  و  مؤثر  های 
داخل  گذاران  سرمایه  برای  هم  مضاعف، 
ارمغان داشت.  به  برای مدیران  استان و هم 
و  همایش  کمتر  سالها،  این  تمام  در  شاید 
مقامات  آن  در  که  دارم  سراغ  را  ای  جلسه 
نمایندگان  و  قضایی  و  انتظامی  و  اجرایی 
مجلس در جمع میهمانان خارج استانی چنین 
وحدت و انسجامی از خود نشان داده باشند. 
این رویکرد نشان داد در مسیر توسعه و برای 
آبادانی استان واقعًا همه با هر سلیقه و روشی، 
هم راستا و هم داستانند و لذا من معتقدم نیِم 
با همین همدلی،  را  توسعه  از مسیر  بیشتری 
از هم اکنون باید طی شده تصور کنیم. اما در  
نیم دیگرش، ما نیازمند قدرشناسی از فرصت 
فرصتی  این همایش هستیم،  از  طالیی پس 
شناس  فرصت  و  ندانیم  را  قدرش  اگر  که 
دستاوردهای  ی  همه  تقریبًا  نباشیم،  خوبی 
بخشی  اثر  ایم.  داده  فنا  باد  بر  را  همایش 
مستلزم  هایی،  همایش  چنین  ثمربخشی  و 
از   یکی  شاید  که  مهمیست  نکات  به  توجه 
تفاهم  و  مصوبات  پیگیری  آنها،  ترین  مهم 
نامه ها و در نظر گرفتن سهمی برای اجرای 
آنها بر اساس توافق های انجام شده باشد و 
برای  تر  مناسب  گذاری  ریل  و  تسهیل  البته 
اجرای مطلوب تر، پیگیری های مداوم برای 
فرصت  ایجاد  مشابه،  های  برنامه  اجرای 
نامکشوف  های  ظرفیت  شناخت  بهتر،  های 
آن،  کنار  در  و  دقیق  نظارت  نیز  و  جدید 
جامعه  به  صریح  و  شفاف  رسانی  اطالع 
هدف  به  برای  بعدی  مهم  های  اولویت  هم 
واقعیت  هستند.  هایی  تالش  چنین  نشستن 
بین  همدلی  به  همیشه  ما  که  است  این 
و  عملی  و  نظری  و  فکری  اتحاد  و  مدیران 
اجرایی آنها برای . . .  )ادامه سرمقاله  در  ستون مقابل

داریم،  و  داشته  نیاز  استان  توسعه  )ادامه سرمقاله(  

شاید مهم ترین رهاورد همایش هایی از قبیل 
های  دوستی  تولد  استان،  توسعه  همایش 
های  صحنه  بروز  و  ظهور  و  مدیریتی  جدید 
خوشایندی از حرکت همراه و همگام در مسیر 
بسیار  حرکت  امیدواریم  باشد.  توسعه  شاهراه 
مناسب استاندار محترم و تیم اجرایی ایشان در 
با تأکید بر دستاوردهای  کنار تداوم همدلی ها 
و  استان  های  ظرفیت  بر  تکیه  با  و  همایش 
آمایش  سند  در  آنچه  جمله  از  هایی  اولویت 
است،   گرفته  قرار  اشاره  مورد  جنوبی  خراسان 
های  رسانه  باشد.  جاری  و  ساری  همچنان 
افسران  عنوان  به  همیشه   مثل  نیز  استان 
استان  توسعه  خط مقدم مطالبه گری در حوزه 
فعالیت  و  اقدامات  بازتاب  برای  کاملی  آمادگی 
توسعه  مؤثر  اقدامات  ای  رسانه  پوشش  و  ها 

آفرین دارند.

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰4۹4۳8۳۱ ارسال فرمایید(

توضیحات وزیر بهداشت 
درباره دفترچه بیمه سالمت

به  پاسخ  در  هاشمی  قاضی زاده  حسن  ایسنا- 
سوالی در خصوص تغییرات پوشش بیمه سالمت 
گفت: خدمات دفترچه بیمه سالمت دچار تغییرات 
ادامه دریافت رایگان  البته منابع بیمه برای  نشده 
دفترچه بیمه به جز برای افرادی که تحت پوشش 
سازمانهای حمایتی هستند، کافی نیست و یا باید 
اعتبار مورد نیاز برای بیمه ها در نظر گرفته شود و یا 
مردمی که توانایی مالی دارند در پرداخت بخشی از 

حق بیمه، مشارکت کنند.

»بطحایی« برای اصالح کتب 
درسی زمان تعیین کرد

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در واقع بر اساس 
انتظاراتی که رئیس جمهور از حوزه برنامه های درسی 
دارد، تالش داریم تا بتوانیم انتظارات را برآورده کنیم. 
در این راستا باید توجه داشت که اعمال اصالح در 
کتاب های درسی زمان بسیاری را می برد و ما هر 
زمانی که بخواهیم کتاب های درسی را اصالح کنیم، 
زمانی در حدود دو سال و نیم نیازمند است. روند این 

کار کند است، اما این کار را آغاز کردیم.

واعظی:حمایتدیگرقواونیروهایمسلحرامیطلبیم

تالش  گفت:  رئیس جمهور  دفتر  مسئول  واعظی 
برای اشتغال، تولید و معیشت مردم، کاری نیست 
که فقط یک وزیر یا دولت به تنهایی بتواند انجام 
قضائیه،  قوه  مجلس،  حمایت  نیازمند  ما  دهد. 
هستیم.  بسیج  و  ارتش  سپاه،  مسلح  نیروهای 
همچنین ما نیازمند این هستیم که زبان مفاهمه با احزاب سیاسی و اندیشه 

های مختلف داشته باشیم. 

چهکسیگفتهکهقوهقضائیهمعادلکلنظاماست؟

برخی  صراحت  به  عده ای  اگر  گفت:  ضرغامی 
نگران  نباید  می گویند  را  قضاییه  قوه  آسیب های 
باشند از این که فوراً احضاریه برایشان می رود.اگر 
در دستگاه قضایی ما مشکل وجود دارد، باید راحت 
بتوانیم آن را به زبان بیاوریم. کسانی که انتقاد از 
انتقاد از کل نظام می دانند حتماً روش و کارشان  قوه  قضائیه را معادل 

نادرست است. چه کسی گفته که قوه قضائیه معادل کل نظام است؟

زنندمیمابهزیادیاتهامات:رئیسی

قدس  آستان  تولیت  رئیسی  االسالم  حجت 
اقدامات  برخی  گفتند  می  ها  خیلی  گفت:  رضوی 
نشان  اقداماتمان  با  ما  که  داد  انجام  شود  نمی  را 
داد. انجام  را  کارها  از  بسیاری  شود  می  دادیم 
مقاومتی  اقتصاد  که  تازمانی  کرد:  تاکید  وی 
اجرا نشود صحبت از رفع محرومیت شعار است. اتهامات زیادی به ما زده 
کنیم. تعطیل  را  کارها  دیگر  باید  دهیم  پاسخ  بخواهیم  اگر  که  می شود 

سردار »قاسم سلیمانی« در پیش از 
خطبه های آئین سیاسی و عبادی 
نماز جمعه کرمان با حضور رییس 
دفتر مقام معظم رهبری گفت: نسل 

جدید انقالب نسبت به ولی فقیه و 
اصول انقالب دلبسته تر شده اند و 
این اغراق نیست و در صحنه های 
را  افتد آن  اتفاق می  گوناگونی که 

هستیم  شاهد  امروز  و  بینیم  می 
حتی کسانی که ظاهر دینی ندارند، 
اما دلبستگی شدیدی به رهبری و 
یک  در  معموال  که  دارند،  انقالب 

نباید  اتفاق  این  طبیعی  چهارچوب 
بین  باید  زمان  گذشت  و  دهد  رخ 
بیاورد  وجود  به  فاصله  ها  نسل 
نیست. چنین  این  ایران  در  اما 

فرمانده سپاه قدس، انقالب اسالمی 
را از جنس دین دانست و بیان کرد: 
که  موضوعاتی  مهمترین  از  یکی 
باعث شده نسل های جدید نیز دلبسته 
انقالب باشند، این است که انقالب از 
نسل دین است و دین همواره تازگی 
دارد لذا این تفکر که انقالب اسالمی 
یک  بگیرد،  خود  به  کهنگی  روح 
جنس  از  چون  است،  اشتباه  تفکر 
دین بوده و بوی کهنگی نمی گیرد.
وی با بیان اینکه مهمترین ویژگی 
مسایل  به  همچنان  را  مردم  که 
داشته است، روحانیت  نگه  مذهبی 
دوران  در  کرد:  تصریح  بوده، 
)ره(  خمینی  امام  اسالمی،  انقالب 
این  تحقق  در  ای  ارزنده  نقش 
که  ای  گونه  به  داشت  موضوع 
امام، ما را با عمق اسالم آشنا کرد .

وزیر  ظریف«،  جواد  »محمد 
خارجه ایران در مصاحبه ای با یک 
اندیشکده آلمانی در پاسخ به سوالی 
در  می تواند  آلمان  آیا  اینکه  درباره 
بحبوحه کارشکنی های دولت آمریکا 
توافق  این  حفظ  به  برجام  علیه 
»من  گفت:  کند  کمک  هسته ای 
فکر می کنم آلمان و اتحادیه اروپا، 
در جریان مذاکرات، نقشی پیشگام 
در رسیدن به یک تحول ذهنی بازی 

کردند.«
گفت:  ادامه  در  ایران،  خارجه  وزیر 
درک  این  به  همه  که  »هنگامی 
رسیدند که رویکرد مبتنی بر بازی 
حاصل جمع صفر نتایج منفی به بار 
راه  به  ما  می آورد و الزم است که 
حلی برسیم که منافع همه طرف ها 
را برآورده می کند، این به منزله یک 

نقطه عطف بود.«
ظریف با بیان اینکه در حال حاضر 
ایران به تعهداتش ذیل برجام پایبند 
بوده گفت: »دولت فعلی آمریکا بیش 

از آنکه روی اجرای تعهداتش تمرکز 
که  است  عالقه مند  باشد  داشته 
تحریم ها را حفظ کرده و اطمینان 
مزایای  از  ایران  که  کند  حاصل 

کمتری برخوردار می شود.«
ظریف، این موضوع را خالف »روح 
و متن برجام« خواند و تصریح کرد: 
»در چنین وضعیتی آلمان می تواند 

ما  بازگشت  از  اطمینان  حصول  با 
به مسیری مثبت تر و تالش برای 
برجام،  مزایای  از  ایران  برخورداری 

نقش مهمی بازی کند.«

ظریف:آمریکابیشازاجرایتعهداتش
بهحفظتحریمهاعالقهمنداست

مردمعاشقچشموابرویاحمدینژادنبودند

کریمی قدوسی  با بیان اینکه »مگر مردم عاشق چشم 
و ابروی ما هستند؟«، گفت: این علت سقوط اینهاست. 
احمدی نژاد هم گرفتار این مسئله است. البته گرفتار 
این مسئله شد. آن دور و وری ها به او فهماندند که 
باالتر از اصولگرایی هستی. این می شود فرقه.وی 
ادامه داد: عزیزانی که نگاهشان به احمدی نژاد همچنان انقالبی و ارزشی بود و 

هنوز هم ممکن است برخی ها متوجه نباشد، باید به خود بیایند.

آمریکاهنوزدرچارچوببرجامعملمیکند

»برای  اروپاگفت:  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی،  فدریکا 
ما اروپایی ها، برجام یک مسئله امنیتی عمده است. این، ساده و صریح 
از  درخواست  در  دنیا  بقیه  و  اروپا  اتحادیه  که  می شود  باعث  و  است 
آمریکا برای پایبند ماندن به تعهدات خودشان در برجام متحد باشند.
باید این را بگویم که تا حاال، شاهد آن هستیم که ایاالت متحده هنوز 
موضوعی  این  می کند.  عمل  هسته ای  توافق  این  چارچوب  داخل  در 

مثبت است و ما از آن استقبال می کنیم.

بسیاریازماانقالبیهااسیرپولومقامشدهایم

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس گفت: برای 
ساختن جامعه باید ابتدا خودتان را بسازید چرا که 
مهم  ماندن  انقالبی  نیست،  مهم  بودن  انقالبی 
است چرا که بسیاری از ما انقالبی ها اکنون اسیر 
تمام  متأسفانه  افرود:  شده ایم.وی  مقام  و  پول 
مشکالت این است که ما مسئوالن فقط صحبت می کنیم و شعار می 

دهیم و عملی در کار نیست.

دینیظاهرکهکسانیحتیجدیدنسل:سلیمانیسردار
اندشدهتردلبستهانقالباصولوفقیهولیبه،ندارند

www. iranwash. irقالیشویيومبلشویيایـران

32446666/32424320-2 صافصاف،لوللول،تختتخت

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

31104

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960576 محکوم علیه آقای مهدی حاجی پور فرزند رضا محکوم است به پرداخت 
مبلغ 268/025/604 ریال بابت اصل خواسته  و غیره در حق محکوم له آقای عباسعلی عبداللهی مفرد فرزند حبیب و پرداخت مبلغ 
11/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه و توقیف مازاد پالک ثبتی به شماره 1693 اصلی بخش 
2 بیرجند به مساحت 78712 مترمربع از پالک ثبتی فوق واقع در مزرعه یوسف آباد مشهور به النگ سنجتوک که اراضی فوق الذکر در 
بخش غربی جاده بیرجند به شهرستان قاین و در شمال روستای پیرنج در داخل دره ای تحت عنوان یوسف آباد مشهور به النگ سنجتوک 
و این اراضی دارای یک رشته چشمه با دبی آب کم و دارای 400 اصله درخت بادام 5 تا 12 ساله و حدود 200 درختچه زرشک 5 تا 9 
ساله و 130 اصله درخت پسته 5 تا 12 ساله و چندین درخت گردو که مدار آبیاری بر اساس 12 شبانه روز و آب  چشمه از کیفیت خوبی 
برخوردار است که ارزش کل اراضی و چشمه اعیانی و اشجار به مبلغ 3/700/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده 
در روز سه شنبه تاریخ 1396/09/28 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 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 10 درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا 

ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 962538 اجرایی آقای میثم روغنی محکوم به پرداخت مبلغ 9/325/500 ریال در حق آقای 
عظیم احراری در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه گوشی سامسونگ کار کرده ای 3- 2016 و به مبلغ شش میلیون ریال کارشناسی 
گردیده و قرار است از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1396/9/29 از ساعت 8 الی 9 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.10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 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 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری 

به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند
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شنبه  *1۸ آذر   1۳۹6 * شماره ۳۹۴۹

رخت سپید برف پاییزی، بر تن خراسان جنوبی
گروه خبر- اولین برف پاییزی امسال، شهرستان فردوس را سپید پوش کرد. کارشناس هواشناسی گفت: اولین برف پاییزی 
امسال در ارتفاعات شهرستان فردوس، در روستای فتح آباد بر زمین نشست.زارعی مجموع آب حاصل از بارش برف و باران در 

این منطقه را 2 میلیمتر عنوان کرد.همچنین در روستاهای گستج و کوه سیاه دیروز برف بارید.
درجاده  هولناک  وضع  است  ،چندسال  سالم 
مقصر  ها  خیلی   ، است  مطرح  قاین  بیرجند 
ام وشنیده  دیده  و می شوند کمتر  شناخته شده 
آید.  میان  به  حرفی  راننده  تقصیر  از  که  ام 
به  بارها  رانندگی  راهنمایی  درگزارشات  چرا 
به  مسئله  چرا  ولی  شده  اشاره  موضوع  این 
ها فرافکنی  رسد،  می  و....که  روزنامه   خطابه، 
شروع شده وکمترین صحبت از تقصیر و قانون 
می  فرافکنی  و  آید  می  میان  به  راننده  شکنی 
اگر  هم  راننده  من  موجود  وضع  در  قطعا  شود، 
ودیگران  تقصیرجاده  از  بنمایم  قانون  مراعات 

بسیارکاسته خواهد شد.
936...709
با سالم به مسؤالنی که نبود اعتبارات الزم را علت 
مشکالت و کندی پروژه بیرجند- قاین اعالم می 
کنند باید گفت که علت نبود اعتبار چیست ایا مسؤالن 
های استان  برای  باشند؟چرا  اعتبار  دنبال   نباید 
دیگر بوده ؟ باید اعتبار را گرفت وگرنه مادر ندهد 

شیر به فرزند خموش
915...355
بلوار  درختان  شدن  خشک  از  خواهشا  جان  آوا 
چرا  کن  تهیه  گزارش  هم  شهر  شمال  ا...  بقیه 
دوفصل  فقط  که  کارند  می  درختانی  مسئوالن 

سال سر سبزی دارد.
991...144
کسی هست ما ساکنان واحدهای مسکن مهر 11 
بیرجند را یاری کند، با گذشت سه سال از پرداخت 
اقساط، ساختمان ها فاقد آسانسور، سیستم آتش 
نشانی و اطفا حریق بوده و آسفالت وحصارکشی 
انجام نشده است، پایانکار هم گرفته نشده وسیم 
کشی معیوب می باشد، کسی هست پیگیری کند؟ 

ایا ساختمان ها در برابر زلزله ایمن هستند؟
915...494
آوا این روزا خیلی خوندنی شدی ازت ممنونم که 
درد دل محرومان رو می نویسی و باور کن هیچ 

چیزی از این بیشتر ارزش نداره
936 ... 373

استان  های  روزنامه  در  وقت  چند  هر  روزا  این 
جاده  را  بیرجند  به  قاین  جاده  شود  می  مشاهده 
مرگ نام گذاشتند آیا واقعأ جاده شده جاده مرگ یا 
ما انسان ها مرگ خودمان را رغم می زنیم؟ حقیر 
ما  اما  ندارد  مشکل  ها  جاده  بگویم  خواهم  نمی 
انسان ها اگر یک مقدار دررانندگی  ا حتیاط کنیم 
باسرعت مطمئن رانندگی کنیم سبقت بیجا نگیرم 
باحالت خستگی و خواب آلود گی رانندگی نکنیم 
جلوی خیلی ازاین حوادث گرفته میشود، فردا جاده 
قاین بیرجند درست شود باز جاده اسدیه بیرجند را 
 جاده مرگ نام گذاری می کنند همینطور جاده های
دیگرمنتهی به استان را ! اگر یک تیکه سنگ را 
روی پدال گاز ماشین بگذاری و برنداری ماشین 
دست  ماشین  کنترل  میرود،  راه  و  میخورد  گاز 
راننده ماشین است، اگربخواهد میتواند رعایت کند، 

دوست عزیزراننده احتیاط کن
915...402
با سالم، شب تولد پیامبر اسالم ، متاسفانه هیچ 
موردی از شادی و جشن تو این شهر شاهد نبودیم  
مسئوالن محترم چرا شما به فکر شادی در این 

شهر نیستید؟!!
915...838
سالم، مسئولی در بیرجند نیست که از مسئوالن 
بنیاد بپرسد که میلیاردها تومان فروش زمین ها و 
اموال و دارایی های بنیاد ممستضعفان بیرجند به 
کجا می رود و چرا هیچ کار اقتصادی یا ساخت 
کارخانه در قبال فروش زمین ها در بیرجند اجرا 
نمی شود چرا استاندار عزیز و شهرداری وشورای 

شهر جلو کار را نمی گیرند؟
915...754
جناب اقای شهردار شما از سفره کارگران شهرداری 
خبر دارید خواهشمند است همانطورکه بازدید می 
کنید ازدل کارگران اگاه شوید ببینید چه می کشند 
با این وضع تورم وگرانی که هست پول یک عدد 
نان ندارند چه برسد به یک کیلو گوشت ، حقوق 
 شهرداری با این یک میلیون تومان که می دهند
زن  خرجی  یا  بدهند  بانک  قسط  خدا  های  بنده 
شورا  با  کنید  لطف  اگر  شما  را!  خود  های  وبچه 
را  مانده  کارهای عقب  اضافه  این  نمایید  مکاتبه 

پرداخت نمایند تا نفس کارگران راست شود.
915...635
با تشکر از زحمات پرسنل آوا متن سفر به محرومیت 
 مورخ 16 آذر بسیار ناراحت کننده و تامل برانگیز بود ای
کاش برنامه ای از این روستای محروم در شبکه 
های تلویزیونی سراسری پخش شده تا کمکهای 

مردمی شاید به کمک این مردم بیاید.
915...164
این آقایی که به دوبرابرشدن بودجه باطعنه اشاره 
کرده و روزنامه آوا هم آن را در باالی ستون قرار 
داده ،البد نمایندگان باید بار کم کاری مجریان را 

هم برای جذب اعتبارات  بدوش بکشند؟
936...709
راه سربیشه شما در جلسه ده  اداره  مدیر محترم 
استانست  روستای  در   96/8/2 مورخه  گردشی 
از  قسمتهای  روستاکه  آسفالت  دادیدجاده  قول 
آن تخریب ونیاز به باز سازی دارد تا دو هفته بعد 

ترمیم می کنید چی شد ؟
915...330
نقل  و  حمل  ناوگان  برای  که  همانگونه  پلیس 
قبیل محرومیت  از  برون شهری جرایم سنگینی 
و  حمل  ناوگان  برای  شود  می  قایل  رانندگی  از 
نقل درون شهری مشابه عمل نماید.اکثر رانندگان 
تاکسی تلفنی ها با بی احتیاطی رانندگی می کنند.
915...212

پروازی که در استان
بذر امید کاشت 

عصمت برزجی- شامگاه دوشنبه 13 آذرماه 
یکی از شبهای سردی که بیرجند دمای منفی 
از  امید که  پرواز  تجربه می کرد  را  11 درجه 
به  بود  داده  را  نویدش  استاندار  پیشتر  چندی 
زمین نشست.  این پرواز ، صنعتگران و سرمایه 
گذارانی را از شهرهای تهران، مشهد و زاهدان 
گیر  نمک  را  آنها  تا  بود  کشانده  بیرجند  به 
کرده و برای سرمایه گذاری ماندگار کند. این 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی از بخش های 
معدن،  و  صنعت  گردشگری،  چون  مختلفی 
به منظور  آی.تی.سی  و  آی .تی  کشاورزی، 
و  تولید  سرمایه گذاری،  گردهمایی  در  شرکت 
کرده  سفر  بیرجند  به  خراسان جنوبی  اشتغال 
بودند.    98 نفر از این سرمایه گذاران  از خراسان 
 رضوی ، 14 نفر از تهران و 10 سرمایه گذار
با  آشنایي  منظور  به  بلوچستان  و  سیستان  از 
سرمایه  براي  استان  هاي  قابلیت  و  امکانات 
گذاري در این همایش حضور داشتند. البته در 
این همایش حضور دیپلمات های خارجی نیز 

قابل توجه بود .   

جای خالی بزرگان 

بود  گفته  جنوبی  خراسان  استاندار  که  آنطور 
کشور،  وزیر  اقتصادی  معاون  کشور،  وزیر  از 
رئیس کل  و  وزیر  معاون  گمرک،  رئیس کل 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و 
فنی ایران نیز  به منظور حضور و ایراد سخنرانی 
در این گردهمایی دعوت به عمل آمده اما گویا 
پایان  تا  بود چون  مانده  پاسخ  بی  این دعوت 

همایش جای این بزرگان خالی ماند.
ارائه  همایش  این  بزرگ  اهداف  از  یکی   
زمینه های  در  استان  اقتصادی  توانمندی های 
همچنین  بود،    سرمایه گذاری  جذب  مختلف 
در طول  داریم  قصد  که   کرد  اعالم  استاندار 
با  این چنینی  همایش های  برگزاری  با  سال 
افزایش  به سمت  کشور،  دیگر  استان های 
مراودات  و  مبادالت  توسعه  و  همکاری 
اقتصادی و تجاری با سرمایه گذاران و فعاالن 

اقتصادی استان های کشور گام برداریم.
استانداری  وارد  که  بود  نشده   9 هنوز  ساعت 
می شویم اتاقک نگهبانی مملو از جمعیتی بود 
که می خواستند کارت ویژه حضور در همایش 
شهید  سالن  برگزاری  محل  کنند.  دریافت  را 
اولین  خبرنگاران  و   است  استانداری  رجایی 
از  پس   . شدند  سالن  وارد  که  بودند  کسانی 
 آن مهمانان یکی یکی در جای خود نشستند .

همایش با 35 دقیقه تاخیر شروع شد و همین 
صورت  به  برنامه  که  گردید  باعث  تاخیرها 
همایش  این  حاشیه  در  رود.  پیش  فشرده 
مسئولین  و  مهمانان  با  گانه  جدا  گفتگوهایی 

استانی ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید: 

بستر سرمایه گذاری در 
استان فراهم است

انبوه سازی  یکی از سرمایه گذاران در حوزه  
کشور   همایش را خوب توصیف می کند و می 
گوید: هم اکنون کشور ما  با بحران اقتصادی 
مواجه شده  لذا با توجه به بستر سرمایه گذاری 
سرمایه  یقینا  است   فراهم  استان  این  در  که 
نیز  هایی  موافقت  شود،   می  انجام  گذاری 
که  ایم  داشته  آن  فرآوری  و  معدن  زمینه  در 
با امضای تفاهم نامه خراسان جنوبی از وضع 

نامناسب اشتغال خارج خواهد شد. 
 وی با تاکید بر اینکه انعقاد تفاهم نامه ها به 
میزان تقاضای استان بستگی دارد خاطر نشان 
می کند: براساس همین تقاضاها انبوه سازان با 
شهرداری و نظام مهندسی تفاهم نامه هایی را 

امضا خواهند کرد. 

 سرمایه گذاری باید
حساب شده باشد 

باید  اینکه  بر  تاکید  با  نیز  یک مشاور صنعتی 
نشان  خاطر  باشد  المللی  بین  صنعت  به  نگاه 
می کند: امنیت سرمایه گذاری به معنای واقعی 
باید ایجاد  شود.   وی با بیان اینکه باید سرمایه 
گذاری حساب شده باشد تا رقابت ناسالم ایجاد 
نشود تصریح می کند:  حداقل سه یا چهار سال 

به سرمایه گذار باید فرصت داده شود. 
صدور  شود:  می  آور  یاد  صنعتی  مشاور  این 
موافقت اصولی ها بدون هیچ حساب و کتابی 
و بدون اینکه در نظر گرفتن ظرفیت این استان 
از نظر مصرف داخلی و صادرات ، رقابت ناسالم 
را به وجود می آورد که موجب می شود  بازار 
اشباع شده و سرمایه گذاری موفق نباشد. لذا 
باید با توجه به نیازها و آمایش سرزمینی تعداد 

سرمایه گذاری مشخص شود.  
یک سرمایه گذار اصفهانی که در حوزه معدن 
فعالیت می کند  نیز به خبرنگار ما می گوید: 
گذاری  سرمایه  نیز  این  از  پیش  طبس  در 
داریم  نیز طرح های جدیدی  اکنون  کردیم و 
اشتغال خوبی در منطقه  اگر موافقت شود  که 
ایجاد خواهد شد .  وی با تاکید بر اینکه تمام 
گرفته  کار  به  منطقه  های  بومی  از  نیروهای 
می شوند می افزاید: مسئوالن دولتی نیز باید 
از سرمایه گذاران حمایت کنند و گرنه همین 
سرمایه را می تواند در مراکز بزرگتر با امکانات 

بیشتر انجام داد. 
سرمایه  از  حمایت  و  جذب  دفتر  کل  مدیر    
گذاری استانداری نیز با اشاره به نحوه دعوت 

این  کند  نشان می  گذاران خاطر  این سرمایه 
سرمایه گذاران با شناختی  که استاندار از آنها 
سفر  این  در  و  شدند  دعوت  استان  به  داشت 
نیز  بازدیدی از ظرفیت های  میراث فرهنگی،  
تولیدات  و   استان  دستاوردهای  نمایشگاه 
فرصت  و  تخصصی  پنل  دو  و  داشتند  محلی 
های سرمایه گذاری استان نیز برگزار شد که 
این افراد با زیرساخت های سرمایه گذاری در 

استان اشنا شوند.  
 

مهمانان همایش سفیران
 سرمایه گذاری خراسان جنوبی 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی استان نیز این 
اقتصادی  جهش  برای  ای  مقدمه  را  همایش 
که  مذاکراتی  در  کند:  می  عنوان  و  داند  می 
با برخی سرمایه گذاران داشتیم ضمن معرفی 
برای  را  آنان  نظر  ویژه   منطقه  های  مزیت 
جلب  گذاری  سرمایه  بحث  در  جدی  حضور 

نموده ایم. 
از  برخی  اینکه  از  تاسف  ابراز  با  زاده  صفدری 
خراسان  های  فرصت  از  گذاران  سرمایه  این 
خاطر  کردند  می  اطالعی  بی  اظهار  جنوبی 
این معرفی ها در کوتاه  نشان می کند: شاید 
همه  اما  نشود  گذاری  سرمایه  به  منجر  مدت 
این سرمایه گذاران به سفیرانی برای تبلیغ این 

فرصتها در سایر نقاط کشور خواهند بود. 
وی تاکید می کند: قطعا فرصتهایی هست که 
نگذاریم این مهمانان بدون سرمایه گذاری از 

استان خارج شوند. 

تامین ّآب محور اصلی
 همایش سرمایه گذاری 

استاندار خراسان جنوبی نیز در این همایش  به  
می  و  کند  می  اشاره  آب  کمبود  مشکل  رفع 
و  خزر  دریای  از  آب  انتقال  که  آنجا  از  گوید: 
به  استان  برای  زیادی  مشکالت  تاجیکستان 
انتقال آب  همراه خواهد داشت بهترین گزینه 
آن  ورودی  مبدا  که  باشد  می  فارس  خلیج  از 
بعد  و  جنوبی  خراسان  بلوچستان،  و  سیستان 
خراسان رضوی است. وی بیان می کند  از هر 
خط این انتقال آب 300 میلیون مترمکعب آب 
کار  به  و صنعت  در شرب  که  داشت  خواهیم 
گرفته می شود و روزانه 10 هزار تومان برای 
باید هزینه کنیم که حدود 3 میلیارد دالر  آن 
هزینه دربردارد لذا  نیاز به سرمایه گذار داخلی 

و یا خارجی و یا فاینانس داریم.

 انتقال آب نیازمند همان  همت
100 سال پیش  مردم بیرجند

مشاور  مهندسی  شرکت  هیئت مدیره  رئیس 
طوس آب که در این همایش سخن می گفت 
با بیان اینکه  انتقال آب از دریای عمان  تنها 
اظهار  است.  کشور  شرق  منطقه  نجات  راه 
در  جمله  از  مناطقی  در  آب  بحران  کند   می 
خراسان  جنوب  از  بخشی  خراسان جنوبی، 
رضوی و بخشی از استان سیستان و بلوچستان 
یکی از مشکالت اصلی بر سر راه توسعه است.
نی ریزی با بیان اینکه یکی از مشکالتی که با 
وجود بحران آب در مناطق شرق کشور حادث  
ایجاد  بزرگی  هیچ صنعت  که  بوده  این  شده، 
نشده است، می افزاید: چه بسا صنایع بزرگی 
که به ما مراجعه داشتند که به علت وجود عدم 

آب نتوانستند در این استان ها شکل بگیرند.

استان  توسعه  در  کند:  می  نشان  خاطر  وی 
خراسان جنوبی به موضوع آب به عنوان یکی 
از عوامل مهم زیرساختی باید توجه شود و باید 
آب موجود را به سمت صنایع سودآور مدیریت 
کنیم که این موضوع یکی دیگر از راهبردها در 

این بحث محسوب می شود.

استمداد از صنایع استان
 برای انتقال آب 

نی ریزی به مسئله انتقال آب از دریای عمان و 

ایجاد رودخانه ای از چابهار به سمت زاهدان و 
بیرجند اشاره می کند و می گوید:  زمانی که 
در  که  می بینیم  کنیم  نگاه  بیرجند  گذشته  به 
کیفیت  مشکل  با  خطه  این  مردم  نیز  گذشته 
با  مشکل  این  که  بوده اند  روبه رو  آب  پایین 
همراهی و همکاری مردم رفع شد و توانست 
بعد از تهران دومین شهری باشد که از مزیت 

آب لوله کشی بهره مند شود.
مشاور  مهندسی  شرکت  هیئت مدیره  رئیس 
طوس آب ادامه می دهد: االن هم در منطقه 
مانند 100 سال گذشته  شرق کشور وضعیتی 
در بیرجند داریم و اگر همان مردم همت کنند، 

می توان کار بزرگی انجام داد.
نوار  به  شرب  آب  انتقال  طرح  به  نی ریزی 

شرقی اشاره می کند و می گوید: هدف اصلی 
این طرح تأمین آب شرب و صنایع نوار شرقی 

به میزان 750 میلیون مترمکعب آب است.
تنهایی  به  دولت  اینکه  به  اشاره  با  وی  
نمی تواند بار مالی این پروژه عظیم را به دوش 
باید با مشارکت سرمایه گذاران  بنابراین  بکشد 
: مشکل کمبود آب در  یادآور می شود  باشد، 
کشور و با شدت بیشتری در استان های شرقی 
وجود دارد و از جمله راهکارهای آن مدیریت 
و بحث  استان  از  از خارج  تأمین آب  مصرف، 

انتقال آب خارج از کشور است.

مشاور  مهندسی  شرکت  هیئت مدیره  رئیس 
از  آب  انتقال  طرح  اینکه  بیان  با  آب   طوس 
دریای عمان به استان های نوار شرقی به سه 
فاز تبدیل شده است. خاطرنشان می کند: در 
به  این طرح تأمین 70 میلیون مترمکعب آب 
طور سالیانه برای خراسان جنوبی در نظر گرفته 

شده است.

کمیته ای برای پیگیری
 تفاهم نامه های سرمایه گذاری 

  استاندار خراسان جنوبی در پایان این همایش 
های  نامه  تفاهم  پیگیری  کمیته  تشکیل  از 
استان خبر می دهد و می  سرمایه گذاری در 

غیر  و  مستقیم  های  گذاری  سرمایه  گوید:  
مستقیم مانند دانه های یک تسبیح و زنجیره 
به  منجر  ارتباط  این  و  هستند  مرتبط  هم  به 

رونق اقتصادی در کل استان خواهد شد.
 پروازی که استاندار تالش کرد با نام صنعت 
امید  بذر  نشاند  زمین  به  جنوبی  خراسان  در 
این چه  از  دید پس  باید  و  رفت  و  کاشت  را 
شد  خواهد  حاصل  همایش  این  از  نتایجی 
به موازات همان  نیز  بی شک پیگیری ها ما 
داد  خواهد  تشکیل  استاندار  که  ای  کمیته 

ادامه دارد. 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی استان : متاسفانه برخی از این سرمایه گذاران از فرصت های خراسان جنوبی اظهار بی اطالعی می کردند  
شاید این معرفی ها در کوتاه مدت منجر به سرمایه گذاری نشود اما همه این سرمایه گذاران به سفیرانی برای تبلیغ این فرصتها در سایر نقاط کشور خواهند بود 

استاندار خراسان جنوبی :  سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم مانند دانه های یک تسبیح و زنجیره به هم مرتبط هستند و این ارتباط منجر به رونق اقتصادی در کل استان خواهد شد
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی مشاور طوس آب :  در توسعه استان خراسان جنوبی به موضوع آب به عنوان یکی از عوامل مهم زیرساختی باید توجه شود و باید آب موجود را به سمت صنایع سودآور مدیریت کنیم  
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مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
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امسال، سال زلزله است

آخرین خبر-دانشمندان هشدار داده اند که سال 2018، سال زلزله های بزرگ در جهان است. از طرفی زلزله های اخیر ایران مانند زنگ خطری بر پایان دوره آرامش زمین در کشور 
ما صدا می دهد. دانشمندان بر این باورند که تغییر در سرعت حرکت وضعی زمین می تواند بر شدت لرزش های درونی زمین به ویژه در مناطق پرجمعیت گرمسیری بیافزاید. آن ها 
می گویند اگرچه تغییر سرعت حرکت وضعی زمین بسیار کم است اما همین تغییر به ظاهر ناچیز، باعث آزاد شدن میزان عظیمی از انرژی های درونی زمین و زلزله های ویرانگر می شود.

شنبه  *18 آذر  1396 * شماره 3949

یادداشت

جذابترین ها 

خواندنی ها

 گورستان عمودی جهان

آخرین خبر-  به گزارش یک سازمان خصوصی آمار 
جمعیت جهان، تقریبا 101 میلیارد مرده در دل زمین 
دفن شده است که تا قرن بعدی، ۷ میلیارد نفر دیگر نیز 
به شمار آن ها افزوده خواهد شد.با این تفاسیر، از آن جا 
که شمار مردگان بیشتر از تعداد زنده هاست، چندان 
جای تعجیب ندارد که گورستان ها مساحت وسیعی از 
کره خاکی را به خود اختصاص داده باشند و امروزه 
با معضل کمبود جا برای دفن مرده ها مواجه باشیم. 
برخی از کشورهای جهان برای رفع این مشکل دست 
به دامن آسمان شده اند. یعنی به جای اینکه در دل 
 زمین فرو بروند، بناهایی به سمت آسمان می سازند
 تا مردگان خود را دفن کنند.قاره آسیا در حال حاضر 
پیشگام تولید گورستان های عمودی در جهان است. 
در بسیاری از فرهنگ های آسیایی، دفن مرده ها در 
آرامگاه های چند طبقه مرسوم است. به طوری که 
در شهر تاینان در کشور تایوان، آرامگاه های چندین 
طبقه ساخته شده است و »خدمات زندگی النگ ین« 
نام دارد.اما واقعی ترین »گورستان عمودی« جهان در 
شهر سانتوس برزیل واقع شده است. در حال حاضر، 
این قبرستان، ۳2 طبقه و گنجایش پذیرش 2۵ هزار 
جسد را دارد.وقتی این ساختمان برای اولین بار در سال 
1۹8۳ میالدی ساخته شد، یک بنای کوچک بود. اما 
میزان تقاضا برای طبقات باالیی برای دفن مردگان به 
قدری زیاد بود که هر بار طبقه ای جدید به آن افزوده 
شد تا اینکه اکنون، بلندترین گورستان عمودی جهان 
بشمار می رود. هر طبقه از این قبرستان، 1۵0 آرامگاه 
مجهز به سیستم تهویه پیشرفته دارد که هر کدام از 
آن ها گنجایش ۶ جسد در خود را دارند. پس از تجزیه 
کامل هر جسد که حدودا سه سال طول می کشد، 
اعضای خانواده فرد متوفی می توانند بقایای جناره را 
با خود به خانه برده یا در محل مخصوص نگهداری 
استخوان ها و اسکلت مرده ها در همین ساختمان، 

حفظ کنند.

داستان چاهی که انتهایی ندارد!

در  محلی  افسانه  یک  اساس  بر  گشت-  الی 
نزدیکی  در  ریج«   »ماناستاش  نام  به  منطقه ای 
که  دارد  وجود  مرموزی  چاه  واشینگتن،  ایالت 
داستان آن به یک معما تبدیل شده است. مردم 
این منطقه برای سال ها از این چاه به عنوان یک 
زباله دان استفاده می کردند. در سال 1۹۹۷، مالک 
شد  متوجه  داشت،  نام  »میل«  که  زمین  جدید 
هرچقدر هم که زباله داخل این چاه می ریزد، نه 
تنها چاه پر نمی شود، بلکه صدای برخورد زباله با 
انتها چاه را هم نمی شنود! حتی او وقتی به دهانه 
صدای  پژواک  می کشید،  فریاد  و  می رفت  چاه 
او  شد  باعث  امر  همین   نمی شنید.   هم  خودش 
که  میل  کند.  چاه  ارتفاع  کردن  متر  به  تصمیم 
ماهیگیر بود، یک وزنه به سر قالب بست و آن 

را به داخل چاه انداخت. وقتی نخ هر قرقره تمام 
می شد، قرقره جدیدی به انتهای آن گره می زد. 
او تمام 18 قرقره 1۵00 متری نخ ماهیگیری  که 
داشت را به هم وصل کرد. ولی باز هم به انتها 
متوجه  میل  که  بود  ماجرا  این  بعد  نرسید!  چاه 
می شد،  چاه  این  نزدیک  حتی  هرموقع  چرا  شد 
دست  او  به  دلشوره  و  رعب  احساس  ناخودآگاه 
نزدیک  او  خانگی  سگ  چرا  اینکه  یا  و  می داد. 
چاه نمی شد و وقتی هم که خود او نزدیک چاه 
می رفت، سگش پارس های بلندی می کرد. میل 
در یک مصاحبه خبر این چاه را منتشر کرد و بعد 
از مدتی چاه بسیار معروف شد و نهایتًا کل منطقه 
و حتی خانه ی میل در اختیار ارتش آمریکا قرار 
گرفت و کسی به هیچ  عنوان اجازه نزدیک شدن 

به آن را ندارد.

گوناگون

 )ناقوس(-  همیشه به کسانی که سنگ مدیریت را به 
سینه می زدند و برای نیل به این مقصود به هر ترفندی 
متوسل می شدند و از زبان چرب و دستمال ابریشمی و دم.....
خجالت نمی کشیدند و باالخره به هر طریقی طالب مدیریت 
بودند ایراد می گرفتم.گاهی آن ها را به عقده ی شخصیت 
و ابراز وجود و خود نمایی متهم می کردم و در یک جمله 
به همه ی کسانی که  غیر از طی طریق سلسله مراتب به 
مدیریت های میانی و کل و کالنی نایل می شدند و به هر  
خفتی متوسل خرده می گرفتم غافل از این که علت اصلی 
چیز دیگریست و این حقیقت تلخ را از زبان آیت ا... موحدی 
کرمانی امام جمعه موقت پایتخت شنیدم که گفت و نوشت 
آیا تصویب حقوق 1۷میلیونی مدیر عدالت است؟ که اگر چنین 

است کاله عدالت را باد برده است و چوبش را ملت مستضعف 
که پشتوانه مستحکم قدرت و مقاومت و ادامه ی حکومت 
باید حقوق به سبک وسیاق اموی  است خورده است چرا 
گرفت و از عدالت علی )ع( و تعصبش در مورد بیت المال و 
سمبه داغ  ودست تاول زده ی برادرش عقیل داد سخن داد؟

یک محسنه  ما ملت مسلمانان غیرقابل کتمان است و 
آن همبستگی در هنگام حادثه و به خصوص تهاجم دشمنان 
و بیگانگان است که خود جای بسی شکران دارد و گرنه 
اکثریت ،ملت رشید سر همدیگر کاله می گذاریم از هیچ 
دروغ و دغلی روی گردان نیستیم و در راه افزون طلبی بیمار 
گونه به هر وسیله ای متشبث می شویم برخی از خوردن مال 
یتیم هم اکراه نداریم هیچ وقت باخود فکر کرده اید ک چرا 
برادران زحمتکش نیروهای انتظامی  هر چند صباحی قافله 
ای از دزدان ماشین و منزل و مغازه و دالر و بدتر ازهمه میراث 
فرهنگی و اشیاء عتیقه را دستگیر می کنند. به نظر من همه 
این دزدان قربانیان افزون طلبی نیستند بسیاری از ناداری و 
ناچاری گرفتار باندهای سرقت شده اند و بعد از چندی هم به 
این عمل نکوهیده عادت کرده اند صاحب نظری اهل دیانت 
و تقوی و مسؤلیت بی اعا می گفت متاسفانه برخی از ناظران، 
خود احتیاج به نظارت دارند در صورتی که در گذشته ها از این 
همه دزدی علنی خبری نبود اهل تقلب تنها به شیرآب اضافه 
می کردند و به مواد مخدر خاک می زدند که آن هم دیده 
نمی شد و به چشم نمی آمد یعنی انگار که از عمل زشت 
تقلب در باطن خجالت داشتند چندی پیش هیئتی از بازرسان 
تعزیرات به رستورانی با ظاهری زیبا وبزک شده رفتند و کلی 
مواد غیر قابل استفاده و مسموم گوشتی که بنا به اظهارنظر 

نماینده ی بهداشت آن جمع استفاده از آن مواد فاسد می 
توانست عالوه بر تب و تهوع و درد شکم حتی باعث مرگ 
مشتریانی شود که ندانسته در آن رستوران غذا می خورند و 
هیچ نمی دانند که جریان از چه قرار است وبه حساب بزک 
رستوران مبلغ گزافی هم می سلفند و بدتر از آن این که 
مسئول آن گروه تعزیزاتی می گفت تاکنون یک دفعه صاحب 
این رستوران جریمه شده ویک دفعه رستوران پلمپ گشته و 

باز دوباره همان آش و همان کاسه.
به راستی چه خبر است، در قانون و در شرع اشکالی نمی بینیم 
اشکال از اجراست نمی توان برهر مأمور و مسئول و مدیری که 

ناظری گماشت و برای ناظر صافی کلی جستجو کرد.

نظام، ایرادی ندارد دین و مذهب، بهترین 
است و رهبر، منزه ترین

براستی چرا چنین است  حضرات  مسئوالن خواهشمندیم 
اگر با ملت باوفای خود که جان نثاران اسالم و ایران و انقالبند 
صادقی غیر از حقوق رؤسای سه قوه همان طور که از حقوق 
یک میلیونی و دو میلیونی کارمندان بینوا و بازنشستگان علیل 
و ذلیل خود داد سخن و فریاد و  وامصیبتا سر می دهید راست 
و حسینی حقوق کلیه رجال و مدیران باالتر از میانی یعنی از 
مدیر کل به باال رابه ملت بگویید و گزرش کنید و جایی برای 
تردید باقی نگذارید چون خدای نکرده اگر مسئوالن رده ی 
باالی مملکت البته نه به صورت کلی و جامع و همه جانبه 
گرفتار حرص و آز و نیاز بی پایان شوید ملت با وفا و حق 
شناس و جان نثار را به انحراف و انحطاط می کشانند و خون 

حیات بخش شهیدان را نادیده می گیرند.
کارمندان  از  بسیاری  دامنگیر  انگیزترکه  غم  ی  مسأله 
متغیر  است حقوق های  ماشده  جامعه ی  بازنشستگان  و 
دو  نفت  شرکت  کارمندان  به  است  مختلف  ادارات  در 
برابرکارمندان آموزش و پرورش حقوق و پاداش می دهند در 
صورتی که نقش این ها از آن ها به مراتب مهم تر و سازنده 
تر است مخابرات و گمرک دو برابر مستخدمان فنی و حرفه 
ای و کارخانه های صنایع سنگین حقوق دریافت می دارند 
در صورتی که میان نقش های ایشان در توسعه و پیشرفت 
ملت و مملکت تفاوت از زمین تا آسمان است رشوه، را نسبت 
استخدام های نور چشمی، زیرمیزی و دزدی و کالهبرداری و 
قسم های دروغ و گران فروشی و مواد مخدر و مسائل گمرک 
و گاهی خفت گیری و کیف قاپی ترفندهای عجیب و غریب 
خلق ا... که اال ماشاءا... در راه خالف مبادا که خدایی نکرده 
نظم و نظام جامعه رابیش از این بهم ریزد و فتنه ای دامنگیر 
برانگیزد هنوز دیر نیست که به این درد و دل های صادقانه 
جامه ی عمل پوشید پس از افشای حقوق های دور از انصاف 
و بعضـاّ نجومی، یکسان سازی حقوق همۀ ادارات شروع و 
با ملت پاکباز خود صادق تر از این باشید که عزت شما از 
خدمت و زحمت ملت شماست البته من شخصاّ بازنشستۀ 
فرهنگی 20 سال پیش هستم که نزدیک دو میلیون تومان 
حقوق می گیرم و مدتی است به خاطر چندبیماری سه میلیون 
تومان پول دارو و دکتر می دهم که آن از چند فنجان آب 
و چند من زمین است که از مرحوم پدرو مادرم ارث برده ام 
البته من شخصاّ بی نیازم و تا خدایی دارم از خلق احتیاجی 

ندارم خدا را شاکرم.

سبد بافی در خراسان جنوبیبهروز فیروزی قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

 رفتار های عجیب و خطرناکی که در 
گذشته کامال عادی بوده است!

اگر احساس می کنید که مردم این زمانه بسیار 
عجیب و غریب رفتار می کنند، باید بدانید که در 
گذشته وضع از این هم بدتر بوده است. در زمان 
های دور کارهایی انجام می داده اند که احتماال 

از شنیدنشان مغزتان سوت خواهد کشید
درمان سرماخوردگی با کوکائین: حدود 
یکصد سال پیش، مردم کوکائین را ماده ای مضر 
و خطرناک نمی دانستند، بلکه برعکس، به عنوان 
یک دارو برای درمان سرماخوردگی و دندان درد 
راحتی  به  کوکائین  کردند.  می  استفاده  آن  از 
به عنوان  حتی  و  می شد  عرضه  ها  داروخانه  در 

آرام بخش برای کودکان هم به کار می رفت.
ارسال کودکان با پست: این عبارت بیشتر 
بدانید  باید  اما  واقعیت!  تا  دارد  شباهت  ُجک  به 
که در اوایل قرن 20 میالدی، آمریکایی ها این 
امکان را داشتند تا فرزندان خود را به طور کامال 
قانونی از طریق اداره پست، بسته بندی کرده و 

به مقصد موردنظرشان ارسال کنند.
قفس نگهداری کودک در بیرون از خانه: 
انگلیسی  های  خانواده  میالدی،   1۹۳0 دهه  در 
های  قفس  از  خود  فرزندان  از  نگهداری  برای 

فلزی در بیرون از خانه استفاده می کردند. درون 
این وسایل عجیب و بچه ها امکان نفس کشیدن 
کمال  در  توانستند  می  هم  مادرها  و  داشتند 

آسایش به کارهای خانه رسیدگی کنند.
سیگار کشیدن در طول بارداری: برخالف 
و  کشیدن  سیگار  که  شنویم  می  امروزه  آنچه 
زنان  برای  سیگار  دود  معرض  در  داشتن  قرار 
سال   ۷0 حدود  در  است،  خطرناک  بسیار  باردار 
باردار  از پزشکان آمریکایی به زنان  پیش برخی 
توصیه می کردند تا برای رفع یبوست خود سیگار 

استعمال کنند.
روش های درمانی عجیب و غیرانسانی: 
درمانی  های  راه  با  پزشکان  که  ها  گذشته  در 
صحیح آشنایی نداشتند، از روش های عجیب و 
بعضا غیرانسانی استفاده می کردند. به طور مثال، 
تقریبا برای درمان همه امراض از حجامت کمک 
را  فرد  زبان  لکنت،  درمان  برای  یا  گرفتند.  می 
غیرانسانی  تجویزهای  دیگر  از  کردند.  می  قطع 
یا  مغز  از  بخشی  بریدن  و  جراحی  به  توان  می 

شوک الکتریکی اشاره کرد.

دهقان فداکار، نماد فداکاری
* طاهر خیری

برای کودکان دیروز دهه شصتی که امروز در 
برند  می  سر  به  خود  عمر  پنجم  و  چهارم  دهه 
زمان  آن  درسی  کتب  دروس  از  بعضی  خواندن 
را  آدمی  نوستالژیک  حس  و  است  خاطره  از  پر 
ارزشی  البته  و  شیرین  دهد.دروسی  می  قلقلک 
دارای پیام.درس هایی به یاد ماندنی نظیر چوپان 
آقای  یا سفر خانواده  و  دروغگو، تصمیم کبری، 
اما  میان  این  کازرون.در  تا  نیشابور  از  هاشمی 
که  ای  میانه  ساله   ۳2 جوان  داستان  خواندن 
شب هنگام درحالی که در کنار ریل قطار حرکت 
می  کرد و ناگهان متوجه مسدود شدن مسیر قطار 
به علت ریزش کوه شد، ارزش هزار بار خواندن 
را دارد.داستانی که واقعی است و در آن شجاعت 
که  هنگامی  کند.  می  روایت  را  فداکار  دهقان 
را  خود  کت  آن،  مسافران  و  قطار  نجات  برای 
آتش می زند و به سمت قطار حرکت می کند. 
کوهستانی  سرد  شب  آن  در  او  شجاعانه  اقدام 
به  شد  قطار  مسافران  جان  نجات  باعث  منطقه 
کتاب های  در  اقدامش  داستان  بعدها  که  طوری 
واقعی  حکایت  شد.حکایت،  گنجانده  درسی 
مردی به نام ریزعلی خواجوی یست که چندی 
پیش در 8۷ سالگی به دلیل عفونت ریوی جان 
به جان آفرین تسلیم کرد.او برای دانش آموزان 
اما  شود  می  محسوب  فداکاری  نماد   ۶0 دهه 
که  البته  و  شناسند  نمی  را  ریزعلی  امروز  نسل 
می  سالی  چند  چون  نشناسند  را  او  دارند  حق 
فداکار  دهقان  درس  نامعلوم  دالیل  به  که  شود 
از کتابهای درسی حذف شده و دانش آموزان از 
محروم  خواندنی  و  شیرین  ماجرای  این  خواندن 
فداکار  دهقان  شجاعانه  اقدام  و  اند.نام  شده 
هرگز  و  است  زنده  گذشته  نسل  های  ذهن  در 
 فراموش نخواهد شد اما نسل امروز و نسل های
از  از کتب درسی  فداکار  با حذف دهقان  آینده   
کجا خواهند دانست که انسانهای فداکاری مثل 
ریزعلی در این سرزمین وجود داشته اند و جان 
خود را برای نجات دیگران به خطر انداخته اند.
سوال این است که مسئوالن آموزش و پرورش 
با چه مبنا و توجیه علمی و عقلی درس دهقان 
فداکار را از کتب درسی حذف کردند.مگر داستان 
گفت  توان  می  و  است  افسانه  فداکار  دهقان 
یا  و  تمام  آن  تاریخ مصرف  امروزی  نسل  برای 
کهنه شده است.اگر امروز داستان دهقان فداکار 
از  دیگر  یکی  حذف  نوبت  فردا  شود  می  حذف 
کتابهای  از  بوم  و  مرز  این  ارزشی  داستانهای 
با شیب مالیم  ارزشی  بود.دروس  خواهد  درسی 
در حال حذف از کتب درسی است و باید نسبت 
به این اقدام سوال برانگیز حساس بود.به نظر می 
رسد درس دهقان فداکار باید دوباره به متن کتاب 
امروزی  آموزان  دانش  تا  گردد  باز  درسی  های 
مثل دانش آموزان دیروز دهه ۶0 با این داستان 
یا  و  نتوانیم  بگیرند.اگر  انس  و   کنند  زندگی 
نخواهیم الگوها، هنجارها و ارزش های ایرانی و 
اسالمی مان مانند فداکاری و از خودگذشتگی را 
در ذهن و باور فرزندان این کشور پرورش دهیم 
و  نهادینه کنیم دشمن مسلح و آماده، با جنگ 

نرم اش الگوهای غربی را تحمیل خواهد کرد.

دریافت حقوق یا چپاول بیت المال

بر  عالوه  همیشه  شهر  های  کوچه  رضایی-   
دارند  خود  درون  در  هم  را  روزه،افرادی  هر  عابران 
کنارشان  از  ما  و  اند   از خیابان شده  که شاید جزئی 
سادگی   عین  در  که  ،افرادی  گذریم  می  سادگی  به 
توقع  ترین  کم  با  و  کنند  می  خدمت  جامعه  به  

کنند. می  زندگی  گذران 
بینیم  کمترمی  روزها  این  که  افراد  این  از  یکی 
عریضه نویس ها هستند و گر چه با تغییر و پیشرفت 
هنوز  گویا  اما  شده،  تر  رنگ  کم  شان  کار  جامعه  
و  رفع  برای   افراد  از  خیلی  و  است  الزم  وجودشان 

رجوع مسائل قضایی  به آن ها مراجعه می کنند.
علی حسین نژاد یکی از آن هاست ،عریضه نویسی 
وفادار  شغل  این  به  هنوز  های  سال  گذشت  با  که 
این گونه  با خبرنگار ما  مانده است  و در گفت و گو 
به  شهر  های  محله  از  یکی  در  کند:من  می  بیان 
بخشی  و  آمدم  دنیا  به  بیرجند  ده  پایین  محله  نام 
ادامه  برای  و  گذراندم  بیرجند  در  را  تحصیالتم  از 

 . رفتم  به مشهد  تحصیالت  
خیابان  در   ۷2 سال  اسفند  کند:از  می  بیان  وی 
در  روز  هر  و  کردم  شروع  را  نویسی  عریضه  طالقانی 

همین مکان می نشینم و به مردم خدمت می کنم .
بودم  نظامی  سال   14 : گوید  می  نژاد  حسین 
با  این کار شدم ،که هر روز  به  از آن مشغول  وبعد 
حاال  و  طالقانی  خیابان  کنار  در  صندلی  و  میز  یک 

 . ام   شده  خیابان  این  از  جزوی 
عملیاتی   مناطق  در   ، بودم  نظامی  که  مدتی  در 
بدنم  در  هنوز  آن  اثرات  شدم،که  شیمیایی  جانباز 
به  توجه  با  لحظه   همین  تا  متاسفانه  و  دارد  وجود 
کردم     که  مراجعاتی  و  داشتم  که  مشکالتی  تمام 
می  ادامه  است.وی  نشده  من  اوضاع  به  رسیدگی 
به  توجه  با  من  و  آیند  می  افرادی   روز  هر  دهد: 
کرده  پیدا  ها  سال  این  گذران  در  که  تجربیاتی 
و  بتوانم  که  جایی  تا  عریضه  نوشتن  بر  عالوه  ام 
.حسین  کنم  می  کمک  آنها  به  دهد  اجازه  معلوماتم 
خیابان  کنار  در  که  است  سال   24 اکنون  که  نژاد 
:با توجه به  طالقانی عریضه نویس می کند می گوید 
تجربیاتی که در گذران این سال ها پیدا کرده ام ،به 

نحوی شریک درد و رنج مردم هم بوده ام و مردم با 
بدون  و  راحت  خیلی  کردند  پیدا  من  به  که  اعتمادی 
نگرانی مسائل و مشکالت خود را با بنده درمیان می 
گذارند و من تا جایی که بتوانم و معلوماتم اجازه دهد 
آن  قضایی   امور  بعضی  نویسی،در  عریضه  بر  عالوه 

ها را  راهنمایی می کنم.
 وی ادامه می دهد :در بیش تر پروندهای  قضایی 

از من خواهید دید و من  نگاه کنید، دست خطی  اگر 
همواره به این کار و به مردم عشق می ورزم  و می 
به  و  شود  انجام  تر  راحت  را  کارشان  مردم  خواهم 
این منظور در موضوعاتی که  اطالعاتم کافی نیست 
مسیری  تا  دهم  می  ارجاع  قضایی  مرجع  به  را  افراد 
که باید از آن وارد شوند را پیدا کنند و بعد اگر نیاز به 
نوشتن نامه باشد این کار را برایشان انجام می دهم. 

برای   بیشتر  مردم  که  این  مورد  در  او  از  وقتی 
باعث  کدامشان  و  کنند  می  مراجعه  موضوعاتی  چه 
زمین  به  را  نگاهش  پرسم  ناراحتی اش می شود می 
می  که  هایی  عریضه  گوید:ازبین  می  و  دوزد  می 
طالق  به  مربوط  ها  مراجعه  ترین  بیش  نویسم 
همیشه  من  البته  است  مهریه  و  زمین  و  ،امالک 
شوم  می  ناراحت  طالق  زمینه  در  عریضه  نوشتن  از 

می  ها  خانواده  پاشیدن  هم  از  باعث  طالق،  ،چون 
حالل  ترین  منفور  دانید  می  که  طور  همان  و  شود 
است که مشکالت فراوانی را به دنبال دارد من هیچ 
موضوع  این  با  ای  عریضه  که  نداشتم  دوست  موقع 

بنویسم. 
می  اجرت  مردم  از  ای  :اندازه  گوید  می  نژاد  حسین 
گیرم که خودشان پول به من می دهند و هیچ موقع نرخ 

کننده  مراجعه  شاید  که  مواقع  بعضی  در  نداشتم  ثابتی 
پولی هم نداشته باشد کارش را روی زمین نمی گذارم.

می  است  نوشته  که  ای  عریضه  اولین  باره  در 
یک  به  مربوط  نوشتم  که  ای  عریضه  گوید:اولین 
است  یادم  درست  چیز  همه  هنوز  و  بود  زندانی  زن 
گریان  چشمان  با  و  بود  ایستاده  زن  آن  چطور  که 
سختی  وجود  تمام  با  ومن  گفت  می  مشکالتش  از 
گفت  می  آنچه  هر  و  کردم  می  درک  را  شرایطش 
می نوشتم و دست آخر چنان با عجله برگه را از من 
بودم  گیج  قدر  آن  و  نشدم  متوجه  که  رفت  و  گرفت 
برای  ومن  داد  اجرت  چقدر  آید  نمی  یادم  هنوز  که 

پول گرفتم. نوشتم چقدر  ای که  اولین عریضه 
یا  این همه مدت مغازه  اینکه چرا در  وی در مورد 
می  است  نکرده  پا  و  دست  خود  برای  را  ثابتی  جای 
گوید:دلیلش شاید این باشد که آن قدر درآمد باالیی 
هم،البته  شاید  و  بروم  کار  این  دنبال  که  ام  نداشته 
برای  این طوری   مردم  که  باشد  این  خودم،  نظر  به 
حسین  با  وگو  گفت  هستند.هنگام  تر  راحت  مراجعه 
بین  در  او  و  آیند  مي  هم   کنندهایی  مراجعه  نژاد 
کاغذ  روی  و  دهد  مي  هم  را  ها  آن  جواب  صحبت 
برگه  در  ها  وقت  نویسد,گاهي  مي  برایشان   چیزي 
هایي که مي گیرد، دقیق مي شود و از پشت عینکش  
با پرسیدن  نگاه مي کند و بدون فوت وقت و  به آن 
مي  بیند  مي  انچه الزم   , برگه  از صاحب  سوال  چند 
را  دانند،  نمي  چاه    و  راه  که  ها  بعضي  و  نویسد 
این  خصوصیات  از  دیگر  یکي    . کند  مي  راهنمایي 
که  گاهي  و  است  قلمش  به  اهمیت  نویس  عریضه 
چیزي  نوشتن  براي  را  خودکارش  ای  کننده  مراجعه 
است  قائل  برایش  که  احترامي  تمام  کند,با  مي  طلب 
اصلحه  سربازي  از  که  است  این  مانند  این  گوید  مي 
فکر  به  ایا  پرسم,  مي  او  از  آخر  بخواهید.در  را  اش 
او  این کار کناره گیري کني و  از  نیفتاده اي که  این 

در جواب من مي گوید:
آنیم که آرام نگیریم ما زنده به 

ما عدم ماست موجیم که آسودگي 
 

24 سال عریضه نویسی در طالقانی
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چگونه اهداف کاری را پیش ببریم
 و به نتیجه برسیم؟

همه ما دوست داریم در زندگی خود برنامه ریزی 
کرده و بر اساس آن قادر به تحقق اهدافمان باشیم. 
اینکه بدانیم در طول هفته چه کارهایی باید به اتمام 
برسند، یا تعیین ضرب االجل برای مسایل گوناگون 
کاری، مواردی هستند که به موفقیت هر چه بیشتر 
افراد در زندگی کمک می کنند.همه تقریبا می دانیم 
که برنامه ریزی کردن کار چندان سختی نیست 
اما مصیبت اصلی زمانی آغاز می شود که مجبور 
هستیم مطابق آن رفتار کرده و به هدفی که تعیین 
کرده ایم وفادار بمانیم. یعنی در واقع مدیریت کردن 

برنامه ریزی از تعیین آن سخت تر است.
از این رو شاید بد نباشد تا با ترفندهای موثر مدیران 
بدانید که چگونه تا   مشاغل گوناگون آشنا شوید 
می توان برای تحقق اهداف کاری خود تعیین مسیر 
کرده و در راستای آن گام برداشت و در نهایت به 

پیروزی دست یافت!
تمرکز، شفافیت و نظم الزم برای تصمیم گیری را 
مهیا کرده و کمک می کند تا اهداف مهم شغل 
خود را به انجام برسانید. نتیجه جمع کردن حواس و 
دوری از حواشی غیرضروری تعیین مسیر درست و 
کوتاه برای رسیدن به موفقیت است.تمرکز باال به این 
سوال ذهنی پاسخ می دهد که: برای انجام برنامه ها، 

چه کارهایی باید انجام صورت بگیرد؟
ساده بگیرید:

به ساده سازی استراتژی ها، معیارها و فعالیت ها 
بیاندیشید.از قانون ۸۰ به ۲۰ برای تمرکز روی ۲۰ 

درصد موارد ضروری هدف خود استفاده کنید.

آزمون مدیران با قلیان

 نقل است شاه عباس صفوي، رجال کشور را به 
ضیافت شاهانه میهمان کرد و به خدمتکاران دستور 
داد تا در سر قلیان ها بجاي تنباکو، از سرگین اسب 
استفاده کنند. میهمان ها مشغول کشیدن قلیان 
شدند و دود و بوي پهِن اسب، فضا را پر کرد اما 
رجال از بیم ناراحتي  شاه پشت سر هم بر ني قلیان 
پُک عمیق زده و با احساس رضایت دودش را هوا 
مي دادند! گویي در عمرشان، تنباکویي به آن خوبي  
نکشیده اند!شاه رو به آنها کرده و گفت: »سرقلیان 
ها با بهترین تنباکو پر شده اند. آن را حاکم همدان 
تنباکو و عطر آن  از  برایمان فرستاده است.«همه 
تعریف کرده و گفتند: »براستي تنباکویي بهتر از این 

نمي توان یافت.«
شاه به رئیس نگهبانان دربار، که پک هاي بسیار 
عمیقي به قلیان مي زد، گفت: » تنباکویش چطور 
است؟«رئیس نگهبانان گفت: »به سر اعلیحضرت 
اما  کشم،  مي  قلیان  که  است  سال  پنجاه  قسم، 
تنباکویي به این عطر و مزه ندیده ام!«شاه با تحقیر 
به آنها نگاهي  کرد و گفت: »مرده شوي تان ببرد که 
بخاطر حفظ پست و مقام، حاضرید بجاي تنباکو، 

پِِهن اسب بکشید و بَه    بَه       و َچه َچه کنید.«

از بین تمام فضیلت ها، سکوت را انتخاب کن، 
چرا که بوسیله آن می توانی متوجه عیب های 
دیگران شوی، و عیب های خود را پنهان کنی.

زیانبارترین احساس پس از شکست،
 از دست دادن اعتماد به نفس و مشکوك شدن

 به توانایي و صالحیت خویش است.

سرمایه زندگی صفای دل توست
صافی دل تو چو گوهر قابل توست
دل را چو بدست نفس خود نسپاری

انسان شریف معنی کامل توست )ناقوس( 

بدون شک بهترین پاداشی که زندگی برای ارائه 
دادن دارد، فرصت سخت کار کردن در کاری که 

ارزش انجام دادن دارد است.

وقتی انسانی ببری را می کشد، اسم آن را تفریح 
می گذارد، ولی وقتی ببری می خواهد انسانی را 

بکشد، اسم آن را درنده خویی می گذارد.

برخی از انسان ها انرژی بسیار خوبی دارند. بودن در کنار 
آنها یا حرف زدن با آنها حس بسیار خوبی به انسان منتقل 
می کند و به اصطالح حالت با آنها خوب است. شادمانی 
ناخواسته ای که از وجود و انرژی های آنها دریافت می 
کنید به قدری ارزشمند است که اثر آن برای مدت ها باقی 
می ماند. این آدم ها باید در زندگی انسان حضور گسترده 
باید یک کپسول  به اصطالح همیشه  باشند.  ای داشته 
انرژی در جمع های دوستانه باشد تا موجب روحیه باالی 
باقی افراد بشود.اصوال چه تیپ آدم هایی این انرژی ها را 
دارند؟ 9 تیپ شخصیتی هستند که حضور آنها در زندگی 

انسان ها الزم است.

1.    فردی که الهام بخش باشد
بعضا به این آدم ها »رول ُمدل« هم می گوییم. انسان 
در  آدم  است  خوب  هستند.  دیگران  الگوی  که  هایی 
زندگی فردی را به عنوان الگو انتخاب و از او پیروی 
را  شما  باشد  آگاه  و  موفق  بسیار  انسان  این  اگر  کند. 
بیشتر سوق  اطالعات  و کسب  پیشرفت  به سمت  نیز 
نیز  شما  او،  رفتاری  الگوهای  از  پیروی  با  دهد.  می 
ای  حرفه  یا  فردی  شخصی،  زندگی  در  توانید  می 
افراد  برخی  حتی  شوید.  بسیاری  های  پیشرفت  شاهد 
غیرمستقیم  زیبااندیش،  و  مثبت  بسیار  شخصیت  با 

موجب رشد روحی اطرافیان می شوند.

2.    فردی که به شما شهامت بدهد
در زندگی همه ما افرادی حضور دارند که دایم در حال نظر 
دادن هستند. گاهی نظراتشان خوب و کاربردی است و 
گاهی انسان را به سمت مشکالت بیشتر سوق می دهند. 
کمترین  که  باشید  داشته  زندگی  در  را  فردی  باید  شما 
اشتباه را از او دیده باشید و اگر شما را به سوی انجام کاری 
تشویق کرد و سوق داد،  این اعتماد را داشته باشید که 
مسیر درستی است. کسی که شهامت ریسک های سازنده 
را به شما بدهد. واقعا آدم در زندگی به یک مشوق نیاز دارد 

تا به اهداف خود برسد.

3.    فردی که موجب آرامش شما بشود
های  انسان  حضور  ناراحتی،  و  سختی  مواقع  در 
آرامش بخش بسیار دلگرم کننده است. اینکه انسان بداند 
فرد یا افرادی در زندگی او حضور دارند که می توانند وقت 
هر دلتنگی یا مشکلی در کنارشان باشد، باعث می شود تا 
با انرژی بیشتری تالش کند.  حتی در ساده ترین مسایل 
زندگی همچون تصادف هم وقتی بدانید دوستی هست که 
وقتی به او زنگ بزنید، خودش را سریع به شما می رساند، 

مایه آرامش است.

4.    سنگ صبور باشد
فردی  است؛  زمانه سخت  این  در  آدم  این  پیدا کردن 

درددل  و  ها  بی منت حرف  و  بدون غرض  بتواند  که 
انسان ها  را گوش کند، بسیار دشوار است.  های شما 
عموما عادت دارند برای هر حرفی که می زنید،  یک 
نظری بدهند. اما انسانی که بتواند شنونده خوبی باشد 
ندارد.  نیاز  نصیحت  به  انسان  گاهی  است.  نادر  و  کم 
فقط فردی را می خواهد که با او حرف بزند. فردی که 

حرف هایش را بشنود.

5.    فردی که نیمه گمشده شما باشد
همه انسان ها در دنیا یک نیمه گمشده روحی دارند. نیمه 
گمشده روحی، کسی فراتر از یک دوست ساده است. این 
فرد می تواند با همه وجود همه احساسات شما را درک 
کند. حتی تله پاتی قوی ای هم با شما دارد و می تواند 
حتی از راه دور احساسات شما را حس کند. در کنار این 

افراد احساس راحتی بسیاری دارید.

6.    برادر بزرگ تر
همه زنان در زندگی خود به مردی نیاز دارند که رابطه 
نباشد. مردی که فقط دوست  برقرار  آنها  عاشقانه میان 
و آشنای او باشد تا بتواند او را از هر نوع اشتباهی دور 
نگه دارد. فردی که او را حمایت کند. این مرد می تواند 
برادر بزرگ تر باشد که همیشه احترام و عالقه منطقی و 

غیرعاشقانه میان آن ها برقرار است.

7.    عاقل مرد
همه مادر زندگی به افرادی نیاز داریم که منطقی باشند. 
اگر چنین  ندارد.  ارتباطی  به سن  بودن  و منطقی  عاقل 
فردی را در زندگی خود پیدا کنید، می توانید دیدگاه خود 
به زندگی را تغییر دهید. می توانید در مواقع بالتکلیفی و 
عدم توان برای تصمیم گیری درست از آنها کمک بگیرید.

8.   فردی که حس مسوولیت را در شما تقویت کند
باید در زندگی فردی را داشته باشید که همیشه به شما 
خود  اهداف  مورد  در  بتوانید  که  فردی  بدهد.  شهامت 
برای او بگویید و با حمایت و پذیرفتن برخی از مسوولیت 
های این مسیر، به شما کمک کند تا برنامه های خود 

را اجرایی کنید.

9.    فردی که همکار یا هم پیشه شما باشد
شغل و حرفه در زندگی فردی انسان ها نقش بسیار مهمی 
را در محل کار سپری  زمان خود  بیشتر  ما  تقریبا  دارد. 
می کنیم. پس باید بتوانیم در این محیط دوستانی داشته 
باشیم که بتوانید در مورد مشکالت کاری با او حرف بزنید. 
اعضای خانواده اصوال یا به شنیدن مسایل کاری تمایلی 
ندارند یا نمی توانند نظر درستی بذهند زیرا در محیط کار 
حضور ندارند. بنابراین، گاهی الزم است کسی را داشته 

باشیم که بتوان در مورد کار با او حرف زد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

آیا اینان همان کسان نبودند که سوگند یاد می کردید که خدا آنان را به رحمتی نخواهد رسانید 
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حدیث روز  

پیامبر خدا )ص ( فرموده است:ما گروه پیامبران مأموریم که با مردم به اندازه عقل خودشان سخن بگوئیم .
امام جعفر صادق )ع(

سبک زندگی 

در زندگی به این آدم ها نیاز دارید

جدول کلمات                        

التیام  - بسامد 2-  افقي: 1-  
کثرت آمد و شد - از شهرهاي 
سیستان و بلوچستان -خواهش 
 - سیاهرگ   -3 نفساني  هاي 
رشته - سوپ - طناب 4- مکان  
ضمیر   - بیهوشي  داروي   -
وقت  خالص 5-  کربن   - سوم 
-  سبزه -کناره حوض  - منقار 
کوتاه 6- درجه حرارت  - زنهار 
 -7 رساندن  صدمه   - خواستن 
دوست خاموش - نماز مستحبي  
مردم  زبان   -8 رفوزگي   -
پاکستان - گوشه گیر - زمین 
خشک و بایر 9- گیاه تاجریزي 
ای   وسیله   - بیمار   سخن   -
براي کمک به راه رفتن بیماران 
10-  سر را به تنه متصل می 
کند -  زین و برگ اسب  - زیر 
مرطوب  و  خیس   -  11 فرنگ 
  -12 مهلک  سم   - آهسته   -
و  موضوع   - مارکوني  اختراع 
زمینه  -ریخت و شکل -حرف 
 - زاپاس     -13 کجي  دهن 
پز  و  پخت  لوازم  از  پرسپکتیو  
اکوادور  پایتخت    -14 قدیمي 

- شاب  - پادگان 15-  نوعي 
راه رفتن اسب  -دریاچه شاعر

شهرهاي  از   -1 عمودي: 
لرستان  - مغازه لوازم برقي 2- 
فریاد شادي  - بزرگ داشته شده 
-  رسانه شنیداري 3- ثروتمند 
بلند  سوسیس-  ساندویچ   -
زگیل-   و طبیب 4-  پزشک   -
پوستین   - برهمن   یار   - وي 
5- عدد ورزشي  - قیف - وداع 
مرغ    - ترازو  پارسنگ   -6
مقلد  - پول نقد 7- بزرگ ترین 
قطار  مثل-    - جهان   دریاچه 
شهري 8- قابله - آخرین ملکه 

عروس   -9 دارایي    - مصر 
در مکه 10-   آبنما - محلي   -
پیکان - استاندار قدیم - علف 
 - بساوایي  حس    -11 حصیر 
سنگیني و متانت  -نیم ساعت 
خون-  انعقاد  ویتامین    -12 
تو  و   من   - رخصت  و  اجازه 
-  صاف 13-  دیلم - پایتخت 
پاندول    -14 وسیله   - بلژیک 
ساعت  - نامي که یونانیان به 
داریوش شاه ایران داده بودند  - 
بي اعتنا به قید و بندها 15-  از 
و  انگلیسي  شاعر   - خط  انواع 

صاحب اثر » زنداني شیالن «

جدول 3949

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
ستگنلالنازورف1
تاشنملاوسهافر2
ازیودایشهیلام3
دهمسورکسااقا4
داشراارادمتن5
جارسمهادیوهب6
اماراوازسطابر7
مادعااهدهنماد8
عدارودنامکشرا9
هماهواروتابر10
نوریشرسساسحا11
گرمروندارورن12
ادوهیزگردسروم13
راندورینبایسا14
ینثملاناجنزاد15

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

استخدام برنامه نویس اندروید 
مجتمع برنامه نویسی ایرانیان

32233161-09129313358

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

را تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

مغازه لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی و سابقه دیرینه به فروش 

می رسد. 09158254172

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

استخدام خانم جهت امور اداری 
مجتمع برنامه نویسی ایرانیان 

32233161-09157409345
به تعدادی راننده تریلی با تجربه 

جهت شرکت حمل و نقل نیازمندیم.
09155658406

فروشگـاه پـارس پـرداز
فروش لپ تاپ به قیمت معتبرترین سایت های اینترنتی )ارسال رایگان(
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955 - سلطانی
مدرک  فارغ التحصیلی اینجانب فرشته 

دانایی گیو دانشگاه آزاد رشته علوم تربیتی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست
  09155614521 - زارع

یک شرکت مهندسی پزشکی معتبر جهت تعمیرات دستگاه های پزشکی
 به 2 نفر نیروی آقا با داشتن شرایط ذیل نیازمند است:

1- داشتن حداقل 25 سال سن به باال
2- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

3- دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته های تجهیزات پزشکی - الکترونیک
عالقه مندان خواهشمند است رزومه کاری و مشخصات فردی را به شماره تلگرام 

09903477674 ارسال فرمایند.
مراجعه حضوری: خیابان غفاری - روبروی دانشگاه آزاد- خیابان یاس- پالک 28 

طبقه اول از ساعت 8 تا 14

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

با کادری مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم

 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه 
ضایعات آهن و چدن شما را با باالترین 

قیمت در سطح استان نقدا خریدار است. 
بین رجایی 21 و 23   

09036240644  

غفاری )آوینی(  - 72 متری - سند آزاد 
نورگیر- دارای حق مرغوبیت در زمان 

ثبت نام - دارای ویو و چشم انداز عالی 
 امکانات فول - پکیج- کف سرامیک

 کابینت ام دی اف - کمد دیواری
لوستر-دیوار کاذب ام دی اف جلو در 
ورودی - شیشه دو جداره - ساختمان 
دارای دو آسانسور - دارای پارکینگ 
مسقف و درب ریموت دار- تراس 

ضمنا با توجه به سند آزاد می توان از
 70 میلیون وام مسکن نیز استفاده کرد 
جهت هماهنگی برای بازدید لطفا با شماره 
09156660728 تماس حاصل فرمایید

واحـد آپارتمـان فروشی 

به دو نفر نیروی خانم و آقا
 )نوجوان( با سابقه کار جهت کار 

در غذای آماده نیازمندیم.
09155624508

32442981

بـه دو پیـک  موتـوری
 جهت غذای آماده نیازمندیم.

ساعت کار:
از 12ظهر تا 16 و 19تا 23:30

هر سرویس 1400)تعداد سرویس باال(
09128460511

نقاشی ساختمان
  اجرای رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک،

  کناف ، مولتی کالر، پلی استر و...
09157411071 - 09384928910- باقری

یک همکار خانم جهت کار در دفتر بیمه 
نیازمندیم.)دو شیفت( 

تماس در ساعت اداری    32437439

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات آهن و چدن شما را با باالترین قیمت در سطح 
استان نقدا خریدار است.     بین رجایی 21 و 23     09036240644



6
شنبه  *18 آذر   1396 * شماره 3949

صعود تعدادی از کوهنوردان شهرستان طبس

تعدادی از کوهنوردان شهرستان طبس به قله تفتان ) استان سیستان 
هفته  و  اکرم)ص(  رسول  میالد حضرت  مناسبت  به   ) بلوچستان  و 

وحدت صعود کردند .

خدمتی در رده پنجم آسیا ایستاد 

به گزارش اخبار استانهای خبرگزاری صدا و سیما ،  نجمه خدمتی ملی 
پوش تیرانداز بیرجندی دهمین دوره رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا، 
به عنوان تنها تیرانداز ایرانی به فینال تفنگ بادی 10 متر بزرگساالن راه 
یافت.پس از برگزاری فینال، خدمتی با اختالف اندک از حریفان خود، با 
مقام پنجمی به کار خود پایان داد.در این بخش نمایندگان چین اول و دوم 
شدند و ورزشکاران سنگاپور و هند در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.
دهمین دوره مسابقات تیراندازی سالح های بادی قهرمانی آسیا و رقابت 
های کسب سهمیه المپیک نوجوانان با شرکت 407 ورزشکار از 27 کشور 

آسیایی از صبح دیروز در واکوسایتامای ژاپن آغاز شد.

رونالدو فاتح توپ طالی ۲۰۱۷ شد

خبرگزاری مهر-مراسم اهدای توپ طالی سال 2017 پنجشنبه شب 
در فرانسه برگزار شد و همانطور که از قبل پیش بینی می شد کریستیانو 
رونالدو این جایزه را از آن خود کرد. لیونل مسی و نیمار که فصل گذشته 
در بارسلونا کنار یکدیگر بازی می کردند به ترتیب دوم و سوم شدند. این 
برای پنجمین بار بود که توپ طال به رونالدو رسید.رونالدو فصل گذشته با 
رئال مادرید فاتح اللیگا، لیگ قهرمانان اروپا، سوپرکاپ اسپانیا و سوپر جام 

اروپا را فتح کرد و در لیگ قهرمانان اروپا نیز بهترین گلزن شد.

چوگان به نام ایران ثبت جهانی شد

خبرگزاری مهر - بعد از سه سال تالش گسترده و رایزنی های بین المللی 
و همکاری نزدیک وزارت ورزش و جوانان و سازمان میراث فرهنگی رشته 
چوگان بنام ایران در دوازدهمین اجالس کمیته بین الدول کنوانسیون حفاظت 
از میراث ناملموس یونسکو در کره جنوبی با قاطعی آرا بنام جمهوری اسالمی 
ایران ثبت جهانی شد این پرونده پس از 20 ماه مراحل بررسی و همچنین بر 
اساس ۵ معیار ثبت جهانی، دارای شرایط ثبت، معرفی شد تا در اجالس کره، 

مورد تصویب نهایی قرار گرفت.

مشکلی که با کمبود کلسیم 
در بدن کودکان ایجاد می شود

بهداشت نیوز- همه کودکان به صورت روزانه 
نیاز به تغذیه مناسب دارند تا مواد معدنی بدن آنها 
تامین شود؛ کلسیم یکی از مواد معدنی ضروری 
نیاز بدن است که در ساختن استخوان،  مورد 
دندان و حتی فعالیت عملکرد عضالت نقش 

دارد. اگر کلسیم مورد نیاز کودکان تامین نشود، 
دچار تغییر شکل اندام می شوند که در آینده 
فعالیت و شادی کودکانه را از آنها سلب و آنها 
را روانه بیمارستان ها می کند تا تحت جراحی 
اصالحی قرار گیرند. والدین هیچ نگرانی نسبت 
به ›رسوب کلسیم‹ در بدن نداشته باشند زیرا 
وقتی میزان ورودی کلسیم بیش از حد نیاز باشد، 

از طریق سیستم ادراری آن را دفع می کند.

استفاده از دهان شویه به اندازه حداقل دو مرتبه در روز باکتری های مفید 
دهان را از بین می برد و به همین ترتیب سوخت و ساز قند خون را تغییر 
داده و منجر به پیشرفت دیابت، به ویژه برای آن دسته از افرادی می 
شود که در مقایسه با دیگران بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند. 
برآوردها نشان می دهد که حدود 30 میلیون نفر در ایاالت متحده مبتال 
به دیابت هستند، بیماری که با سطح گلوکز قند خون شناخته می شود. 

از سوی دیگر 84 میلیون فرد بزرگسال نیز در مرحله پیش از دیابت قرار 
دارند یعنی باال بودن سطح گلوکز خون آنها به اندازه ای نیست که به 
عنوان دیابت تشخیص داده شود. با اینکه اضافه وزن یکی از بزرگترین 
عوامل خطر این بیماری است اما رفتارهای دیگر در سبک زندگی ما نیز 
می تواند به وخیم شدن آن بینجامد، مانند استفاده از دهان شویه. بسیاری 
از این محصوالت حاوی مواد آنتی باکتریال، مانند کلرهگزیدین هستند 

که باکتری ها را برای پیشگیری از آماس و التهاب لثه و دندان و دیگر 
مشکالتی که ممکن است برای سالمت دهان و دندان بیفتد می کشند. 
محققان می گویند این مواد در کنار باکتری های مضر، باکتری های 
خوب موجود در دهان را برای تشکیل اکسید نیتریک مهم هستند نیز از 
بین می برد، این ماده شیمیایی کمک کننده تنظیم انسولین است، یعنی 

هورمونی که سطح قند خون را کنترل می کند.

آیا دهان شویه باعث دیابت می شود؟

3 حمام مختلف برای پاکسازی
 و سم زدایی بدن

یک  سم زدایی،  )وان(  نیوز-حمام  بهداشت 
آرام  بدن،  پاک سازی  به  کمک  برای  عالی  راه 
از سیستم های  بیشتر  پشتیبانی  و  کردن ذهن 
مختلف بدن است. انواع مختلفی از حمام های 
سم زدایی وجود دارند: 1- حمام سم زدایی نمک 

دریایی:حمام نمک، یکی از قدیمی ترین حمام های 
موجود است و دهه هاست که برای کمک به آرام 
کردن افراد به کار می رود.  2- حمام سم زدایی 
اسانس های گیاهی:شما می توانید با اضافه کردن 
مقداری اسانس گیاهی به آب وان تان، حمامی 
آرامش بخش  تر را تجربه کنید. 3-حمام سم زدایی 
زنجبیل:کارشناسان معتقدند که بدن بیشترعرق 

می کند و سموم بیشتری از آن خارج می شود.

آیا شیاف گذاشتن برای کودک 
خطرناک است؟

بهداشت نیوز-دادن شیاف خیلی صحیح نیست. 
شما می توانید یک یا دو دفعه مقعد بچه را با روغن 
چرب کنید تا تحریک شود اما مداوم نباید این کار 
را انجام دهید. اگر مداوم باشد باید بررسی شود. در 
صورتی که شیاف در روده بماند ضرر دارد. ممکن 

است باعث گشاد شدن روده شود. اگر اینجوری 
شود باید یک مخصوص گرفته شود. اگر این حالت 
را داشته باشند آندوسکوپی انجام می دهند و به 
فاصله یک سانت یک سانت از روده نمونه برداری 
می کنند تا بفهمند کجا عصب ندارد اگر نداشته 
باشد باید عکس مخصوص گرفته شود. مصرف 
بی خودی شیاف صحیح نیست و باید با دکتر 

فرزندتان درمیان گذاشته شود

چگونه چربی شکم را آب کنیم؟

بهداشت نیوز- کاهش چربی شکم و به دنبال 
از  اصلی  بخشی  شش تکه  شکم  داشتن  آن، 
هدف افرادی  است که در آرزوی تناسب اندام 
انجام دهید:تمرینات  هستند. تمرینات هوازی 
هوازی می تواند برای زمان مشخصی، ضربان 
از تمرین ها  قلب شما را افزایش دهد. بعضی 

مانند دویدن، پریدن، دوچرخه سواری، حرکات 
موزون و پارو زدن تمرینات هوازی هستند آخر 
شب کمتر غذا بخورید:غذاهایی که در آخر شب 
میل می کنید، بیشتر از دیگر وعده های غذایی 
به چربی تبدیل می شوند عمل سوخت وساز در 
بدن حتی موقع خواب هم انجام می شود، که در 
صورت مصرف غذاهای پرکالری، سوخت وساز 

کمتر و ُکندتر خواهد بود.

این مشکل نشان از بیماری قلبی است!

دانشگاه  محققان  مطالعه  نیوز-  بهداشت 
بین  ارتباط  کارولینسکا سوئد نشان می دهد 
فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی و مشکالت 
راه رفتن در افراد گروه سنی مسن تر بیشتر 
افزایش  موجب  پیری  و  سن  افزایش  است. 
مشکالت تعادل، قدرت ماهیچه ها و انعطاف 

پذیری و قدرت فیزیکی می شود که می تواند 
منجر به محدودیت ها و ناتوانی های متعددی 
پرخطر  فاکتورهای  محققان،  گفته  به  شود. 
به  ابتال  کشیدن،  سیگار  نظیر  قلبی  بیماری 
دیابت، چاقی یا عدم تحرک فیزیکی با کاهش 
سرعت راه رفتن مرتبط است. میزان CRP باال 
نشانه ریسک باال بیماری های قلبی بود که 

نگرانی اصلی افراد مسن است .

ریزش منزل درخیابان مطهری 6۰ راس گوسفند در یک آتش سوزی زنده کباب شدند

نشین  عشایر  منطقه  در  آغل  حریق  اثر  بر  گوسفند  راس   60
کباب  زنده  نهبندان  شهرستان  توابع  از  شوسف  مرغزار 
منطقه  دامداران  از  یکی  به  متعلق  گوسفند  راس  شدند.60 
گرفتن  آتش  اثر  در  نهبندان  توابع شهرستان  از  مرغزار شوسف 
آتش سوختند.جهانبین  در  زنده  زنده  گوسفندان  نگهداری  محل 
حادثه  این  با  رابطه  در  نهبندان  شهرستان  عشایر  امور  رئیس 
جنب  دامدار  گاه  شده،نشیمن  انجام  های  بررسی  طبق   : گفت 
و  هوا  سردی  به  توجه  با  و  است  شده  واقع  گوسفندان  آغل 
استفاده از بخاری هیزم سوز،مقداری آتش از لوله های بخاری 

آتش سوختند در  گوسفندان  و  وارد  گوسفندان  آغل  به 

مرگ دختر ۱5 ساله در برخورد دو پراید

جانشین پلیس راه خراسان جنوبی از مرگ دختر 
1۵ ساله ای در برخورد دو پراید در نهبندان خبر 
 16:30 اظهارکرد:ساعت  مرد،  نیک  داد.سرهنگ 
آباد- اسماعیل  روستایی  جاده  در  دیروز  عصر 
دستگاه  دو  نهبندان  شهرستان  در  آباد  خسرو 
اینکه  با بیان  با یکدیگر برخورد کردند.وی  پراید 
اعزام  از  پس  ساله   1۵ دختر  یک  حادثه  این  در 
دست  از  را  خود  جان  سربیشه  بیمارستان  به 
پراید  راننده  احتیاطی  بی  حادثه  علت  داد،افزود: 

است. بوده  فاصله عرضی  رعایت  و عدم 

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
کافیست یک بار امتحان کنید

پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان
فقط 6000 تومان

شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد 90
32236351

شعبه دو: معلم ، خیابان 15خرداد
 میدان 7 تیر، ضلع جنوبی

آماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی  
شرکت ها و بوفه های مدارس

 با نازل ترین قیمت

پیک رایگان

شماره مدیریت: 09157014292
32436935 -09159634292 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

   09151630283 - 32225494 
صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

امداد باطری سپهر
تحویل و تعویض باطری 
در منزل و محل کار )بدون 

هزینه( قبول حواله از فروشگاه 
شهرداری برای همکاران 

محترم شهرداری ، آتش نشانی 
و سازمان های وابسته

تست دینام و باطری و 
استارت رایگان 

 32220423
09361779359

 نقـد و قسـط

حقیقی پور

نقد واقساط فقط ماهیانه 100هزارتومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 

قیمت درب کارخانه     خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک۱۷۰
شماره تماس: ۰936۱۱۱358۰ -۰9۱556۰۰85۰ جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 ۱۰۰ درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

 پیتــزا چانـو
پیتزا ، ساندویچ ، اسنک

ذرت  مکزیکی ،فالفل، سمبوسه
پیتـزا از 35۰۰ تا ۲۰ هزار تومـان
آماده عقد قرارداد با ارگان های 

دولتی و خصوصی
با نازل ترین قیمت

انتهای غفاری ، خیابان نجات،بین نجات 1و  3
32345550-0915۸619030
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در دیدار با رئیس اداره بهداشت و درمان قرارگاه 
پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( کشور عنوان شد:

اعزام ۶۰ پزشک متخصص
و عمومی به مناطق محروم 

خراسان جنوبی  

تسنیم - رئیس اداره بهداشت و درمان قرارگاه پدافند 
ولی  نماینده  با  دیدار  در  االنبیا )ص(  هوایی خاتم 
فقیه در استان با بیان اینکه طرح مردم یاری محمد 
رسول ا... در منطقه شرق کشور و خراسان جنوبی آغاز 

شده است گفت: در این طرح ۶۰ پزشک متخصص 
و عمومی به روستای سلم آباد سربیشه اعزام شدند. 
امیر سرتیپ دوم علیرضا رنجبر نایینی گفت: تاکنون 
دندان  نفر خدمات  و 15۰  ویزیت شدند  نفر   47۰
پزشکی دریافت کردند افزود: همچنین 4 هزار و ۶3 

نفر ویزیت رایگان شده اند.

امکانات بهداشتی ودرمانی
شهرستان طبس توسعه می یابد

رایزنی  از  ویژه طبس گفت: پس  تسنیم-فرماندار 
وزارت  جدید  بخشنامه  و  وزیربهداشت  معاون  با 
هر  الزم  مجوزهای  صدور  و  درمان  و  بهداشت 
ماهه  دوره 3  می توانند  طبس  زنان  متخصص   3
آموزش سونوگرافی را گذرانده و همین متخصصان 
به طور رسمی مراجعان سونوگرافی را پاسخگویی 
وزیر  معاون  سفر  تشریح  با  مقدم  طالیی  کنند. 
شهرستان  به  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
اظهار داشت: تا انجام دوره سه ماهه به طور موقت 
پزشک سونوگراف هر هفته یک روز در بیمارستان 
طبس مستقر می شود و امیدواریم تا نوروز 97 مشکل 
سونوگرافی طبس به طور کامل برطرف شود. وی 
افزود: حداکثر تا پایان سال 9۶ مشکل تجهیزات 
جدید و نیرو در بخش سونوگرافی بیمارستان سید 

مصطفی خمینی طبس به طور کامل حل می شود.

افراد 15 تا 25 سال در صدر کشته
و زخمی های تصادفات شهری

صدا و سیما-گروه سنی 15 تا 25 سال، در صدر 
شهری  درون  تصادفات  های  زخمی  و  ها  کشته 
خراسان جنوبی قرار دارند. رئیس پلیس راهنمایی 
فقره   19 امسال  آغاز  از  گفت:  استان  رانندگی  و 
تصادف فوتی و هزار و ۶45 فقره تصادف جرحی در 
شهرهای استان رخ داد که در این تصادفات 19 نفر 
کشته و 2 هزار و 1۰2 نفر زخمی شدند.تعداد کشته 
ها در این تصادفات در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
تفاوتی نداشت اما تعداد زخمی ها 23 درصد افزایش 
یافت.سرهنگ علیرضا رضایی گفت : بیشترین علل 
تصادفات درون شهری استان در این مدت با 34 
و 3۰  تقدم  حق  نکردن  رعایت  به  مربوط  درصد 
درصد مربوط به توجه نکردن به جلو بوده است و 
بیشترین تصادفات درون شهری استان در ساعتهای 
و چهارشنبه  تا 22 رخ می دهد  و 2۰  تا 14   12
ها آمار تصادفات بیشتر از روزهای دیگر هفته است 
که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان شلوغی 
چهارشنبه بازار بیرجند را یکی از دالیل آن می داند.

دانشجوی بیرجندی، نمونه ی کشوری 
دانشگاه آزاد اسالمی

جم-در آیین گرامیداشت روز دانشجو و نیز انتخاب 
دانشجوی نمونه کشوری دانشگاه آزاد اسالمی که با 
حضور دکتر علی اکبر والیتی ، در تاالر دانشکده فنی و 
مهندسی واحد تهران غرب برگزار گردید،از خانم نگین 
ناصح دانشجوی بیرجندی، به عنوان نمونه کشوری 
قدردانی شد. در سال 139۶  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
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»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

آغاز سیزدهمین همایش ملی کویر نوردی در بشرویه
 مهر-علیرضا عارفیان مسئول برگزاری سیزدهمین همایش ملی کویر نوردی گفت: در این همایش ملی 35۰ نفر زن و مرد شرکت کرده اند. وی افزود: شرکت کنندگان از استان های فارس، 
بوشهر، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمانشاه و یزد در این همایش حضور دارند.عارفیان اظهار کرد: در این همایش تا 17 آذرماه کویر نوردان مسیر 1۰ کیلومتری را در 
تپه های ماسه بادی این شهرستان خواهند پیمود. عارفیان گفت: پرواز با پاراگالیدر و پاراموتور، آفرود، شترسواری، رصد ستارگان،موسیقی محلی و... از جمله برنامه های جانبی این همایش است.
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اولین جلسه  آغاز فعالیت تاکسی 
اینترنتی تاچ سی در خراسان جنوبی 

تاچ سی در  کاری- سامانه حمل و نقل هوشمند 
مراسمی با حضور استاندار معاون وزارت ارتباطات و 
فناوری براری و جمعی از مسئوالن فناوری استان 
های خراسان رضوی و جنوبی که در شهر بیرجند 
برگزار شد.رئیس هیات مدیره این شرکت اظهار کرد:  

بنیان  تاچ سی یک شرکت حمل و نقل و دانش 
ایرانی است که از تابستان گذشته با ارائه سرویس 
شهر  در  را  خود  فعالیت  سواری  خودرو  درخواست 
مشهد آغاز کرد.احسان صفار خراسانی خاطر نشان 
کرد: بیرجند چهارمین شهری است که تاچ سی در 
آن فعالیت می کند همچنین تاچ سی اولین شرکت 
تاکسی اینترنتی در ایران بوده است که سرویس های 
بانوان و تشریفات را در لیست سرویس های خود 
ارائه می داد.وی یادآور شد: از قابلیت های سرویس 
تشریفات این سامانه امکان انتخاب خودرو می باشد 
که استفاده از سرویس تشریفات را بسیار جذاب می 
کند فرهودی مدیر استان خراسان جنوبی با اشاره به 
قیمت های مناسب خدمات این سامانه رزرو تاکسی 
در بیرجند افزود:  این شرکت حدود 3۰ درصد ارزان 
تر از آژانس های تاکسی تلفنی خدمات خود را ارائه 
می نماید و شهروندان بیرجندی می توانند با کد 
تخفیف BIRJAND اولین سفر خود را رایگان در 
این شهر انجام دهند، در ادامه مراسم  هاشمی مدیر 
عملیات تاچ سی در این استان از هفته رایگان تاچ 
سی در شهر بیرجند خبر داد و اعالم کرد به مناسبت 
شروع به کار تاچ سی در بیرجند از 25 آذر ماه به مدت 
یک هفته تمام سفرها در این شهر با کد تخفیفی که 
در شبکه های اجتماعی تاچ سی اعالم خواهد شد 

رایگان انجام می گیرد.

۳۰ پزشکیار از زیرکوه برای کمک به 
اسکان زلزله زدگان کرمانشاه اعزام شدند

غالمی-فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( استان از اعزام 
نخستین گروه جهادی به مناطق زلزله زده کرمانشاه 
خبر داد و گفت: 3۰ پزشکیار از زیرکوه برای کمک 
به اسکان موقت و دائمی زلزله زدگان روستای شیخ 
صله این استان اعزام شدند. سردار سرتیپ دوم پاسدار 
قاسمی اظهار کرد: امدادرسانی و بازسازی روستای 
شیخ صله به سپاه استان های خراسان های شمالی و 
جنوبی محول شده است. قاسمی گفت: برای تامین 
کانکس مسکونی به ویژه سرویس بهداشتی و حمام  

نیازمند مشارکت مردم و خیران هستیم.

دریافت کارت هوشمند برای روستاییان 
استان به آسانی محقق شود

با  مجلس  در  بیرجند  مردم  تسنیم-نماینده 
روبه رو  زیادی  مشکالت  با  ما  مردم  اینکه  بیان 
جیب  از  پرداختی ها  باید تالش شود  که  هستند 
تالش  گفت:  یابد  کاهش  امکان  حد  تا  مردم 
هوشمند  کارت  دریافت  برای  روستاییان  شود 
پنجشنبه  شامگاه  نشوند.عبادی  مشکالت  دچار 
با مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی  در دیدار 
اظهار کرد: با وجود تمامی مشکالت باید تالش 
مانند تهیه کارت هوشمند  امور مختلف  شود در 
از مردم هزینه زیاد دریافت نکنند.عبادی با بیان 
اینکه باید با اطالع رسانی به موقع تالش شود تا 
هزینه های پرداختی از جیب مردم کم شود افزود: 
مشکالتی  مالی  موسسات  مشکالت  بیکاری، 
است که مردم با آن روبه رو هستند مدیرکل ثبت 
احوال نیز با بیان اینکه ثبت احوال نهادی احتمالی 
است افزود: یکی از مهم ترین برنامه های ثبت احوال 
در کشور کارت های هوشمند است که قرار است از 
 اوایل سال آینده اجرایی و جایگزین همه کارت ها شود.

مشکل بسته بندی تولیدات صنایع دستی 
شهرستان سرایان مرتفع می شود

صنایع   ، فرهنگی  میراث  مقدم-مسئول  دادرس 
دستی و گردشگری شهرستان از راه اندازی شرکت 
بسته بندی تولیدات صنایع دستی شهرستان خبر 
داد و گفت : با پیگیری ها و راهنماییهای صورت 
بسته  برای  خصوصی  بخش  خوشبختانه  گرفته 
ترغیب  شهرستان  دستی  صنایع  تولیدات  بندی 
شده و اولین شرکت طراحی، تولید و بسته بندی 
تولیدات صنایع دستی و سوغات محلی شهرستان 
آغاز  را  فعالیت خود  بزودی  و  اندازی گردیده  راه 
بسته  تولیدات،  از  کدام  هر  برای  و  نمود  خواهد 

بندی متناسب تولید و عرضه خواهد شد.

نمایشگاه کتاب طبس، در 
ورودی باغ گلشن گشایش یافت 

ارشاد اسالمی  و  اداره فرهنگ  صدا وسیما-رئیس 
طبس با بیان اینکه فروش کتاب ها با 5۰ درصد 
تخفیف در اختیار خریداران قرار می گیرد، افزود: این 
نمایشگاه همه روزه تا دوم دی، از ساعت 9 تا 13 و 
15:3۰ تا 2۰:3۰ در محل سردرب باغ گلشن طبس 

به روی عالقمندان دایر است.

در  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده   *
دستگاه   ۴۷ مجموع  در  اینکه  بیان  با  مجلس 
خودپرداز پست بانک در استان وجود دارد گفت: 
باید خدمات پست بانک در خراسان جنوبی به ویژه 

در روستاها توسعه و گسترش یابد.
*  رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای طبس از 
اتمام پروژه عملیات فوک سیل و ماسه آسفالت مسیر 

عشق آباد به بردسکن به طول ۸۰ کیلومتر خبر داد.
*  با عنایت به اتمام عملیات مرمت پایگاه بیابان لوت، 

آماده سازی و تجهیز پایگاه و مهمانسرا انجام شد. 
* آرامگاه شاعر مشهور قرن هشتم هجری قمری 

حکیم نزاری در شهر بیرجند نورپردازی شد. 
*  فرماندار خوسف از کلنگ زنی ۱۰ مسکن معلوالن 
با اعتبار ۳۱۴ میلیون تومان در شهرستان خبر داد 
و گفت: تالش داریم تا مشکالت معلوالن را برطرف 
کرده و برای اشتغال معلوالن زمینی به مساحت ۵ 

هزار و ۷۰۰ متر تحویل بهزیستی شده است.
* روابط عمومی شرکت گاز استان اعالم کرد گاز 
مشترکین شهر حاجی آباد  روز شنبه مورخ  ۱۸ 
قطع  ساعت  مدت ۱۲  به  صبح  ساعت ۸  از  آذر 

خواهد شد.
* بازدید مدیرکل اوقاف وامور خیریه به مناسبت 

هفته معلوالن از مرکز توانبخشی علی اکبر)ع( 
*  زلزله ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر در ساعت ۷ و ۵۳ 

دقیقه صبح پنجشنبه نهبندان در را لرزاند.
بیست و یکمین همایش پیاده روی خانوادگی آدینه 

پنج هزار نفری در بیرجند برگزار شد. 
از آغاز  * ۵ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک 

امسال از خراسان جنوبی به ۸ کشور صادر شد.

سهم خراسان جنوبی از ترانزیت شرق کشور؛ دردسر یا منفعت

برگزاری تظاهرات ضدآمریکایی- صهیونیستی در خراسان جنوبی 

باروری ابرها امسال هم انجام می شود
نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس

 برزجی- 42۰کیلومتر از کریدور چابهار ـ  زاهدانـ  
 بیرجندـ  مشهد در خراسان جنوبی واقع است . 
شهرسازی  و  راه  مدیرکل  که  آماری  طبق 
استان سال گذشته اعالم کرده بود حدود  147 
کیلومتر معادل 35 درصد از این محور تبدیل 
به بزرگراه شده است. کارشناسان معتقدند که 
اگر دولت  با اختصاص بودجه کالن  ، کریدور 
چابهارـ  سرخس را تکمیل کند منافع متعددی 
امنیت  ارتقای  اشتغالزایی،  اقتصادی،  از  اعم 
و  مهاجرت  از  ممانعت  کشور،  شرق  منطقه 
توسعه حاشیه نشینی در شهرهای اصلی استان 
روابط  توسعه  ترانزیت،  توسعه  شرقی،  های 
دوستانه کشور با کشورهای آسیای میانه و .... 
را در پی خواهد داشت.  گرچه که موضوع راه 
آهن خراسان جنوبی در همین طرح سالهاست 
که در دست انداز کمبود بودجه افتاده است اما 
همین جاده های موجود نیز وضع مناسبی در 

حد ترانزیت ندارند. 
با توجه به اینکه حجمی معادل 42۰ کیلومتر 
از این ترانزیت بر دوش استان خراسان جنوبی 
است بزرگراه شدن 147 کیلومتر رقم ناچیزی 
است که نشان می دهد برای تحقق اهداف 
اقتصادی باید بیش از گذشته به بودجه های 

های  خسارت  ساالنه  شود.  توجه  اختصاصی 
ای  ترددهای جاده  از  زیادی خراسان جنوبی 

متحمل می شود که تلفات انسانی نمونه بارز 
آن است.  گرچه مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان    می گوید که سهم این 
ناوگان آنقدر که اغراق می شود در تصادفات 
به  شهامت  که  آنطور  .البته  نیست  چشمگیر 
خبرنگار آوا گفته است  هزینه کرد در راه های 

استان بخش مهم آن از طریق همین ترانزیت 
تامین می شود و  هم اکنون سازمان راهداری 

حمل و نقل جاده ای دو برابر اعتبارات استانی 
از محل درآمدهای ترانزیتی در بخش راه های 

استان هزینه می کند. 
وی میزانی را برای این هزینه کرد مشخص 
نکرد اما آنطور که شواهد نشان می دهد این 
اعتباراتی که معادل دو برابر اعتبارات استانی 

است بازهم کفاف دو بانده سازی جاده های 
استان را نمی کند که اگر می کرد قطعا با این 

حرکت الک پشتی مواجه نبود. 
وی در عین حال اظهار می کند:  بر خالف 
برخی از باورها ترانزیت باعث دردسر و مصیبت 
ترانزیت جاده ای منفعتی  اگر  بلکه    نیست 
با  نمی داشت استان ها بر سر تردد کامیون 
هم مسابقه نمی گذاشتند. مدیرکل راهداری 

و حمل و نقل جاده ای استان دو بانده شدن 
محور بیرجند - سربیشه را نیز از ثمرات همین 
ترددها عنوان می کند می افزاید: اگر این کمک 
ها نبود بدون شک هنوز شاهد این حجم از 

پیشرفت در پروژه نبودیم. 
شهامت با بیان اینکه  اشتغال در مرز همچون  
از دیگر  نیز   تعمیرگاه ها   خدمات رفاهی و 
مزیت های ترانزیت و حمل و نقل جاده ای 
اشتغال  : مقایسه  است خاطر نشان می کند 
در مرز دو یزدان و ماهیرود گواه بر این مسئله 
است.  وی  با بیان اینکه باید همه مسئوالن 
استانی دست در دست هم دهند تا از فرصت 
ایجاد شده برای ترانزیت از مسیرهای استان 
استفاده شود یاد آور می شود : مرز بین خراسان 
جنوبی و افغانستان یک فرصتی است که باید 

متولیان از آن نهایت استفاده را ببرند. 
دوبانده شدن راه های استان کمترین انتظاری 
که   چرا  داشت  دولت  از  توان  می  که  است 
بهبود  بر  عالوه  ونقل،  حمل  زیربناهای 
خود  در  اجتماعی  و  اقتصادی  های  شاخص 
این بخش، نقش مؤثری در رونق دیگر بخش 

های اقتصاد دارد.
)Ava.news11@gmail.com(

طبس،  فردوس،  مردم  سربازی-نماینده 
ای  جلسه  در  مجلس  در  سرایان  و  بشرویه 
فردوس  مردم  به سواالت مختلف  3 ساعته 
شورای  مجلس  نمایندگی  ماه   18 درمدت 
امام  که  جلسه  این  داد.در  پاسخ  اسالمی 
جمعه، فرماندار و جمعی از مدیران شهرستان 
فردوس نیز حضور داشتند. دکتر امیرحسنخانی 
با  گفت:  نیز  ابرها  کردن  بارور  خصوص  در 
توجه به خشکسالی ها متوالی این طرح امسال 
نیزادامه می یابد و پیگیراعتبارات آن نیز هستیم 
تا کار شروع شود.وی بر تقویت روحیه مطالبه 
افزود:  و  کرد  تاکید  مسئوالن  و  مردم  گری 
شهرستانی می تواند امکانات بیشتری بگیرد 
که مردم و مدیران دولتی آن شهر فعال تر 
واز نماینده مجلس پیگیر مشکالتشان باشند. 

تالش برای
صنعتی شدن شهر فردوس

وی با اشاره به تخصیص کم اعتبارات دولتی 
و اینکه با گذشت 9 ماه از سال هنوز برخی 
برای توسعه  نیافه گفت:  اعتبارات تخصیص 
باید به سمت بخش خصوصی حرکت کنیم 
که رفت و آمد سرمایه گذاران به منطقه نتایج 
خوبی برای مردم خواهد داشت: وی با بیان 
شهرک  کردن  فعال  ما  تالش  تمام  اینکه 
صنعتی و تبدیل فردوس به یک شهر صنعتی 
است تصریح کرد: با سفر دکتر فارسیان مدیر 
عامل ایران خودرو به فردوس  و جلساتی که 
در  سازی  قطعه  کارخانه  برگزارشده،  وی  با 
.نماینده  احداث می شود  فردوس  شهرستان 
سرایان  و  بشرویه  طبس،  فردوس،  مردم 
برای  رایزنی  از  اسالمی  شورای  مجلس  در 
فردوس  در  برقی  موتورهای  کارخانه  ساخت 
خبر داد و اضافه کرد: ICT یکی ازحوزه های 
مهم و اشتغال زا در فردوس است که  باید 
دانشگاهها دراین بخش ورود پیدا کرده و فعال 
شوند. امیرحسنخانی با بیان اینکه آبهای ژرف 

به یکی از مطالبات نمایندگان مجلس تبدیل 
شده گفت: مطالعات دستیابی به آبهای ژرف 
در فردوس انجام شده و همزمان طرح انتقال 
 آب از دریای عمان را نیز پیگیری می کنیم. 

سایت مجهز پرورش شتر در منطقه 
عشایری کجه و چاهنو احداث می شود

فاضالب  طرح  ادامه  برای  پیگیری  از  وی 
فردوس خبر داد و گفت: تالش برای فراوری 
اشتغال  راستای  در  قیمتی  نیمه  های  سنگ 
بیشتر، پرورش شتر و بز سانن از دیگر مواردی 
است که به طور جدی پیگیرهستیم ودر آینده 
سایت مجهز پرورش شتر در منطقه عشایری 
شود. می  احداث  چاهنو  و  کجه  روستاهای 

وی با اشاره به اختصاص 1۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت جبران خسارت سرمازدگی با اولویت 
شهرهای فردوس، سرایان و بشرویه به استان 
از اینکه برخی روستائیان در زمان الزم از ارائه 

به کارشناسان خودداری می کنند  اطالعات  
انتقاد کرد و افزود: همین افراد در زمان خسارت 
ادعای جبران دارند. وی اضافه کرد: بنیاد برکت 
کرده  پیدا  ورود  سازی  مدرسه  برای  بانکها  و 

اند که نشان از نتیجه دادن پیگیریها با بخش 
اندازی  راه  امیرحسنخانی   . است  خصوصی 
بیمارستان حضرت رسول و مجتمع فرهنگی 
هنری الغدیر در سالجاری را موفقیتی مهم برای 
شهرستان فردوس برشمرد و گفت: بازدید اخیر 
در  ازپروژه   بهداشت  وزیر  معاون  بابایی  جان 
دست احداث اورژانس بیمارستان شهید چمران 
موجب شد تا مشکل اعتباری این پروژه رفع 
شود و در خصوص دستگاه ام ارآی و سی اتی 
اسکن اولویت امسال استان با فردوس است که 
امیدواریم این تجهیزات تا پایان سال نصب شود.

فردوس  اقتصادی  ویژه  منطقه  ایجاد 
زمینه ساز توسعه

 وی با اشاره به پیگیریها برای راه اندازی منطقه 
ویژه اقتصادی در فردوس خاطرنشان کرد: به 
اعتقاد کارشناسان با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی 
لزوما” باید ریل قطار به شهرستان بیاید و در 

سفر اخیر معاون وزیر راه به فردوس موضوع ریل 
پیگیری شد و قطعا ایجاد آنتن برای فردوس 
در بودجه هست.امیرحسنخانی از پیگیری ها 
برای تسریع در دوبانده کردن محور فردوس - 
دیهوک و فردوس - بجستان خبر داد و گفت: 
پیمانکار محور فردوس - بجستان مبلغ زیادی 
طلبکار است که در تالش هستیم تا بخشی 
از این طلبکاری پرداخت شود. وی با اشاره به 
مشکالت کارخانه منیزیم فردوس عنوان کرد: 
از تمام ظرفیت استان برای راه اندازی مجدد 
این کارخانه استفاده می کنیم و دغدغه اصلی 
ما پرداخت طلبکاری حقوق معوقه کارگران این 
کارخانه است.وی درخصوص برخی زمزمه ها 

دانشگاه فرهنگیان فردوس  تعطیلی  بر  مبنی 
گفت: 2۰ شهرستان در کشور در آستانه حذف 
دانشگاه فرهنگیان قرار دارد که به اتفاق  تمام 
نمایندگان این شهرستانها در مجلس شورای 
اسالمی در حال پیگیری و مذاکره با وزیر علوم 

هستیم تا این کار انجام نشود.

حل مشکالت واحدهای تولیدی
به هر طریق ممکن

 وی بر حل مشکالت واحدهای تولید مشکل 
دار تاکید کرد و افزود: کارخانه هایی که توجیه 
ادامه کار دارند باید با دعوت از مدیران استانی  و 
روسای بانکها در جلسات ستاد رفع موانع تولید، 
مشکالتشان بررسی وبه هر طریق ممکن حل 
شود. وی از پیگیری ها برای اختصاص زمین 
جهت احداث زمین دانشکده فنی و مهندسی 
افزود: زمین  و  داد  پیراپزشکی خبر  ودانشکده 
دانشکده فنی و مهندسی تملک شده و در آینده 
ادامه  وی   . شد  خواهد  شروع  آن  احداث  کار 
داد: با پیگیریها انجام شده 1۰ هزار تن جوی 
مدت دار به دامداران حوزه انتخابیه ام اختصاص 
سایر  برای  و  شده  توزیع  بخشی  که  یافته 
شهرهای استان نیز به همین میزان اختصاص 
یافته است.  وی همچنین از پیگیریها جهت 
از رودخانه  ایران  محقق شدن سهم حق آب 
از طریق وزارت امور خارجه خبر داد.  هیرمند 

بازگشایی کمربندی اسالمیه
منتظر تصمیم شورای شهر

فرماندار فردوس نیز در این جلسه بازگشایی 
کنار گذر فردوس - اسالمیه را منوط به تصمیم 
شورای اسالمی شهر اسالمیه دانست و افزود: 
این پروژه آماده بهره برداری است ولی شورای 
شهر اسالمیه معتقد است باید برخی زیرساختها 
تاثیر  اقتصادی مردم  زندگی  بر  تا  آماده شود 

منفی نداشته باشد. 
)Ava.news29@gmail.com(

گروه خبر-تظاهرات ضدآمریکایی- صهیونیستی 
تظاهرات ضد  برگزار شد.  در خراسان جنوبی 
نمازگزاران  توسط  صهیونیستی  امریکایی- 
خراسان جنوبی همزمان با سراسر کشور برگزار 
شد. راهپیمایی ضد صهیونیستي - ضد امریکایی 
در  جمعه  نماز  اقامه  از  پس  آذر(   17 ( دیروز 
اعتراض به انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی از 
تل آویو به قدس و حمایت آمریکا از آن با حضور 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی برگزار شد.

محکومیت  در  بیرجندی  تظاهرکنندگان   
اقدام دولت آمریکا شعار» امریکای جهانخوار، 
سردمدار استکبار«،» اسرائیل و استکبار، روباه 
و گرگ و کفتار«،» راه رسیدن به ثبات جز 
این است، محو رژیم غاصب صهیونیست«، 
است-  عنکبوت  خانه  رژیم صهیونیستی،   «
 ، نابودی و سقوط است«  ایرائیل،  سرنوشت 

مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سردادند.
نیز  جنوبی  خراسان  استان  نقاط  دیگر  در  ایران    اسالمی  میهن  سراسر  با  کردند.   استاندار خراسان جنوبی با صدور پیامی نمازگزاران راهپیمایی ضد صهیونیستی برگزار همزمان 

رئیس جمهور  نابخردانه  اقدام  در محکومیت 
جاهالنه،  تصمیمات  نوع  این  گفت:  آمریکا 
از پیش  بیشتر  را  بدون تردید وجهه استکبار 
مخدوش کرده و از طرفی رژیم صهیونیستی 

را به ورطه هالکت خواهد کشاند.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه آنها 
امروز فتنه جدیدی را ایجاد کردند تصریح کرد: 
پس از نابودی داعش توسط رزمندگان بالفاصله 
فتنه جدید را ترامپ صورت داد و بیت المقدس 
را به عنوان پایتخت رژیم غاصب صهیونیست 
معرفی کرد.ائمه جمعه شهرستان های خراسان 
جنوبی در خطبه های نماز جمعه با محکومیت 
شدید اقدام سخیف رئیس  جمهور آمریکا در 
به عنوان  قدس  شناختن  رسمیت  به   اعالم 
پایتخت رژیم صهیونیستی تاکید کردند:تصمیم 
رئیس جمهور آمریکا مسلمانان را در برابر رژیم 

صهیونیستی متحدتر کرد.
)Ava.news1@gmail.com(
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :

َُّكم لَْن تََسُعوا النّاَس بِأموالُِكم فََسُعوُهم بِأخالقُِكم إن

با دارایی خود نمی توانید دل مردم را به دست آورید، پس دلشان را با اخالق ]نیک[ 

به دست آورید.     )نثر الدرّ ، ج 1 ، ص 123(

در سفر دو روزه معاون وزیر بهداشت به استان رقم خورد

از افتتاح تجهیزات فوق تخصصی جدید در مرکز آموزشی درمانی ولی عصر)عج( تا وعده  برای تامین کمبودها 

بارقه امید در قلب بیماران خراسان جنوبی

روز  عصر  بهداشت  وزیر  درمان  معاون  بابایی  جان  قاسم  دکتر   برزجی- 
سه شنبه 14 آذر ماه به منظور سرکشی از واحدهای بهداشت و درمان 
ما، دکتر  به گزارش خبرنگار  بیرجند شد.  فرودگاه  وارد  خراسان جنوبی 
 جان بابایی در اولین ساعت حضور خود از اورژانس مرکز آموزشی درمانی
ولی عصر)عج( بیرجند بازدید کرد. وی ضمن گفت و گو با پرسنل و عیادت از 
بیماران، روند خدمات رسانی در این مرکز را از نزدیک مشاهده کرد. در ادامه نیز با 
حضور معاون وزیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و هیئت همراه  تجهیزات پزشکی 
 جدید این بیمارستان به بهره برداری رسید. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
 بیرجند این تجهیزات پزشکی تخصصی جدید شامل دستگاه های تخصصی 
 معاینه و جراحی چشم و همچنین تجهیزات پیشرفته تخصصي آزمایشگاهي 
و تشخیصي مي باشد که در مجموع مبلغ ۹ میلیارد ریال از اعتبارات هیئت 
 امناي صرفه جویي ارزي در معالجه بیماران و ۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات
 وزارت بهداشت در این خصوص هزینه شده است. دکتر  قائمی اظهار کرد: با نصب
 دستگاه های پالسمافرز که برای تعویض پالسمای خون کاربرد داشته و
 همچنین دستگاه Retcam که برای معاینه چشم نوزادان نارس کاربرد دارد، 
 دیگر نیازی به اعزام بیماران دچار ناراحتي هاي این چنیني وجود ندارد.
 وی یاد آور شد: سایر دستگاه ها شامل فیکو تخصصی با کاربرد جراحی 

چشم و لنزگذاری، کشت اتوماتیک خون برای تشخیص سریع پاتوژن هاي 
حمل شونده در خون، کولون هیدروتراپي براي پاکسازي و تخلیه کولون قبل 
از کولونوسکوپي، میکروسکوپ تخصصي جراحي چشم براي جراحي هاي 
فوق تخصصي چشم، اسلیت لمپ پیشرفته براي معاینات تخصصي چشم 
 و سونوگرافي پیشرفته براي سونوگرافي کالرداپلر تخصصي استفاده مي شود.
 وعده معاون وزیر برای رفع مشکل نبود رادیولوژیست زن در طبس

 دکتر جان بابایی در ادامه به بیمارستان انکولوژی رادیوتراپی ایران مهر رفت 
 و پس از بازدید از بخش های مختلف، جویاي مشکالت این مرکز شد. برنامه 
بعدی معاون وزیر سفر به شهرستان طبس و بازدید شبانه از بیمارستان 
 شهید مصطفی خمینی و دانشکده پرستاری این شهرستان بود. دکتر قاسم 
 جان بابایی با حضور در بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس از بخش های 
 مختلف این بیمارستان بازدید و از بیماران عیادت و دلجویي کرد. وی در پاسخ 
به درخواست جمعی از همراهان بیماران و مسئولین بیمارستان برای نبود 
رادیولوژیست زن و مشکالتي که مردم شهر درگیر آن هستند، گفت: براي حل 
این مشکل متخصصین زنان را مي توان در دوره هایي سه ماهه آموزش داد تا 
 بتوانند با دستگاه سونوگرافي کار کنند و معاونت درمان وزارت بهداشت آمادگي
دارد از این کار حمایت کند. وی همچنین در این بازدید به دانشکده پرستاری 

رفت و در جریان مسائل آموزشی و مشکالت آن قرار گرفت. دکتر جان بابایی 
از بخش دیالیز نیز که در محل دانشکده پرستاری بود بازدید به عمل آورد.

 بشرویه  مقصد بعدی معاون وزیر
   معاون درمان وزیر بهداشت در ادامه بازدید از بیمارستان های استان، در اولین 
ساعت از بامداد چهارشنبه 1۵ آذرماه در بشرویه حضور یافت و به ترتیب از 
کلینیک تخصصي، بیمارستان ۳۲ تختخوابي در حال ساخت ) با پیشرفت ۵۲ 
درصدي( و بیمارستان شفا بازدید کرد. دکتر قاسم جان بابایی در هر یک از 
این بازدیدها به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و راهکارهایی براي ارائه خدمات 
 ارزنده تر درماني و بهبود وضعیت موجود حوزه درمان این شهرستان پرداخت.

سرایان آخرین مقصد بازدید معاون وزیر در استان
معاون وزیر بهداشت در آخرین ساعت حضور خود در خراسان جنوبی به 
سرایان نیز سفری داشت و با حضور در بیمارستان امام علی )ع( سرایان، 
از بخش های مختلف آن بازدید کرد. دکتر جان بابایی ضمن گفت و گو با 
پرسنل بیمارستان، همزمان با سالروز والدت پیامبر بزرگ اسالم )ص( و امام 

جعفرصادق)ع( از بیماران با اهداي شاخه گل عیادت و دلجویي کرد.
فردوس تولیت خدمات درمانی شهرهای مجاور می شود  

  نشست جمع بندی سفر معاون درمان وزیر بهداشت در هتل عماد نظام 

فردوس برگزار شد. معاون درمان وزیر بهداشت در این نشست با ابالغ سالم دکتر 
هاشمی و قدردانی از زحمات دکتر قائمی رئیس دانشگاه، دکتر امیرحسنخاني 
نماینده مردم شهرستان هاي طبس، فردوس، سرایان و بشرویه و سایر مسئولین 
استاني و دانشگاهي گفت: هرچه سرمایه گذاري در حوزه سالمت بیشتر باشد، 
جبران عقب ماندگي هاي این حوزه را مي توان سرعت بخشید. دکتر قاسم جان 
بابایي با بیان  اینکه از پروژه بهسازي و توسعه فضاي فیزیکي اورژانس بیمارستان 
شهید چمران حمایت مي کنیم، اظهار کرد: با توجه به تالش های گذشته  
دکتر قائمي در ساخت اورژانس هاي پیش بیمارستاني که در این زمینه در 
 کشور پیشرو هستند انتظار می رود ساخت این پروژه بدون وقفه ادامه یابد. وي 
 با اشاره به فاصله شهرستان هاي استان تا بیرجند خاطرنشان کرد: تالش شود تا 
 گستره خدمات پزشکي در فردوس بیشتر شود تا تولیت خدمات درماني شهرهاي
 مجاور را بر عهده گیرد. معاون درمان وزیر با تاکید بر تسهیل خدمات سرپایي براي
ارائه خدمت رساني مطلوب تر به مردم منطقه گفت: در هر کار و تصمیم گیري 
حوزه سالمت به دور از تعصبات، همواره منافع مردم در نظر گرفته شود. تقدیر از 
دکتر جان بابایي و دکتر قائمي پایان بخش این نشست بود. دکتر جان بابایي در 
انتهای سفر که فردوس و استان خراسان جنوبی را به مقصد خراسان رضوی و 
شهرستان کاشمر ترک می کرد پایگاه اورژانس 11۵ باغستان علیا را  افتتاح کرد.

عکس : کاربر

جناب آقای مهندس مهدی صفوی نژاد  
انتصاب جناب عالی را به سمت 

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب روستایی خراسان جنوبی 
که نشان شایستگی و لیاقت شما می باشد، تبریک عرض نموده 

 برایتان از خداوند منان توفیق خدمت را مسئلت داریم.
شرکت تعاوني دهیاري هاي بخش مرکزي  بیرجند

با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه
همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی سنتی(
و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفریح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترین و مجهزترین
 استخر استان تجربه کنید
همراه با کالس های آموزش خصوصی )صد در صد تضمینی(
 و نیمه خصوصی با قیمت های فوق العاده
همراه با طرح سکه باران )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(
هنگام شنا و تفریح سکه طال از کف استخر بردارید
آماده همکاری و عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و ...

استخر نیلوفر )دانشگاه آزاد( 

خیابان آوینی ، خیابان نیلوفر، امیرکبیر، استخر نیلوفر
شماره تماس جهت رزرو سانس و هماهنگی
09335620696 

با مدیریت جدید 
و کادری مجرب

به یک نفر مسئول فروش

با روابط عمومی باال نیازمندیم.

تلفن تماس: 09153518455

خانواده محترم آشوری
ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی درگذشت همکار عزیزمان 

حـاج علـی آشـوری 
برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت و برای شما از خداوند متعال 

صبر مسئلت داریم.
مدیرعامل ، هیئت مدیره و اعضای صندوق قرض الحسنه
 کارکنان سازمان تعاون روستایی استان خراسان جنوبی

شرکت گاز استان خراسان جنوبي در نظر دارد: انجام خدمات نگهباني از اماکن و تأسیسات 
خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: 

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(
بیرجند- سایت اداري- بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتداي خیابان شهداي نیروي انتظامي 

شرکت گاز استان خراسان جنوبي- طبقه اول- اتاق 1۲1- امور قراردادها
 کدپستی: ۹71۹8668۳8  تلفن:  ۳۲۳۹۲000-0۵6 نمابر قراردادها :  0۵6-۳۲400۵۲۳

موضوع مناقصه: انجام خدمات نگهباني از اماکن و تأسیسات شرکت گاز استان 
خراسان جنوبي

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه 
تضمین براي معامالت دولتي به شماره 1۲۳40۲/ت۵06۵۹ه- مورخ 1۳۹4/0۹/۲۲- 
مبلغ تضمین ۵71.000.000 ریال )پانصد و هفتاد و یک میلیون( - ارائه هر گونه چک 

به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمي باشد.
محل تأمین اعتبار پیمان : بودجه اجرایي این پیمان از محل اعتبارات جاري )منابع داخلي( شرکت 

ملي گاز ایران )طرح هاي غیر عمراني( تأمین مي گردد.
شرایط متقاضیان :

* ارائه تصویر برابر با اصل شده تأیید صالحیت از سازمان حراست وزارت نفت 
 * ارائه تصویر گواهي برابر با اصل شده پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ،

کار و رفاه اجتماعي در رشته خدمات عمومي
* قید عنوان حراست و نگهبانی در شرح فعالیت اساسنامه شرکت ها

* داشتن تجربه و سابقة  کاري مرتبط وکافي با موضوع مناقصه و ارائه مدارک معتبر ثبتي 
مناقصه گر و رضایت نامه از کارفرمایان پیشین

برنامه زماني مناقصه :
* مهلت اعالم آمادگي : از تاریخ ۹6/0۹/18 لغایت ۹6/0۹/۲۲ 

* مهلت ارزیابی و بررسی صالحیت مناقصه گران : از تاریخ ۹6/0۹/۲۵ لغایت ۹6/0۹/۲۹
* مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۹6/10/0۲ لغایت ۹6/10/06

* آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 1۲:00 روز یکشنبه مورخ ۹6/10/17
۹6/10/17 مورخ  یکشنبه  روز   1۵:00 ساعت  پیشنهادها:  بازگشایي  مکان  و  زمان   * 

 سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبي
هر یک از مناقصه گران واجد شرایط بایستي همزمان با انتشار آگهي مناقصه 1- نامه اعالم آمادگي کتبي 
)با ذکر دقیق آدرس ، کدپستي و تلفن( ۲- تصویر برابر با اصل شده تأیید صالحیت از سازمان حراست 
وزارت نفت ۳- مدارک مربوط به تجربه و سوابق کاري مرتبط با موضوع مناقصه را تا پایان مهلت اعالم 
آمادگی به آدرس مندرج در متن آگهي ارسال دارند. بدیهي است شرکت گاز استان خراسان جنوبي 
پس از بررسي اسناد و مدارک مناقصه گران از شرکت هاي واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه 

دعوت به عمل خواهد آورد .
ضمناً ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه 

ایجاد نخواهد کرد. 
http://iets.mporg.ir ، www.shana.ir ،  www.nigc-skgc.ir این آگهي در سایت هاي 

قابل رؤیت مي باشد.

روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبي

آگهي فراخوان مناقصه عمومي)نوبت اول( 
)مناقصه عمومي و  یک مرحله اي شماره 1396.4160(

شماره شناسه: 114306


