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علی مطهری:
چرخش روحانی بعد از 
انتخابات محسوس بود

جعفرزاده ایمن آبادی:
در مجلس به کت احمدی نژاد دست می کشیدند

 و دست شان را به خودشان می مالیدند!

حجت االسالم نصرا... پژمانفر:
دولت هر کاری که

دلش می خواهد، می کند

سید حسن خمینی: 
ریالی از حرم امام 

حقوق نمی گیرم

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

بایدهای غیر مسئوالنه
مطالبه گری ؛ حداقل انتظاری است که مردم از یک 
خبرنگار دارند . یعنی همیشه طلبکار بودن ، یعنی 
)ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (  .  .  . همیشه جستجوگر  

نماینده اسبق مردم در مجلس با توجه
 به وضعیت جاده های استان توصیه کرد :

جان مردم
اولویت بودجه
* صابری : حوادث جاده ای خانواده های زیادی را داغدار کرده  و جان هم استانی های زیادی را 
گرفته است *  با بررسی بودجه 97 متوجه شدم که سهم دو بانده شدن محور بیرجند -  قاین در 
این بودجه کاهش یافته به طوری که در بودجه  96 محور  بیرجند - قاین تا تربت حیدریه یک 
ردیف اعتباری با رقم 22 میلیارد تومان داشته که در بودجه 97 همان ردیف 18 میلیارد تومان 
شده است * اعتبار محور بیرجند - نهبندان در بودجه سال اینده با کاهش یک میلیارد تومانی 
گنجانده شده است * وضع دولت برای سال 97 چندان خوب نیست لذا باید با مدیریت اعتبارات 
بحث دو بانده شدن راه ها اولویت شود * مسئوالن استان و نمایندگان حاشیه ها را فراموش کنند 
و با همدلی، تعامل و اتحاد در مرکز به دنبال تخصیص و جذب اعتبار شود * بودجه اندک اختصاص 

داده شده به راه آهن فقط برای فراموش نشدن ردیف آن است / مشروح در صفحه 7

مدیر کل روابط عمومی استانداری : 
مسئولین استان
 حق درخواست سوال 
مکتوب از خبرنگاران
و رسانه ها را ندارند
صفحه ۷

انتقاد استاندار از جای خالی اندیشمندان در همایش روز قاینات
صفحه ۷

جناب آقای مهندس محسن علیزاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 شهـردار خـوسف
توان  و  ارزشمند  تجربیات  سوابق،  از  نشان  که 
مدیریتی شماست، تبریک عرض نموده  از خداوند 

متعال موفقیت و سربلندی شما را آرزومندیم.

خانواده های: علیزاده ، عرب ، حسن زاده

جناب آقای دکتر محمدعلی جاوید
شهردار محترم بیرجند

این انتصاب که قطعا نشأت گرفته از توانمندی 
های علمی و مدیریتی جناب عالی در خدمت 
رسانی به مردم بوده تبریک و تهنیت عرض نموده، 
از خداوند متعال توفیق روز افزون تان را در تمامی 
مراحل زندگی مسئلت داریم. و من ا... التوفیق       

شرکت سایه گستر بیرجند - شرکت احسان کار توس

خاندان محترم علم آبادی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان 

شادروان ابراهیـم علـم آبـادی 
را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان محترم 

صبر و شکیبایی آرزومندیم.
از طرف خانـواده چاچـی

فروش نهال میوه لیبل دار، نهال زرشک و عناب پاجوش بیرجند

ل 09153617904
ـا

سـ
ار
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به مناسبت چهلمین روز درگذشت بزرگ خاندان

شادروان حاج ابوالحسن ناصح
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/9/23 از ساعت
 14 الی 15 در محل هیئت حسینی )پایین شهر( 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی موجب 
شادی روح آن مرحوم و امتنان بازماندگان می باشد.

خانواده ناصح و سایر بستگان

سرتیپ دوم پاسدار حسن رجب زاده
فرمانده محترم تیپ مردم پایه سپاه انصار الرضا )علیه السالم( 

و قرارگاه ثامن االئمه 2 )علیه السالم(
اعطای درجه سرداری از سوی مقام معظم کل قوا )مدظله العالی( 
که نشان از حسن تدبیر و توانمندی جناب عالی می باشد را تبریک عرض 

نموده، از خداوند متعال توفیق روزافزون تان را خواستاریم.

روابط عمومی و تبلیغات تیپ مردم پایه سپاه انصارالرضا )علیه السالم( 
و قرارگاه ثامن االئمه 2 )علیه السالم(

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند در نظر دارد: 
قسمتی از محوطه چهارشنبه بازار )واقع در خیابان شهید بهشتی( را برای ایجاد روز بازار به منظور 
اجرای خدمات خرید و فروش خودرو از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. 
 لذا از کلیه متقاضیان حقوقی و حقیقی واجد شرایط و متناسب با موضوع مزایده دعوت می شود

 برای دریافت شرایط و اسناد مزایده به سایت www.ets.birjand.ir مراجعه نمایند.

علیـرضا عباسـی
 رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند

شناسه : 118174آگهـی مزایـده )نوبـت اول(

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 
همسری مهربان، پدری دلسوز، برادری عزیز مرحوم مغفور

شادروان حاج میرزا حسن حسین پور      
)کارمند بازنشسته دانشگاه  علوم پزشکی(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/9/23 از ساعت 2 الی 3 
بعدازظهر در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( 

واقع در خیابان معلم برگزار می گردد. 
خانواده های : حسین پور، محبوب و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان شادروان 

حاج محمدکلوخ ثابت بیرجندی
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/9/23 از ساعت 3 الی 4 
بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد

حضور سروران معظم موجب امتنان است.
خانواده های: ثابت بیرجندی، زرین قلم، 

اکبری و فامیل وابسته

جناب سرهنگ حسین صفری
انتصاب جناب عالی را به سمت 

رئیس اداره اماکن پلیس امنیت عمومی
فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

تبریک عرض نموده، برای شما و همکاران محترم آرزوی توفیق داریم.
اتاق اصناف مرکز استان

جنـاب آقـای دکتـر اربابـی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی
که نشان از لیاقت و کارآمدی شما است، تبریک عرض نموده و برایتان موفقیت روزافزون 

و توفیق خدمتگزاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم. 

هیئت مدیره،مدیرعامل و پرسنل 
موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

جناب آقای دکتر علی اربابی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیرکل بیمه سالمت استان خراسان جنوبی
تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگزاری 

مستمر شما را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

پرسنل اداره نظارت و ارزشیابی 
اداره کل بیمه سالمت خراسان جنوبی

نمایندگی انحصاری تشـک پرهـام
فروش ویژه انواع تشک

* طبی    * فنری   * طبی- فنری
1- بیرجند، خیابان توحید، نبش توحید 15، صنایع چوب کیان 09339822282

 2- بیرجند، تقاطع محالتی و 22 بهمن ، مبل کیان       09153612301

با گارانتی تعویض

10% زیرقیمت کارخانه 
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زمان واریز یارانه آذر ماه مشخص شد

میزان - پیش بینی می شود هشتاد و دومین مرحله یارانه نقدی بامداد یکشنبه ۲۶ آذر ماه به حساب سرپرستان خانوار 
واریز و قابل برداشت خواهد شد.الزم به ذکر است که مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشموالن دریافت یارانه نقدی 

همانند ماه های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

سرمقاله

بایدهای غیر مسئوالنه 
*برزجی

از  مردم  که  است  انتظاری  حداقل  ؛  گری  مطالبه 
یک خبرنگار دارند . یعنی همیشه طلبکار بودن ، 
یعنی همیشه جستجوگر ، همیشه سوال کننده  و 
کوچکترین انتظاری که مردم از شخص » مسئول 
» دارند پاسخگو بودن در مقابل سواالت است. حاال 
را  جنوبی  خراسان  جمعیت  همین  بخواهیم  اگر 
فرض بگیریم باید یک مسئول که قبول مسئولیت 
کرده در مقابل تک تک این افراد پاسخگو باشد . 
شاید همان مسئولیتی که به این شخص هویت 
بخشیده هر روزه مورد سوال واقع شود ولی امکان 
هزار  هفتصد  جمعیت  این  توسط  پرسیدن  سوال 
نفری میسر نباشد . پس خبرنگار که یک شخص 
به نماینده مردم است باید حق پرسیدن داشته باشد.
 هنوز هم هستند مدیرانی که به رغم توسعه روز 
افزون رسانه ها از گفت و گو ، مصاحبه های حضوری 
و ضروری و به خصوص ارائه آمار و حتی عملکرد 
سازمان و اداره متبوع خود به خبرنگاران طفره می روند 
و به نظر می رسد به سبب این که تصور می کنند 
در حوزه مدیریتی از قدرت باالتری برخوردار هستند 
از پاسخگویی به مطبوعات به عنوان نماینده افکار 
بهانه های  به  روز  هر  و  کرده  خالی  شانه  عمومی 
مختلف خود را از خبرنگاران پنهان می کنند.آنچه 
این حقیر تجربه دارم پاسخ های سرباال مسئوالن 
برای جواب ندادن است! آنجا که درخواستی از مردم 
به عنوان مطالبه دریافت می کنیم و به دنبال پاسخ 
آن از مسئولی هستیم جواب های گوناگونی می 
شنویم،« باید سواالت را فاکس کنید، باید نامه شما 
سربرگ داشته باشند، باید امضای مدیرمسئول داشته 
باشد،« و هزار باید دیگر... این بایدها فرصت های 
زیادی را از کف خبرنگاران می رباید که مسئول از 
آن بی خبر است. ذهن هایی که منتظر پاسخ اند 
و زبان هایی که در پاسخ دادن تعلل می کنند. این 
فرصت سوزی ها همواره یکی از مشکالت اساسی 
خبرنگاران بوده است .در همه مراسم هایی که به 
نوعی با خبرنگاران در ارتباط است اولین گالیه ای 
که از طرف این قشر مطرح می شود همین است 
که  بوده  این  شود  می  مطرح  که  پاسخی  تنها  و 
مسئوالن نباید درخواست سوال کتبی از خبرنگاران 
کنند. مدیرانی که سنگینی گوش ندارند، رسانه ها 
را دوست دارند، پاسخگویی را وظیفه مدیریتی خود 
می دانند، به تلفن همه خبرنگاران پاسخ می دهند، 
پاسخ رسانه های مخالف را هم می دهند، میکروفن 
انتخاب  به  اعتقادی  را نمی گیرند،  هیچ خبرنگاری 
برای همین  ندارند روزنامه نگاری  گزینشی رسانه ها 
جزو مشاغل سخت . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

باید مثل  زیان آور اعالم شده، چون   و  سرمقاله(  )ادامه 

اورژانس کشیک باشد. گاهی اوقات هم شاید مقصر 
خود خبرنگاران باشند آن هم خبرنگاران غیر حرفه 
ای که با زدن یک تیتر یا آمار اشتباه با بی تجربگی 
باعث  تخریب  و  انتقاد  میان  مرزبندی  رعایت  در 
اینجا  در  البته   . مسئوالن می شود.  اعتماد  سلب 
اگر خبرنگاری اشتباهی انجام دهد راه های تنبیهی 
زیادی را مدیران در پیش می گیرند  از جمله راه مراجع 
قضایی! اما  معلوم نیست وقتی  مدیری بیش از چند  
هفته خبرنگاری را دنبال خود می کشد یا تلفنش را 
سریع قطع می کند و در نهایت هم از او دست خط 
و امضا و سربرگ می خواهد باید به کجا شکایت 
برد. استاندار سابق خراسان جنوبی در آخرین جلسه 
ای که با خبرنگاران داشت و درد و دل های آنان را 
شنید به همه مدیران اخطار داد که باید  تعاملشان را 
با خبرنگاران اصالح کنند و اگر در نظرسنجی که قرار 
شده به دستور خودش از نحوه این تعامل انجام گیرد 
نتیجه مطلوب نداشته باشند نام آن مدیر  بدون هیچ 
تعارفی در جلسه شورای اداری استان مطرح خواهد 
شد  . همین چند روز پیش نیز مدیرکل روابط عمومی 
استانداری در جلسه هم اندیشی که با خبرنگاران فعال 
حوزه دولت داشت تاکید کرد که مدیران همیشه باید 
به صورت آنالین پاسخگوی خبرنگاران باشد. آنچه که 
در این بین یک نیاز محسوب می شود ابزار نظارتی 
بر مدیرانی است که از خبرنگاران فراری هستند .   در 
نهایت نیز خوب است مسئوالن محترم بدانند که 
انداز سوال  اگر بخواهد در دست  از مسایل  برخی 
فاکس کردن افتد دیگر خبر نمی شود . خبر را باید 
دست اول به مردم رساند تا سودی برای جامعه رسانه 
ای و خود مردم داشته باشد. به امید روزی که مدیران 
 توانمند ، شنوا و پاسخگو، میانه خوبی با رسانه ها 

داشته باشند.

پول مجاز همراه مسافر 
5 میلیون تومان است

خود  شنبه  سه  نشست  در  اعتبار  و  پول  شورای 
توسط  کشور  رایج  پول  صدور  و  ورود  کرد  مقرر 
حداکثر  خارجی-  یا  ایرانی  شهروند  مسافر-  هر 
شورای  است.   بالمانع  ریال  ۵۰میلیون  مبلغ  تا 
و  و دویست و چهل  در یک هزار  اعتبار  و  پول 
یکمین جلسه خود تاکید کرد در صورت رعایت 
نشدن سقف تعیین شده برای ورود و خروج ریال، با 
متخلفان وفق ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور 

و همچنین سایر مقررات رفتار می شود.

مهلت ثبت نام کسر خدمت 
ایثارگری تمدید نمی شود

سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای 
مسلح با اشاره به پایان زمان نام نویسی کسر خدمت رزمندگی، ایثارگی و 
آزادگی برای متولدان قبل از سال 7۲ گفت: به اطالع تمام افرادی که 
نتوانستند تا تاریخ 19 آذر ثبت نام کنند می رسانم که سهمیه آنها سوخت 
شده و محاسبه نخواهد شد.وی تاکید کرد: آن دسته از مشموالن متولد 
قبل از 7۲ که برگ اعزام به خدمت نیز گرفتند اما هنوز اعزام نشدند 
نیز سهمیه آنها سوخت شده است. وی خاطرنشان کرد: به همه والدین 
واجد شرایطی که دارای فرزند ذکور هستند اعالم می کنم که برای ثبت 
مشخصات فرزند خود و استفاده از سهمیه کسر از خدمت ایثارگری مراجعه 

کنند و در این زمینه سن فرزند هیچ اهمیتی ندارد.

مهلت ثبت نام آزمون ارشد تمدید شد

ایسنا- مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام 
در آزمون کارشناسی ارشد سال 97 تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه، ۲۶ آذر ماه 
خبر داد.دکتر حسین توکلی با اعالم این مطلب،  اظهار کرد: به منظور فراهم 
از داوطلبان شرکت در آزمون ورودی  آوردن شرایط الزم برای آن دسته 
دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته 97 دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد برای پذیرش دانشجو در 
۶ گروه آموزشی و 1۴۰ کد رشته امتحانی و همچنین بیست و سومین 
تعیین شده  نتوانستند در مهلت  دانشجویی کشور که  المپیاد علمی 
نسبت به ثبت نام اقدام کنند،  این مهلت تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه، ۲۶ آذر 
 تمدید شد. داوطلبان در این مهلت تعیین شده می توانند از طریق سایت

 www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

قراردادهای سابق اینترنت حجمی
 مخابرات کماکان معتبر است

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مخابرات ایران اعالم کرد: قراردادهای 
سابق خرید اینترنت حجمی شرکت مخابرات ایران تا پایان زمان قرارداد 
به قوت خود باقی است و پس از تاریخ انقضا، مشترک می تواند درباره 
خرید سرویس جدید اینترنت تصمیم گیری کند.براین اساس مشترکانی 
که همچنان قرارداد آنها با مخابرات، برای اینترنت باقی مانده است تا 
زمان انقضای قرارداد، نیازی به مراجعه به مخابرات نداشته و همچنان 
از خدمات اینترنت طبق قرارداد اولیه برخوردار هستند.پس از پایان زمان 
قراردادهای سابق، مشترکان مخابرات می توانند مطابق با تعرفه های 
اعالم شده و با توجه به نیازی که به سرعت و میزان حجم دارند، مدلی 

که کاربرد بیشتری را برایشان دارد، انتخاب کرده و از آن بهره مند شوند.

شرکت گاز در برابر »آبونمان« تسلیم شد

نوبخت: شاید بنزین بیش از ۱5۰۰ تومان شود

اشاره  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  سخنگوی  فارس- 
گفت:  است،  قانون  مجری  شرکت  این  اینکه  به 
فرایند  اداری  عدالت  دیوان  اخطاریه  براساس 
است. شده  آغاز  گاز  قبوض  از  آبونمان  حذف 
مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره 
گفت:  ایران  گاز  ملی  شرکت  توسط  قانون  اجرای  به 
یک  در  اما  است  بر  زمان  گاز  قبوض  از  آبونمان  حذف 
است. شدن  حذف  حال  در  قبوض  از  بند  این  فرایند 
باشند  داشته  انتظار  نباید  مشترکین  داد:  ادامه  وی 
این  شود،  حذف  قبوضشان  از  بند  این  یکباره  به 

می  تاکید  را  نکته  این  اما  بود  خواهد  بر  زمان  فرایند 
خواهد  حذف  جدید  قبوض  در  آبونمان  بند  که  کنم 
بود. خواهد  قانون  مجری  گاز  ملی  شرکت  و  شد 

طی  اداری  عدالت  دیوان  فارس  خبرنگار  گزارش  به 
ایران  گاز  ملی  شرکت  به  گذشته  رو  سه  ای  اخطاریه 
از  را  آبونمان  حذف  نحوه  تا  داد  مهلت  ساعت   ۴8
کند. حذف  قبوض  از  را  بند  این  و  اعالم  گاز  قوبض 

دیروز مهلت این شرکت به پایان رسید و شرکت ملی گاز کار 
حذف آبونمان از قبوض مشترکین گاز را آغاز کرده است.

ایران  گاز  یعنی دوم شهریورماه سال جاری شرکت ملی 

به اعالم روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور 
حکم جدید از سوی این دیوان در خصوص حذف آبونمان از 
قبوض گاز واکنش نشان داد.شرکت ملی گاز ایران در واکنش 
این که  درباره  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیئت  رأی  به 
»دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خالف قانون 
تشخیص داده شد«، اعالم کرد: »هنوز این موضوع به صورت 
مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابالغ نشده است«.

این  در  ایران  گاز  بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی  مجید 
خصوص گفت: »شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت 
ابالغ قانونی از سوی مراجع ذی صالح اقدام خواهد کرد«.

قیمت  افزایش  احتمال  از  دولت  سخنگوی  تسنیم- 
داد. خبر   97 سال  در  تومان   1۵۰۰ از  بیش  به  بنزین 
درباره  ملت،  خانه  با  گفت وگو  در  نوبخت  محمدباقر 
بودجه سال 97  از کشور که در  افزایش عوارض خروج 
به آن اشاره شده است، اظهار داشت: در بودجه اقدامات 
برنامه  جمله  از  است  شده  گرفته  نظر  در  متنوعی 
بتوانیم  اینکه  برای  همچنین  و  فقرزدایی  اشتغالزایی، 

از امکانات بخش غیردولتی برای توسعه کشور استفاده 
است.وی  مطرح  عمومی-خصوص  مشارکت  مدل  کنیم 
 8 حداقل   97 سال  بودجه  جهت  همین  به  داد:  ادامه 
یک  ردیف ها  از  یکی  در  دارد،  جدید  ویژگی  و  موضوع 
عددی پیش بینی شد که در فرآیند رسیدگی مانند سایر 
بررسی  کمیسیون ها  و  مجلس  در  دیگر  پیشنهادات 

می کند و بهترین تصمیمات گرفته می شود.

تا  بنزین  قیمت  افزایش  خصوص  در  دولت  سخنگوی 
جاری  سال  بودجه  درقانون  داد:  توضیح  تومان،   1۵۰۰
قیمت  اصالح  برای  ظرفیتی  همیشه  گذشته  لوایح  و 
بودجه  در  می شود،  گرفته  نظر  در  انرژی  حامل های 
میلیارد  هزار   ۴8 سقف  تا  دارد  اجازه  دولت   ،9۶ سال 
تومان نسبت به اصالح قیمت حامل های انرژی اقدام و 
درآمدی کسب کند، در حال حاضر بر اساس قیمت های 

موجود چیزی حدود 3۲ هزار میلیارد تومان کسب کرده 
ایم.

نوبخت با اشاره به اینکه 1۶ هزار میلیارد تومان فاصله 
قیمت  با  داشت:  بیان  دارد،  وجود  تعیین شده  تا سقف 
کنونی بنزین نمی توان به سقف برسیم، بنابراین قیمت 
بنزین حتی می تواند به عددی باالتر از عدد مطرح شده 

افزایش پیدا کند.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت دوم(

شرکت تعاونی طالیه داران عرصه سازندگی بامداد شرق      تاریخ انتشار: 1396/09/23
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی طالیه داران عرصه سازندگی بامداد شرق راس ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 

1396/10/06 در محل نمازخانه سازمان جهاد کشاورزی استان واقع در بلوار شهدای عبادی برگزار می شود.
از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند.

ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت 
 نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو شرکت،سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

ضمنا کاندیداهای سمت بازرسی در شرکت تعاونی، موظفند حداکثر طی مدت یک هفته از انتشار آگهی دعوت به دفتر شرکت تعاونی مراجعه 
و مدارک مربوط را تحویل نمایند.

دستورجلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- تصویب صورت های مالی سال 95- تصمیم گیری در خصوص بودجه پیشنهادی سال 
96- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال                                                                                  هیئت مدیره

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده امالک   شناسه آگهی: 118199

شمارهردیف
 مزایده

تضمین شرکت قیمت پایه به ریالموضوع مزایده
در مزایده به ریال

فروش ملک کارگاهی به مساحت 10000 مترمربع عرصه و 1070 مترمربع اعیان 196/6
واقع در بیرجند- حاشیه بلوار خلیج فارس- جنب فروشگاه اتکا- انبار مخابرات

57/124/000/0005/713/000/000

فروش یک قطعه زمین به مساحت 4161/65 مترمربع 296/7
واقع در قاین- تقاطع خیابان پیروزی و بلوار شهرداری

14/358/000/0001/435/800/000

فروش یک باب ساختمان به مساحت 199 مترمربع عرصه و 180 مترمربع اعیان 396/8
واقع در فردوس چهارراه شهیدان پارسا

5/667/200/000566/720/000

فروش محل قدیم اداره مخابرات طبس به مساحت 2000 مترمربع عرصه و 491 496/9
مترمربع اعیان واقع در طبس- بلوار بهشتی جنوبی

6/176/400/000617/640/000

فروش محل قدیم انبار اداره مخابرات طبس به مساحت 1066 مترمربع عرصه 596/10
واقع در طبس- بلوار بهشتی جنوبی

3/462/000/000346/200/000

فروش یک قطعه زمین به مساحت 1298/56 مترمربع واقع در آرین شهر نبش 696/11
بلوار امیرالمومنین )ع( و خیابان شهید بهشتی

1/643/000/000164/300/000

فروش یک قطعه زمین به مساحت 2400 مترمربع واقع در خضری دشت بیاض- 796/12
ابتدای بلوار خضری به دشت بیاض

3/726/000/000372/600/000

موضوع : فروش امالک مازاد مخابرات منطقه خراسان جنوبی طبق لیست فوق به صورت نقد و اقساط به باالترین قیمت پیشنهادی برابر شرایط منضم به طرح قرارداد
شرط تهیه اسناد: واریز مبلغ 200/000 ریال بابت هر مزایده به حساب سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی در وجه مخابرات خراسان جنوبی مهلت تهیه اسناد: از 
مورخ 96/9/23 تا پایان وقت اداری 96/10/3 - تحویل اسناد پایان وقت اداری 96/10/13 و بازگشایی پاکت ها 96/10/17 تضمین: تضمین شرکت در مزایده معادل مبلغ 
اعالم شده برای هر ملک طی ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز نقدی به حساب سیبا شماره 0106034398001 در وجه مخابرات خراسان جنوبی 

محل تهیه اسناد: بیرجند- بلوار پاسداران- میدان جانبازان- مخابرات خراسان جنوبی- اتاق شماره 124 تلفن: 32445444-056 فاکس: 056-32424004
مخابرات منطقه خراسان جنوبی

آگهی مناقصه های شماره 96/23 و 96/24 و 96/25   شناسه آگهی: 118196

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهموضوع مناقصهشماره مناقصه

118/000/000 ریالنگهداری،توسعه و ارائه خدمات مشتریان مخابرات سربیشه طبق شرایط منضم به طرح قرارداد96/23

116/000/000 ریالنگهداری،توسعه و ارائه خدمات مشتریان مخابرات بشرویه طبق شرایط منضم به طرح قرارداد96/24

113/000/000 ریالنگهداری،توسعه و ارائه خدمات مشتریان مخابرات درمیان طبق شرایط منضم به طرح قرارداد96/25
 شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت های واجدشرایط با واریز مبلغ 200/000 ریال برای هر مناقصه به حساب سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی 
می توانند در مناقصه شرکت نمایند. مهلت تهیه اسناد: از مورخ 96/9/23 تا پایان وقت اداری 96/10/3 - تحویل اسناد پایان وقت اداری 96/10/13 و 
بازگشایی پاکت ها 96/10/17  تضمین: تضمین شرکت در مناقصه به شرح فوق و به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی 

به حساب سیبا بانک ملی مرکزی به شماره 0106034398001 به نام مخابرات خراسان جنوبی می باشد.
محل تهیه اسناد: بیرجند- بلوار پاسداران- میدان جانبازان- مخابرات خراسان جنوبی- اتاق شماره 124 تلفن: 32445444-056 فاکس: 056-32424004
مخابرات منطقه خراسان جنوبی
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راه اندازی سه کلینیک ویژه در خراسان جنوبی در انتظار تجهیزات
صدا و سیما- ساختمان کلینیک های ویژه بیمارستانهای قاین ، فردوس و بیرجند تکمیل شده است و در صورت تجهیز، به زودی راه اندازی می شود. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند گفت: عملیات اجرایی ساختمان کلینیک های ویژه بیمارستان ولی عصر بیرجند با هزار و 620 متر مربع و بیمارستانهای شهید چمران فردوس و شهدای قاین با 780 متر مربع 

زیربنا به اتمام رسید. دهقانی از بهره برداری از کلینیک ویژه بیمارستان شهید چمران فردوس در آینده نزدیک خبر داد که گفته می شود با 200 میلیون تومان اعتبار  تجهیز خواهد شد.
چرا افضل توس همین بخشنامه را در همان موقع 
نگفت؟! من سپردهایم را می گرفتم همه سپرده 

گذارها از مرداد امسال متوجه شدیم!
915...323
باسالم وتشکر از دست اندرکاران محترم نشریه 
ریزی  برنامه  شورای  از  خواستم  می  آوا،  وزین 
با  باقران  سیمان  پروژه  آیا  بپرسید  استانداری 
نقش  و  باال  اشتغالزایی  و  سهامدار  هزار  سی 
یک  دریافت  استحقاق  منطقه  امنیت  در  موثر 
این  است  بهتر  نداشت  را  استانی  کمک  میلیارد 
شورا منطقی تر تصمیم گیری کنند هنوز هم دیر 
نیست مردم محروم منطقه چشم براه راه اندازی 

کامل این کارخانه هستند.
915...266
چرا در شهری که مدت هاست مرکز استان شده 
به دوش می کشد،  را  بودن  فرهنگی  ادعای  و 
سالن تخصصی و چند هزار نفری برای اجرای 
تئاتر و موسیقی ندارد، این در حالیست که شهر 
که  این  با  و  دارد  نفری  چندهزار  سالن  زاهدان 
هنرشان  به  ولی  آید  می  حساب  به  تر  محروم 
ما  شهر  در  چرا  دانم  نمی  ولی  نهند.  می  ارج 
اینقدر به هنر بها داده نمی شود. اگر این سالن 
احداث شود خیلی از هنرمندان ما مهاجرت نمی 

کنند و به کار امیدوار می شوند.
937...357
کنند  می  عجیبی  کارهای  گاها  ما  مسئوالن 
کنیم!  می  تعجب  ها  آن  شدن  مدیر  از  گاه  که 
وات  کیلو  هزار   7 فقط  با  صنعتی  شهرک  یک 
سرمایه  تمام  است  قرار  که  هم  ادامه  در  برق! 
امکانات  با کدام  ببرید  جا  آن  را  گذاران خارجی 
زیرساختی؟! معلوم است که سرمایه گذار اصفهان 

و یزد و مشهد را به ما ترجیح می دهد!
935...889

جاوید شهردار  آقای  ازجناب  تشکر  سالم. ضمن 
برای ایده خوب احدات بوستان 48 هکتاری، لطفا 
برای اثبات نیت خیرخواهانه با حدف دیوار خیابان 

ارتش که بوستان آماده ای است موافقت کنید.
915...491

با  پرداخت می کنیم،  یارانه ها قسط  با  داریم  ما 
حذف آن توسط رئیس جمهور محترم چه خاکی بر 
سرمان کنیم؟ چرا نمی خواهند بفهمند که برخی 
اقشار این جامعه به این یارانه نیاز دارند مخصوصا 

مردم این استان که سطح درآمدی پایینی دارند.
ارسالی به تلگرام آوا
این  بجای درخواست  نباشید.کاش  سالم خسته 
همه مردم برای ساخت مساجد پرهزینه، در هر 
محله همون مساجد قدیم را باشکوه کنیم، مثل 
نگاه  باید  خدایی  برگزارکنیم.  شاد  اعیاد  قدیم 
کوچه  اعیاد  در  قبل  مثل  مساجد  کدوم  کنید 
یکی  کدوم  نماز  موقع  میکند.  چراغانی  را  ها 
باشکوه  االن  مساجد  همین  تکمیله.  ظرفیت 

داشته باشیم به فکر هزینه زیاد نباشیم.
ارسالی به تلگرام آوا
مردم چه گناهی کردند که به خاطر قراردادهای 
ساختمانی عراق و افغانستان، آهن را با افزایش 
و  دین  چی  هر  از  را  مردم  بخرند!  درصدی   43

آیین و خدا و پیغمبر می زنند.
915...448
با سالم ، خواهشمندیم با عنایت با اسکان تقریبا 
صد در صدی مسکن مهر سایت اداری و با عنایت 
به جمعت فشرده و خانواده های تقریبا جوان )هر 
خانواده حداقل دو فرزند( لزوم احداث فضای سبز و 
پارک کامال محسوس بوده و تجمع فرزندان مان 
در مابین بلوکها و خیابانهای سایت موجب آزار و 
اذیت همسایه ها و همچنین مستوجب خطراتی 
برای خودشان است که امید است در این خصوص 
فضایی  احداث  و  الزم  اقدام  و  پیگیری  دستور 

مناسب و درخور مبذول فرمایند. با تشکر
915...43

روستای  گازکشی  حال  در  که  گاز  شرکت  چرا 
سرخنگ شهرستان درمیان  است از نصب علمک 
در مورد بسیاری از خانه ها خودداری می کند چرا 
فرمانداری و استانداری بر این کار نظارتی ندارند؟ 
آیا همین گونه به فرمایش امام خمینی )ره( عمل 

می کنید که فرمودند: روستاییان را در یابید.
ارسالی به آوا
سالم با خیرمقدم به جناب شهردار بیرجند، آیا امکان 
داره المان نازیبای نرده کشی خیابان جمهوری که 
عده ای روبه نون و نوایی رسوند و برای عده ای 
خطر سازبود با دستور شما برداشته  شود؟ نمی دونم 

اجراش با چه ذوق و سلیقه ای انجام شده بود؟
915...707
دختر  بودند  فرموده  که  پدری  خدمت  باسالم 
پرستارشون آنقدر درگیر شغل شان هستند که شبی 
دوبار بچه کوچک را برای شیر دادن به بیمارستان 
پرستار شدن  ماهیت  که  برسد  برندبه عرض  می 
همین است.  مریض که نباید  مشکالت شخصی 

پرستار و سایر پرسنل  درمانی را جبران کند.
915...194
دیروز    12:30 ساعت  کن،  چاپ  لطفا  آوا،  سالم 
ناگهانی  را  توحید  خیابان  در   .... رستوران  گاز 
قطع کردند  ، وقتی هم که تماس گرفتیم علت 
را بپرسیم گفتند یک نشتی پیش آمده و به همین 
علت قطع شده است، کاش قبل قطع کردن خبر 
بدهند تا ما پخت را شروع نکنیم و کلی سفارش 

که داشتیم از بین نرود.
915...201
بدون   .... تاکسی  است  این چه وضعی  آوا  سالم 
هیچ آرم و عالیمی دنبال زن و بچه مردم میاد، اگر 

اتفاقی بیافتد کی جواب گو است؟
915...597

 “ایران مهر” بیرجند هم تراز با برترین های کشور
گزارش آوا از اولین مرکز درمان بیماران سرطانی در شرق کشور

زمره  در  ما  کشور  کاری-  نسرین 
کشورهایی است که سرطان با سرعت زیادی 
که  روشهایی  است،  گسترش  حال  در  آن  در 
از  جلوگیری  و  سرطان  درمان  برای  کنون  تا 
توسط  بیماری  این  آلوده  بافتهای  پیشرفت 
انسان کشف شده است شامل شیمی درمانی 
از  یکی  درمانی  است.شیمی   پرتودرمانی  و 
یا تخفیف موقت  و  درمان سرطان  روش های 
داروهای خاص است،  برخی  از  استفاده  با  آن 
بردن  بین  از  خاص  داروهای  این  اصلی  کار 
به  صدمه  بدون  سرطان  درگیر  سلولهای 
شیمی  انجام  است.برای  آن  مجاور  بافتهای 
و  بیمارستانها  از  جدا  خاصی  مراکز  درمانی، 
مراکز درمانی معمولی در نظر گرفته می شود.

بیماران سرطانی در گذشته
مجبور بودند مسافت طوالنی
برای شیمی درمانی طی کنند

بیماران سرطانی  استان در سالهای گذشته 
و  درمانی  شیمی  انجام  برای  بودند  مجبور 
رادیوتراپی مسافتهای طوالنی تا شهرهای مثل 
تهران و مشهد  را طی کنند که این  بر درد 
گران بودن دارو ها، خستگی، افسردگی  و غیره 
افزوده است. با توجه به آمار باالی مبتالیان به 
سرطان ساخت مرکز رادیوتراپی و انکولوژی از 
سال 90 با همت خیرین و نیک اندیشان آغاز 
شد و با پیگیری های دانشگاه علوم پزشکی و 
ماه سال  اسفند  استان  مجمع خیرین سالمت 
ایران  انکولوژي  و  رادیوتراپي  مرکز  گذشته 
در  مربع  متر  هزار   6 مساحت  با  بیرجند  مهر 
یک طبقه و در زمین ملکی دانشگاه با حضور 
که  بیمارستان  وارد  شد.  افتتاح  بهداشت   وزیر 
می شوی تمیزی و هوای گرم آن در این سرما 
دلچسب است. بر دیوار بیمارستان تابلوهای با 

آثار هنری به آدم انرژی می بخشد. 

نویدی برای بیماران خاص

بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
سرطانی  بیماران  پذیرش  آغاز  با  همزمان 
عنوان  تیرماه  در  استان  در  رادیوتراپی  نیازمند 
محدودیتی  هیچ  بیرجند  ایرانمهر  مرکز  کرد: 
برای پذیرش بیماران در این زمینه ندارد.کاظم 
و  به ظرفیت  توجه  با  مرکز  این  افزود:  قائمی 
ظرفیت  روزانه  طور  به  موجود  های  سیستم 
افزود:  داریم،  را  بیمار    30 حداقل  پذیرش 
حتی  بیمار  پذیرش  برای  محدودیتی  هیچ 
به  اشاره  با  قائمی   نداریم.  ها  استان  دیگر  از 
هزینه  کرد:  بیان  بیماران  درمانی  های  هزینه 
برای  و  بوده  دولتی  های  تعرفه  براساس  ها 
رایگان  هستند،  بیمه  که  رادیوتراپی  بیماران 
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  است. 
بیماران شیمی درمانی فقط 10  اینکه  بیان  با 
درصد از هزینه ها را پرداخت می کنند، گفت: 

تمامی بیمه ها در این مرکز قبول می شود.

امکانات پیشرفته بخش بستری و 
سرپایی برابر با مراکز پیشرفته کشوری

بیمارستان  سرپایی   و  بستری  بخش   در 
شده  ایزوله  های  صندلی  و  ها  تخت  است. 
دیوارها  روی  بر  هم  کودک  اتاق  در  و  است 
نقاشی های کودکانه و عروسک در کنار تخت 
ها گذاشته اند تا بچه ها در حین درمان از این 
سوپروایزر  گفته  به  کنند.  استفاده  ها  جذابیت 
این  بخش ، تزریق به بیمار  به صورت وریدی 
این  شود  می  انجام  جلدی  زیر  و  عضالنی  و 

عمل در  بخش سرپایی بین 3 ثانیه تا 6 ساعت 
طول  کشیده  اما در بخش بستری بین یک تا 
7 روز مریض بستری می شود. وی خاطر نشان 
پیشرفته  تجهیزات  و  امکانات  تمام  کند:   می 
دارد  وجود  کشور  برتر  های  کلینیک  در  که 
اینجا هم است. سعادت پور ادامه می دهد:  در 
این بخش دو متخصص رادیوتراپی و انکولوژی 
همکاری می کنند که در ماه آینده متخصص 

وی  شود.  می  اضافه  آنها  به  هم  هماتولوژی 
روزانه حداقل  در بخش سرپایی  اینکه  بیان  با 
قرار گرفته  تا 10مریض تحت درمان  بین 15 
می افزاید: خوشبختانه در استان ما با همکاری 
 90 تخفیف  از  بیماران   دارو  و  غذا   معاونت 
درصدی دارو برخوردارند و هزینه درمان برای 
کند:  می  خاطرنشان  وی  نیست.  سنگین  آنها 
داروخانه برای بیماران بستری فعال است و به 
زودی برای افراد سرپایی هم مجوز صادر شده 
و از داروخانه این مرکز می توانند استفاده کنند. 
وی تاکید می کند: به شهادت مریض های که 
در کلینیک های خصوصی و هزینه های گزاف 
اند  شده  پذیرش  بزرگ  شهرهای  و  تهران  در 
بیمارستان ایران مهر هم از نظر پرسنل و تجربه 

 و هم از نظر امکانات با آن ها برابری می کند.

تمام آزمایش ها با تعرفه دولتی
در بیمارستان ایران مهر انجام می شود

روشهای  از  یکی  سرطان  تشخیص  در 
این  است،  آزمایشگاهی  های  تست  کلیدی 
هماتولوژی،  های  تست  شامل  ها  تست 

هیستوپاتولوژی،  میکروبیولوژی،  بیوشیمی، 
سیتولوژی، سرولوژی، ایمونولوژی و غیره  می 
بر  آزمایش هایی  پزشکی  آزمایشگاه  در  باشند. 
در  بیماری  به  مبتالیان  از  هایی  نمونه  روی 
جهت تشخیص بیماری انجام می شود. چنین 
امکانات  و  شرایط  حسب  بر  هایی  آزمایشگاه 
تخصصی  یا  عمومی  صورت  به  توانند  می 
ایجاد  شوند.  در بخش آزمایشگاه بیمارستان 
ایران مهر عالوه بر آزمایشات معمول از تمام 
و  سرطان  تخصصی  آزمایشات    ، مراجعان 
مارکرهای ویروسی ، آزمایشات کشت و کامل 

ادرار و مدفوع انجام می شود .
مسئول آزمایشگاه خاطرنشان می کند: تمام 
آزمایشات انجام شده با تعرفه دولتی برای افراد 

بیمارستان  این  در  تجهیزات مدرن  با  سرپایی 
انجام می شود . بتول واعظی راد خاطر نشان 
می کند: تمامی بیماران که نسخه پزشک دارند 
آزمایشگاه پذیرش می شوند. به گفته  این  در 
واعظی راد حتی آزمایشات ایمونوهیستوشیمی 
این  توسط  شود  نمی  انجام  استان  در  که 
کم  بیماران  حال  کمک  برای  آزمایشگاه 
بضاعت از شهروندان نمونه ها گرفته شده و به 

بیمارستان قائم مشهد ارسال می شود و جواب 
برمی گردد.  بیمارستان  به  دولتی  تعرفه  با  آن 
وی تاکید می کند: بخش آزمایشگاه بیمارستان 

صبح ها از ساعت 7 و نیم صبح تا 7 بعدازظهر 
فعال است و روزهای تعطیل و شب مخصوص 

گفته  به  است.  استفاده  قابل  بستری  بیماران 
وی آزمایشگاه توسط  پاتولوژیست خانم دکتر 

چهکندی مدیریت می شود.

پرتو درمانی از بین بردن
سلولهای سرطانی با حداقل آسیب 

که  مهر  ایران  بیمارستان  دیگر  بخش 

کار  به  مشغول  آن  در  مربوطه  متخصصان 
هستند قسمت پرتو درمانی است. پرتو درمانی 
ساز  یون  پرتوهای  از  استفاده   ، رادیوتراپی  یا 

بافتهای  کردن  کوچک  یا  بردن  بین  از  برای 
درمانی  پرتو  بخش  مسئول  است.  سرطانی 

آسیب   اثر  در  روش  این  در  کند:  می  عنوان 
DNA ، سلولهای ناحیه درمان )بافت هدف( 
تخریب و ادامه رشد و تقسیم غیر ممکن می 
شود. اگرچه پرتو عالوه بر سلولهای سرطانی 
ولی  رساند  می  آسیب  نیز  سالم  سلولهای  به 
دوباره  را  خود  بهبودی  سالم  سلولهای  اکثر 
نشان  خاطر  رضایی  مریم  آورند.  می  بدست 
بردن  بین  از  درمانی  پرتو  از  کند:  هدف  می 
حداکثر سلولهای سرطانی با حداقل آسیب به 

بافت های سالم است. 
وی با بیان اینکه روش های مختلفی برای 
پرتو دهی و انتقال اشعه با قدرت نفوذ متفاوت 
وجود دارد می افزاید:  عالوه بر این تعدادی از 
دقیق  بطور  توانند  می  دهی  پرتو  های  روش 
از  کوچکی  ناحیه  درمان  برای  شده  کنترل  و 
بافت بدون آسیب به بافت و اندام های اطراف 
استفاده شود، در حالی که برای درمان نواحی 
بزرگتر از انواع دیگر پرتو استفاده می شود. وی 
درمان  طراحی  بیمار  هر  برای  اینکه  بیان  با 
برای محافظت بافت های سالم تا حد امکان 
بیماران  از  نیمی  افزاید:  می  شود  می  انجام 

سرطانی پرتو درمانی می شوند. 

ویزیت پزشکان متخصص انکولوژی

کلینیک تخصصی بیمارستان ایران مهر برای 
بیماران سرطانی همه روزه به جز ایام تعطیل 
متخصصین  کلینیک  این  در  باشد.  می  فعال 
آینده ای نزدیک  انکولوژی حضور دارند و در 
فوق تخصص خون نیز به این مجموعه اضافه 
هم  برای  آسایش  بخش  نوید  که  شد  خواهد 

استانی ها می باشد.

ویزیت بیماران توسط پزشکان عمومی 
و با تجربه در بیمارستان ایرانمهر 

پزشک عمومی  این بیمارستان اظهار کرد: 
خدمت  قابلیت  باال  ظرفیت  با  بیمارستان  این 
داراست  و  را  استانی ها  به عموم هم  رسانی 
24 ساعته به بیماران سرپایی و بستری خدمت 
 7 شد:  یادآور  طاهری  دکتر  نماید.  می  ارائه 
پزشک عمومی به صورت شیفتی، 24 ساعته 
در بیمارستان مشغول به کار هستند که دارای 
های  بیمارستان  و  مراکز  سایر  در  کار  سابقه 
دولتی می باشند. وی خاطر نشان کرد: معاینه 
و تجویز دارو برای عموم مردم با تعرفه های 
دولتی انجام می شود و همشهریان می توانند 
های  بیماری  همچون  هایی  بیماری  برای 
این  به  نیز    ... و  مسمومیت   ، اطفال  عفونی، 

بیمارستان مراجعه نمایند. 

مشاوره و درمان بیماران سرطانی 

اغلب بیماران سرطانی و حتی خانواده هایشان 
به دلیل ماهیت مخوف بیماری سرطان دچار 
بسیاری از آشفتگی های روانی می شوند. به 
در  کلینیک  این  گرفتن  نظر  در  دلیل  همین 
سرطان  مرکز  یک  های  کلینیک  مجموعه 
بیماری  پذیرش  در  ناتوانی  است.  ضروری 
در  الزم  های  درمان  انجام  در  مقاومت  و 
بیماران مشاهده می شود. همچنین  از  برخی 
عصبانیت ، افسردگی ، اضطراب ، بی خوابی 
نیز  سرطان  نوع  از  ناشی  توهم  و  هذیان   ،
خانواده  از  برخی  باشند.  می  درمان  نیازمند 
را  سرطان  دچار  بیمار  با  تعامل  نحوه  نیز  ها 
از  ناشی  روانی  فشار  به علت  یا  و  دانند  نمی 
بیماری ،  خود نیز دچار مشکالتی می گردند 

که نیازمند مشاوره و درمان است.

هیچ محدودیتی برای پذیرش بیمار حتی از دیگر استان ها نداریم.

برای کمک حال بیماران کم بضاعت، نمونه ها گرفته شده و به بیمارستان قائم 
مشهد ارسال می شود و جواب آن با تعرفه دولتی به بیمارستان برمی گردد. 

عکس: کاری
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آنزیمی که شاید مانع پیری شود!

ایسنا- محققان دریافتند مهار یک آنزیم که در همه پستانداران رایج است، پتانسیل ضد پیری دارد و می تواند طول عمر را افزایش 
دهد.  دانشمندان با مهار این آنزیم در بدن مگس ها و کرم ها توانستند طول عمر آنها را افزایش دهند. این آنزیم در انواع پستانداران 

از جمله انسانها نیز وجود دارد. ین نشان می دهد که این مکانیسم می تواند نوید دهنده درمان های ضد پیری جدید باشد.
پنجشنبه  *23 آذر  1396 * شماره 3954

یادداشت

4 گوشه دنیا 

خواندنی ها

قدیمی ترین درخت های زنده دنیا
 را بشناسید

این درختان قدیمی ترین درختان دنیا هستند که 
هم اکنون بر روی کره زمین وجود دارند و به حیات 
از این درختان معروف  ادامه می دهند. یکی  خود 
 ۳۸۵ با  برابر  قدمتی  که  است  درختی  قدیمی، 
نیویورک  در  در سال ۲۰۰۷  و  دارد  میلیون سال 
دوونین  دوره  به  درخت  این  قدمت  شد.  کشف 
هم  قدیمی  بسیار  درختان  برمی گردد.البته  میانه 
درختان  قدیمی ترین  از  سن شان  که  دارند  وجود 
زنده هم بیشتر است، یکی از قدیمی ترین درختان 
ولر  درخت  نیست،  زنده  حاضر  حال  در  که  دنیا 
پیک در نوادا است.بسیاری از درختان قدیمی در 
در  شده اند،  کشف  کاوش  و  تحقیق  یک  جریان 
به  خود  تحقیق  روند  در  دانشجویی   ۱۹۶۴ سال 

قدیمی ترین درخت جهان رسیده بود.
درختان قدیمی و عجیب زیادی در سراسر دنیا 
وجود دارند، با ما همراه باشید تا این درختان را بهتر 
بشناسید:  جایا سری ماها بودهی، قدیمی ترین درخت 
زنده دنیا است که در سال ۲۸۸ قبل از میالد کاشته 
شده است و در سال ۲۰۱۷ قدمتی برابر با ۲۳۰۴ 
سال دارد.-درخت بزرگ پارک طبیعی کالیفرنیا یا 
کهن سال  درخت  سومین  رئیس جمهور،  درخت 
زنده دنیا است که تنه آن حجم عظیمی دارد. در 
سال ۲۰۱۲ حجم تنه درخت به ۱۳۰۰ مترمکعب 
رسید. سن این درخت کهن سال ۳.۲۰۰ سال است. 
الیوریا دو موچائو درخت زیتون اروپایی است که در 
کشور پرتغال قرار دارد و یکی از قدیمی ترین درختان 
زنده اروپا است. هارا کهن سال یکی از قدیمی ترین 
درختان دنیا است که در کوهستان سفید آمریکا قرار 

دارد و قصه ای قدیمی پشت آن وجود دارد. 
درخت تجی کوکو سنی برابر با ۹۵۵۸ سال دارد 
زمین  درخت های  پیرترین  از  یکی  به عنوان  که 
طی  درخت  این  تنه  و  ریشه ها  می شود.  شناخته 

سال ها هزاران بار بازیابی شده است.
پاندو یکی از محکم ترین و قدیمی ترین درختان 
دنیا است. سن پاندو چیزی حدود ۸۰۰۰۰ سال است 
و سنگین ترین درخت پاندو وزنی برابر با ۶,۰۰۰,۰۰۰ 
کیلوگرم دارد، درواقع به عنوان سنگین ترین موجود 

زنده دنیا شناخته شده است.

عکاسخونه

باران اشک آورها 
بر سر مردم فلسطین

آور  اشک  های  گاز  از  استفاده  فراوان  مقدار 
تظاهر  علیه  اسرائیلی  اشغالگر  نیروهای  توسط 

کنندگان فلسطینی در کرانه ی باختری.

اسدزاده-سیدعلی امیرآبادی زاده،کارشناس فضای مجازی 
در گفت و گو با خبرنگار آوای خراسان جنوبی عنوان کرد: 
اینگونه  با  مواجهه  در  اینترنتی  و  مجازی  فضای  کاربران 
خرج  به  بیشتری  هوشیاری  باید  موقعیت ها  و  محیط ها 
داده و بیشتر از قبل نکات امنیتی را رعایت کنند. با توجه 
به جایگزینی لپ تاب ها به جای کامپیوتر های خانگی و در 
دسترس و قابل حمل بودن آن ها، الزم است، این وسیله را 
نیز، همانند دیگر وسایل شخصی خود بدانید و از آن حفاظت 
کنید؛ زیرا تمامی اطالعات شخصی شما بر روی آن ذخیره 
است و اگر این اطالعات به دست سارقان هویت برسد از 
آن ها سوءاستفاده می کنند و اطالعات شخصی و محرمانۀ 

شما افشا خواهد شد. 
این  از  یک  هر  بررسی  به   ، گو  و  گفت  این  ادامه  در 

موقعیت ها  پرداختیم:

توجه به نکات زیر، برای امنیت بیشتر
 این وسیله های شخصی کمک می کند

به گفته این کارشناس فضای مجازی مهم ترین عاملی 
که راه را برای نفوذ سارقان در این فضا فراهم می کند، 
بدون  که  است  هایی  لینک  و  ها  سایت  به  شدن  وارد 
اطالع برایمان باز می شود خوب است اگر از لپ تاپ و 
گوشی استفاده می کنیم اطالعات مهمی در آن ها نداشته 
باشند که اگر ...این اطالعات بدست سارقان افتد نگرانی 
برای سوء استفاده از آن وجود نداشته باشند. وی در ادامه 
صحبت هایش به رعایت نکاتی پرداخت که اگر رعایت 

شود، احتمال سرقت اطالعات کمتر می شود:
به گفته وی موقعیت اول: فایل های مخرب فلش؛ محیط 
خطرآفرین: وب سایت های حاوی فایل های فلش است   که 

به صورت اتوماتیک برای شما تبلیغات و... باز می شود.
 لینک های کوتاه شده؛ محیط خطرآفرین: توئیتر که در 
جایگاه بعدی قرار دارند و،ایمیل ها و فایل های پیوست؛ محیط 

خطرآفرین: Inbox ایمیل شما، موقعیت سوم هستند.
افزارها؛  نرم  و  ویدئوها  موزیک ها،  چهارم،  موقعیت  در 
 )Download( محیط خطرآفرین: وب سایت های دریافت

موزیک، ویدئو و نرم افزار قرار دارند.
در  پنهان  بدافزارهای  پنجم،  موقعیت  در  آن  از  پس 
وب  خطرآفرین:  محیط  غیراخالقی؛  تصاویر  و  فیلم ها 

سایت های نامشروع هستند.
محیط  آن الین؛  ویدئوهای  را   ششم  موقعیت  وی 
ویدئو  گذاری  اشتراک  به  سایت های  وب  خطرآفرین: 

دانست و توضیحاتی در این باره داد.

لینک هایی که براساس عالیق شما 
باز می شود را با احتیاط باز کنید

امیرآبادی با تاکید بر اینکه همیشه افرادی هستند که دنبال 
سرقت اطالعات باشند عنوان کرد: مثال شما وارد یک سایت 
می شوید برای دانلود یک عکس که با کلیک لینک دانلود 
یک برنامه از پیش تعیین شده بر روی گوشی شما نصب می 
شود که بر روی موقعیت مکانی شما اشراف پیدا می کند و 

یا حتی هر تماسی که با گوشی همراه شما برقرار شود، آن 
فرد هم از این تماس اطالع پیدا می کند و همچنین لینک 
هایی هستند بر اساس عالیق شما که با کلیک بر روی 
لینک صفحه ، یک بد افزار یا جاسوس افزار بازشده و بر 
روی گوشی یا لپ تاپ شما نصب می شود و هم اطالعات 
شما تماما برای آن جاسوس افزار ارسال می شود و مورد 

استفاده افراد سوءاستفاده گر قرار می گیرد.

حواستان به فایل های زیرنویس
 دانلود شده باشد

به  هایش  ادامه صحبت  در  مجازی  فضای  کارشناس 
خبرنگار آوا گفت: موزیک ها و ویدئو ها هستند با توجه به 
حجم استقبال جوانان از فیلم و موزیک، سرقت اطالعاتی 
در اینجا انجام می شود، به این ترتیب که بعد از دانلود 
فیلم، زیر نویسی که دانلود می کنید عالوه بر فایل دانلود 
شده، چند پوشه دیگر هم در کنار زیر نویس دانلود شده 
ماموریت  که  افزارهستند  ها،بد  همان  اصطالحا  که  اند 
جاسوسی اطالعات شما را دارند. این جاسوس افزار ها  را 
آنتی ویروس ها نمی توانند تشخیص بدهند و از بین ببرند 
بلکه این ها جاسوس افزار هستند که طبق مراحلی که 

گفته شد بر روی لپ تاپ یا گوشی شما نصب می شوند.
بود که  این موارد تهدیداتی  ادامه می دهد:  امیرآبادی 
شاید هر کدام از ما به آن ها گرفتار شویم و حاال باید به 
این نکته بپردازیم که چه کنیم. رعایت اصولی این موارد 
باعث می شود که ما اگر در اینترنت و فضای مجازی وارد 

می شویم آرامش خاطر بیشتری داشته باشیم.

پیشنهاد هایی به عنوان راهکار

کردن  اسکن  پیشنهادی،  راهکارهای  از  یکی 
ویروس،ضد  ضد  افزارهای  نرم  توسط  سیستم 

است. اسپم  افزار،فایروال،ضد  جاسوس 
وی از کاربران خواست تا نام واقعی شماره تلفن و سایر 
اطالعات شخصی خود را در صورت استفاده از شبکه های 

اجتماعی و یا ناشناس،  به نمایش نگذارند.
همچنین، با حساب های کاربری استاندارد یا محدود 
برای  کرد،  توصیه  کاربران  به  امیرآبادی  کارکنند.  شده 
حساب کاربری ادمین رمز عبور تعیین کنید چون بیشتر 
اوقات حساب کاربری ادمینستریتور رمز عبور ندارد. به 
کرد.  نفوذ  سیستم  به  توان  می  راحتی  به  که  معنا  این 

بنابراین، بهتر است کامپیوتر را قفل کنید.
به گفته وی، به روزرسانی سیستم عامل و نرم افزارها 
الزم است چون، بیشتر برنامه ها، باگ و حفره های امنیتی 
ها  نویس  برنامه  ها،  باگ  کردن  طرف  بر  برای  دارند. 
آپ دیت هایی برای به روز رسانی نرم افزارها می نویسند. 
افزارهای  نرم  و  درایورها  سیستم عامل،  کردن  آپ دیت 
نصب شده حتی اگر قابلیت جدیدی به آنها اضافه نکند این 
مزیت را دارد که سیستم شما را تا به طور قابل توجهی در 

برابر بدافزارهای اینترنتی محافظت می کند. 
کارشناس فضای مجازی، استفاده از سیستم عامل به روز و 

اصل، اطمینان از صحیح بودن تاریخ سیستم و عدم ورود به 
سایت های ناشناس را از دیگر راهکارهای پیشنهادی دانست 

و از کاربران خواست  UAC ویندوز را فعال نگه دارند.
فضای  در  را  خود  شخصی  اطالعات  افزود:  امیرآبادی 
مجازی را به راحتی افضا نکنید و پیش از ارسال و یا تکمیل 
فرم ها، اطمینان حاصل کنید که اطالعات شخصی خود را 
در اختیار افراد  و یا وب سایت های مشروع و مطمئن قرار 
آدرس  ها،  بانک  وب سایت  به  دسترسی  برای  می دهید. 

آن ها را مستقیم در مرورگر خود وارد کنید و از کلیک بر 
روی لینک های پرداخت موجود در ایمیل ها که قرار است 
شما را به صفحه بانک منتقل کنند، ولی ممکن است در 
عمل شما را به صفحه ای مشابه و جعلی هدایت می کنند، 
جدا پرهیز کنید.آن طور که این کارشناس می گوید: حتمًا 
فایل هایی که مهم و حساس هستند، را رمزگزاری کنید، 
رمزگزاری شما، صرفا با عدد و یا حرف نباشد بلکه از ۸ 
کاراکتر بیشترو ترکیبی از شکلک و حرف و عدد باشد.وی 

در توضیح نکات گفته شده عنوان کرد: 

از تلفن همراه ساده استفاده کنید

 استفاده از تلفن همراه ساده، راحت ترین راهکاریست که 
می توان در نظر گرفت ولی در هر صورت در عصر ارتباطات 
شاید استفاده از گوشی ساده برای همه دشوار باشد اما اگر 
می خواهید از گوشی همراه هوشمند استفاده کنید اطالعات 
مهمی در آن نداشته باشید و بر حسب نیازتان خریداری 
کنید،  که اگر زمانی اطالعات گوشی شما لو رفت یا حتی 
سرقت رفت نگران این موضوع نباشید که تمام اطالعات 
شخصیتان به دست دیگری افتاده که بتواند هر سوء استفاده 
ای از آن بکند بهترین راه حل این است که تمام اطالعات 
از قبیل عکس یا فیلم و ...  را در محلی جداگانه ذخیره 
و نگهداری کنید که امکان سرقت اطالعاتی نباشد.اگر در 
فضای مجازی عضو هستید به هیچ وجه از شماره تلفن 
همراه خود و ... برای آن نرم افزار تعریف نکنید و یا اصطالحا 
 یک هویت دومی برای خودتان درست کنید یعنی شماره ای

 فقط برای تلگرام. همچنین به روز رسانی مدام نرم افزار ها و 
فضای مجازی. چون با به روز رسانی نرم افزار امکان سرقت 
اطالعات پایین می آید در توضیح این مطلب باید بگویم 
زمانی که نسخه جدید به روز رسانی تلگرام و ... می آید 
یعنی از سمت کشور سازنده، دیگر نسخه قبلی قابل پشتیبانی 
نیست و فقط نسخه جدید پشتیبانی می شود که این کار 

امکان سرقت اطالعات را برای افراد سودجو باال می برد.

 نسخه تلگرام اصلی را دانلود کنید
 نه نسخه  های گوناگون و غیراصلی

 
کارشناس فضای مجازی ادامه می دهد: اگر می خواهید 
از تلگرام استفاده کنید از نرم افزار اصلی آن استفاده کنید و 
از نرم افزار فارسی و یا غیر اصلی آن استفاده نکنید، چون 
زمانیکه شما در تلگرام )نسخه های غیر اصلی( را نصب می 
کنید عالوه بر ارسال اطالعات شما به سرور اصلی یک 

نسخه هم به آن کمپانی و یا شخصی که آن نرم افزار را 
ویرایش کرده است ارسال می شود  و حتی به راحت آن 
هک کرده و به اطالعات موبایل شما دسترسی دارند.یعنی 
دسترسی به موقعیت جغرافیایی، دسترسی به شماره تلفن 
شما،دسترسی به تصاویر  و حافظه داخلی شدن،و حتی پیام 
هایی که ارسال می کنید و این امکان برای آن ها فراهم 
است که حتی پیام های شما را ویرایش کنند و این تصور که 
فکر می کنید، تلگرام نسخه های متفرقه آن رایگان است، 
هزینه هایی از این قبیل پرداخت می کنیم. در کشورهای 
خارجی مثل حاشیه خلیج فارس و... یا هر جایی که بروید 
در بعضی از مکان ها نوشته اینترنت رایگان و این تصور ما 
است که ما فکرمی کنیم رایگان است ابتدا از شما چند سؤال 
درباره مشخصات فردی می پرسند و بعد از آن اجازه استفاده 
از اینترنت برای شما فراهم می شود در حالیکه آن ها با این 
خدماتی که به شما می دهند بر روی تمامی اطالعات گوشی 
شما دسترسی دارند و از آن ها استفاده می کنند و به عنوان 

اطالعات خام به شرکت، هدف ارسال می شود.

عدم استفاده از اثرانگشت
 برای رمزگذاری تلفن همراه

از  دیگر  مجازی،یکی  فضای  کارشناس  این  گفته  به 
نکات قابل توجه در گوشی های هوشمند عدم استفاده از 
فینگر تاچ یا باز شدن رمز با  اثر انگشت است، در فضای 
مجازی اگر برای خودتان هویت دوم داشته باشید و  یا از 
که  زمان  هر  کنید،  استفاده  ترکیبی  با حروف  گذاری  رمز 
بخواهید می توان آن را حذف کرد اما اگر برای رمز گذاری، 
 از اثر انگشت استفاده کنید تا هر زمانی که بخواهند می توانند
در صورت حک شدن اثر انگشت شما هر نوع استفاده بکنند 
چرا که تنها چیزی که تا آخر عمر انسان هیچ تغییری نمی کند 
اثر انگشت است، پس حواستان به این موضوع باشد مخصوصا 
اگر برایتان حریم خصوصی و اطالعات شخصی و... برایتان 
اهمیت دارد فرهنگ استفاده و دانش خود را در فضای مجازی 
باال برده و با مالحظات بیشتری در این فضا  فعالیت کنیم.

عکاس : هادی دهقان پور علیرضا پاکدل قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

 روستای نابینایان در ایران

غرب  کیلومتری   ۳۵ در  چهاربرج  روستای 
است.  استان خراسان شمالی  در  اسفراین  شهر 
دارد  جمعیت  نفر   ۱۰۰۰ حدود  روستا  این 
نابینا  آن ها  نفر   ۹۰ از  بیش  میان،  این  از  که 
عارضه  پیش  سال   ۳۰ حدود  از  گویا  هستند. 
پیدا کرده و حتی  این روستا شیوع  نابینایی در 
کرده اند.  ترک  را  روستا  آن،  ساکنان  از  برخی 
اتفاق را تغییرات ژنتیکی  کارشناسان دلیل این 

روستا  اهالی  میان  در  فامیلی  ازدواج های  و 
که  است  این  جالب  نکته  کرده اند.  عنوان 
همچون  حیواناتی  گاهی  روستا  این  در  گویا 
گاو و گوسفند و گربه هم نابینا متولد می شوند 
البته  دارد.  سوال  جای  هم  هنوز  دلیل  آن  که 
گفته می شود که از سال ۱۳۹۱ به بعد اختالل 
نابینایی در بین نوزادان متولد شده در روستای 

چهاربرج مهار شده است.

»مردم« رکن اصلی
 نظام اقتصاد اسالمی 
* شیخیانی

»ارزش اقتصادی« از نیازهای مادی ناشی می شود 
و »ارزش های علمی« نتیجه نیاز انسان به دانستن 
است و »ارزش های هنری« ناشی از نیاز به تقارن 
است و »ارزش های اجتماعی« از نیاز انسان ها به 
های  »ارزش  گیرد.  می  سرچشمه  تأیید  و  ارتباط 
سیاسی« از نیاز به قدرت ناشی می شود و »ارزش 
های مذهبی« هم ریشه در نیاز به پرستش دارد و 
اقوام و گروه های مختلف بر اساس نیاز، به پرستش 
معبودهای مختلف در طول تاریخ پرداخته اند. شناخت 
خألهای جامعه و تالش برای پر کردن این کمبودها 
امری مهم در میزان استقبال و به ثمر رسیدن یک 
فکر تازه است. سهم مردم در اقتصاد ملی بسیار بیشتر 
از صرف مزدبگیری و استخدام شدن برای سرمایه 
بر  اینکه  به جای  اقتصاد کشور  اگر  داران است و 
پاشنه خواسته ها و تمایالت و تصمیمات معدودی 
سرمایه دار بگردد، بر فعالیت های اقتصادی توده 
های مردم متکی باشد، نه تنها میزان آسیب پذیری 
آن در برابر تکانه های داخلی و خارجی به شدت 
کاهش می یابد، بلکه با به فعلیت رسیدن توانمندی 
ها و استعدادهای گسترده آحاد مردم، هم تولید ثروت 
بسیار بیشتر رخ خواهد داد و هم توزیع آن در بدنه 
گسترده تری از مردم اتفاق خواهد افتاد. در نتیجه، 
و  اقتصادی  عدالت  زا،  درون  سازوکاری  طریق  از 
رفع فقر در جامعه محقق خواهد شد. سهم مردم 
در اقتصاد ملی بسیار بیشتر از صرف مزدبگیری و 
استخدام شدن برای سرمایه داران است و اگر اقتصاد 
کشور به جای اینکه بر پاشنه خواسته ها و تمایالت و 
تصمیمات معدودی سرمایه دار بگردد، بر فعالیت های 
اقتصادی توده های مردم متکی باشد، نه تنها میزان 
آسیب پذیری آن در برابر تکانه های داخلی و خارجی 
به شدت کاهش می یابد، بلکه با به فعلیت رسیدن 
توانمندی ها و استعدادهای گسترده آحاد مردم، هم 
تولید ثروت بسیار بیشتر رخ خواهد داد و هم توزیع آن 
در بدنه گسترده تری از مردم اتفاق خواهد افتاد. در 
نتیجه، از طریق سازوکاری درون زا، عدالت اقتصادی 
و رفع فقر در جامعه محقق خواهد شد. بخش عمومی 
در حوزه نظام اقتصادی که بازیگر آن دولت است، 
وظیفه تنظیم و تخصیص منابع را به عهده دارد و 
این کار را از طریق جمع آوری مالیات ها، تخصیص 
یارانه ها، وضع قوانین و مقررات و محدودیت ها و 
همچنین نظارت های مختلف انجام می دهد.ممکن 
کار  به  مشغول  بخش  این  در  بسیاری  عده  است 
باشند، اما این افراد شاغل در نهادها و دستگاه های 
دولتی، مستقاًل نقشی در اقتصاد ندارند و به عنوان 
کشور  اقتصادی  امور  اداره  حکومتی  کارگزاران 
می پردازند. پس در اینجا مردم عادی نقش خاصی 
ندارند، بلکه نقش افراد به تبع مسئولیت سازمانی و 
در چارچوب اختیارات و وظایف آن تعریف می شود.
در بخش خصوصی، دو قشر ایفای نقش می کنند؛ 
صاحبان سرمایه و کارگران. صاحبان سرمایه به علت 
برخورداری از منابع عظیم مالی و پولی و ثروت های 
کالن منقول و غیرمنقول، قدرت کارآفرینی و راه 
اندازی کسب و کارهای بزرگ را دارند و با استفاده از 
امکانات و تسهیالتی که بخش دولتی، چه مستقیم 
و چه از طریق نظام بانکی در اختیار آنها می گذارد، 
می توانند کسب و کار خود را گسترش دهند و از این 
طریق در جریان کلی اقتصاد کشور ایفای نقش کنند. 
تفاوت اصلی نظام اقتصادی اسالم با نظام سرمایه 
داری در این است که رکن اصلی در اقتصاد اسالمی 
را مردم تشکیل می دهند، نه سرمایه و سرمایه داران. 
در نظام اسالمی، همان طور که نظام سیاسی بر 
مشارکت آحاد مردم در انتخابات ها و راهپیمایی ها 
و همه پرسی ها متکی است، نظام اقتصادی نیز بر 
»مشارکت« آحاد مردم و نه »مزدبگیری« توده های 
مردم اتکا دارد.مشارکت آحاد مردم در اقتصاد ملی، 
هم در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی وجود 
دارد و هم در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد 
توجه و تاکید قرار دارد. این بستر به لحاظ قانونی 
نادرستی که  تلقی های  از  اما جدای  فراهم شده، 
بعضی از مسئوالن کشور دارند و »مردمی سازی 
اسالمی« را با »خصوصی سازی لیبرال« خلط می 
کنند، عمده اقشار مردمی نیز فاقد آگاهی یا توانایی 
الزم برای مشارکت مستقیم در اقتصاد هستند.از این 
رو بیشتر مردم و به خصوص جوانان جویای شغل، به 
جای اینکه کسب و کار مخصوص خود را راه اندازی 
استخدام در یک شرکت و  دنبال  به  کنند، عمدتاً 
نهاد دولتی و یا خصوصی هستند. لذا مردم ما باید 
باور کنند که می شود مزدبگیری نکرد و می توان 
با اندکی نوآوری و خالقیت و کنار گذاشتن تنبلی 
و سستی، کارهای بزرگی انجام داد و نقش بسیار 
مؤثری در تولید ثروت و توزیع عادالنه آن در جامعه 

ایفا کرد. کافی است بیشتر از اینها خود را باور کنیم.

سرقت اطالعات در فضای مجازی راحت تر از دزدی!!!

دخترونه زنونه 

 سال ۲۰۱۸ و رنگ سال ۹۷!

سنت رنگ سال، یک قانون نانوشته و یک رسم 
آن  از  دنیا  سراسر  مردم  تمام  که  است  محبوب 
استقبال می کنند و زندگی شان به نحو آگاهانه یا 
ناآگاهانه تحت شعاع آن قرار  می گیرد. امسال هم 
طبق معمول با فرارسیدن سال نو میالدی، رنگ 
سال معرفی شد. رنگ بنفش به عنوان رنگ سال 

۲۰۱۸ اعالم شد.

عکس : احسان توال
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پس از ازدواج هم عاشقانه زندگی کنید

زوجین باید بدانند رابطه عاشقانه آن ها نسبت به هر 
چیز دیگر در زندگی در اولویت است و باید زمان و 
فضای کافی به آن اختصاص دهند. شریک زندگی، 
نفر شماره یک و مهم ترین فرد است و نیازمند این 
است که به طور مداوم زن یا مرد از نیاز های عاطفی 
همسرش آگاهی پیدا کند و راه های جدید و متنوع 
از  بردن  لذت  و  یکدیگر  داشتن  نگه  راضی  برای 
هم را جستجو کنند. در غیر این صورت ماه عسل 
و  می رسد  پایان  به  زود  خیلی  مشترکشان  زندگی 

باغچه زندگی شان پژمرده خواهد شد.
اوایل  یا  نامزدی  دوران  در  جوان  زوجین  اغلب 
ازدواج، همدیگر را به خوبی می شنوند، نسبت به هم 
اهمیت و توجه نشان می دهند، در انجام کار ها با هم 
برای خشنود  دارند. همچنین  و مشارکت  همفکری 
را  احترام  و  ادب  و  عشق  و  تالش  دیگری  کردن 
دنیایی  باعث  می تواند  ازدواج  اما  می کنند،  رعایت 
ازدواج  از  بعد  است  ممکن  چون  شود.  تغییرات  از 
توجه و اهمیت دادن به طرف مقابل جای خود را به 
مسایل دیگری همچون کار، سرگرمی ها، فرزندان، 
خانواده پدری و... دهد و به جای همسر آن ها را در 
اولویت قرار دهند و این خود سرآغاز مشکالت شود. 
مثال  مهم  موضوع  دو  مدیریت  در  فرد  هم  گاهی 
ساعات سنگین  و  با همسر  گذراندن  وقت  و  رابطه 
ابتدا  در  فرد  باید  موارد  این  در  دارد،  کاری مشکل 
با همسر خود در این باره گفتگو کند و به نتیجه و 
توافقی برسند که هر دوی آن ها شاد و نسبتا راضی 
باشند، اما اگر یکی یا هر دو گله مند و ناراضی است 
کمک گرفتن از افراد کارشناس و متخصصان زوج 

درمانگر می تواند مفید باشد.

ما سم های ذهن 

ولی هرگز  رفت.  خانه شوهر  به  و  ازدواج کرد  دختری 
نمی توانست با مادر شوهرش کنار بیاید و هر روز با هم 
جر و بحث می کردند. عاقبت یک روز دختر نزد داروسازی 
رفت که دوست صمیمی پدرش بود و از او تقاضا کرد سمی 
به او بدهد تا بتواند مادر شوهرش را بکشد! داروساز گفت: 
اگر سم خطرناکی بدهد و مادر شوهرش کشته شود، همه 
به او شک خواهند برد. پس معجونی به دختر داد و گفت 
که هر روز مقداری از آن را در غذای مادر شوهرش بریزد 
تا سم معجون کم کم اثر کند و او را بکشد و توصیه کرد 
که در این مدت با مادر شوهر مدارا کند تا کسی به او شک 
نکند. دختر معجون را گرفت و خوشحال به خانه برگشت 
و هر روز مقداری از آن را در غذای مادر شوهر می ریخت 
و با مهربانی به او می داد. هفته ها گذشت و با مهر و محبت 
عروس، اخالق مادر شوهر هم بهتر و بهتر شد تا آن جا 
که یک روز دختر نزد داروساز رفت و به او گفت: »آقای 
دکتر عزیز! دیگر از مادر شوهرم متنفر نیستم. حاال او را 
مانند مادرم دوست دارم و دیگر دلم نمی خواهد او بمیرد، 
خواهش می کنم داروی دیگری به من بدهید تا سم را از 
بدنش خارج کنم.« داروساز لبخندی زد و گفت: »دخترم! 
نگران نباش. آن معجونی که به تو دادم، سم نبود بلکه سم 
در ذهن خود تو بود که حاال با عشق به مادر شوهرت از 

بین رفته است!«

دوستان ظاهری ، هنگام موفقیت انسان ساکتند 
اما در صورت شکست 

همگی اهل سخن و تجزیه و تحلیل می شوند

به گمان من انسان برای موفقیت در زندگانی باید 
بتواند در چهار زمینه استاد شود: مناسبات، تدارکات، 

نگرش و رهبری. )جان ماکسول(

ای کاش دلم اسیر و بیمار نبود
دربند نگاه او گرفتار نبود

من عاشق و او زعشق من بی خبر است
ای کاش دل و دلبرو دلدار نبود

بی صبری ، شخص را از هیچ رنجی نمی رهاند
بلکه درد جدیدی را برای از پا در آوردن او

 به وجود می آورد .

خدایا! من گمشده دریای متالطم روزگارم و 
تو بزرگواری!خدایـاتا ابدمحتاج یاری تورحمت 

تو،توجه تو، عشق توگذشت تو،عفو تو، مهربانی تو
ودریک کالم محتـاج توام ...

عصبانیت می تواند تمام برنامه های شما را به هم بریزد و در 
کوتاه ترین زمان ممکن موقعیت اجتماعی شما را خدشه دار 

کند پس باید نحوه کنترل کردن آنرا یاد بگیرید.
بسیار سختی است. وقتی   کنترل کردن عصبانیت کار 
جلو  خون  می گیرد،  را  راهتان  جلو  خیابان  در  کسی 
چشمانتان را می گیرد؟ وقتی فرزندتان حرفتان را گوش 
نمی کند، فشارخونتان حسابی باال می رود؟ عصبانی شدن 
حالتی کاماًل طبیعی و سالم است ، اما خیلی مهم است که 
به طریقی مثبت با آن برخورد کنید. عصبانیتی که کنترل 
نشود، می تواند هم برای سالمتی   و هم زندگیتان مضر 
باشد. برای کنترل کردن عصبانیتتان آماده اید؟ با این 10 

نکته شروع کنید.

1. قبل از اینکه چیزی بگویید فکر کنید

در زمان عصبانیت خیلی راحت ممکن است چیزهایی 
را به زبان بیاورید که بعداً از گفتن آنها حسابی پشیمان 
نیاورید  زبان  به  چیزی  کرده،  دقیقه مکث  چند  شوید. 
هم  طرف مقابلتان  بگذارید  و  کنید  جمع  را  فکرتان  و 

همین کار را بکند.

2. وقتی آرام تر شدید، عصبانیتتان را ابراز کنید

وقتی توانستید روشن و واضح فکر کنید، ناراحتی تان را 

و  نگرانی ها  کنید.  ابراز  نه هجومی  اما  قاطع  به طریقی 
نیازهایتان را به روشنی و وضوح کامل بدون اینکه موجب 

ناراحتی طرف مقابل شوید، برای او شرح دهید.

3. کمی ورزش کنید

که  استرس هایی  کردن  خالی  به  جسمی  فعالیت 
احساس  اگر  می کند.  کمک  می شود  عصبانیت  موجب 
برای  است،  افزایش  حال  در  عصبانیتتان  می کنید 
پیاده روی بروید یا زمانی را برای انجام فعالیت فیزیکی 

موردعالقه تان صرف کنید.

4. به خودتان استراحت دهید

طول  در  نیست.  بچه ها  برای  فقط  کردن  استراحت 
استرس زا  برایتان  فوق العاده  که  روز  از  ساعت هایی 
چند  دهید.  استراحت  برای  وقفه هایی  به خودتان  است 
دقیقه زمان آرام و بی سروصدا به شما کمک خواهد کرد 
احساس بهتری پیدا کرده و برای کنار آمدن با مشکالت 

پیش رو آماده تر شوید.

5. راهکارهای ممکن را بررسی کنید

به جای اینکه روی چیزی که دیوانه تان کرده تمرکز کنید، 
سعی کنید مشکل را حل کنید. آیا اتاق نامرتب فرزندتان 

عصبانیتان کرده است؟ در آن را ببندید. آیا همسرتان هر شب 
برای شام دیر می آید؟ برنامه شامتان را دیرتر بگذارید. به 
خودتان یادآور شوید که عصبانیت نه تنها هیچ چیز را حل 

نمی کند، بلکه بدتر هم می کند.

6. از ضمیر “من” استفاده کنید

دانستن کسی،  یا مقصر  انتقاد کردن  از  برای جلوگیری 
که فقط فشار بین شما را بیشتر خواهد کرد، برای توضیح 
مشکل جمالتتان را با ضمیر “من” شروع کنید. سعی کنید 
تا جایی که می توانید به طرف مقابل احترام بگذارید. مثاًل 
به جای “تو هیچوقت در کارهای خانه کمک نمی کنی” 
بگویید، “من ناراحت شدم که بدون اینکه به من برای 

جمع کردن میز شام کمک کنی گذاشتی رفتی.”

7. کینه به دل نگیرید

که  دهید  اجازه  اگر  است.  قوی  بسیار  ابزاری  بخشش 
عصبانیت و سایر احساسات منفی بر احساسات مثبت شما 
غلبه کنند، خواهید دید که با تلخی و ناعدالتی خودتان 
نابود شده اید. اما اگر بتوانید کسی که اذیتتان کرده است را 
ببخشید، هر دو شما می توانید از آن موقعیت درس بگیرید. 
منطقی نیست که از همه آدمها توقع داشته باشید در همه 

شرایط همانطوری رفتار کنند که شما دوست دارید.

8. برای خالی کردن فشار، شوخ طبعی کنید

شوخی و خنده به مقابله با فشارعصبی کمک می کند. از 
با چیزی که عصبانیتان کرده  مواجهه  برای  شوخ طبعی 
است و انتظارات و توقعات غیرواقع بینانه ای که داشته اید 
از طعنه و ریشخند دوری کنید زیرا  البته  استفاده کنید. 
ممکن است موجب جریحه دار شدن احساسات دیگران 

شده و همه چیز را بدتر کند.

9. مهارت های تمدداعصاب را تمرین کنید

از  می کند،  قلیان  خشمتان  و  شده  خرد  اعصابتان  وقتی 
مهارت های تمدد اعصاب کمک بگیرید. تمرینات تنفس 
عمیق، تجسم یک تصویر آرامش بخش یا تکرار کلمه یا 
عبارتی که آرامتان می کند، بسیار به دردتان خواهد خورد. 
حتی می توانید موسیقی آرامش بخش گوش دهید، در دفترچه 

خاطراتتان بنویسید یا چند حرکت یوگا را تمرین کنید.

10. بدانید چه زمان نیاز به کمک دارید

یادگرفتن کنترل عصبانیت برای همه آدمها سخت است. 
اگر به نظرتان عصبانیت شما شدیداً خارج از کنترل است 
و باعث می شود دست به کارهایی بزنید که بعداً پشیمان 
شوید یا به اطرافیانتان آسیب برسانید، حتماً از متخصص 

کمک بگیرید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و در زمین کوههایی استوار افکند تا شما را نجنباند و رودها و راهها قرار داد تا شما راه 
خود را پیدا کنید. سوره النحل، آیه 15

حدیث روز  

پیامبر اکرم صلی ا... و علیه و آله:
نگاه محّبت آمیز فرزند به پدر و مادرش، عبادت است.

سبک زندگی

10 راه کنترل عصبانیت

97
3926

458
416

53
21

497
6385

78
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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978651234

462893517

351247698

715389462

629574183

834126759

187962345

293415876

546738921

جدول سودوکو

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

رستوران با کلیه امکانات
 واگذار می شود.

09155613010

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

خالتــور                                ثبت با سند برابر است                 
18:151516:3020:30شروع سانس

م    
 اما

: میدان
آدرس

ن: 32222134
تلف

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس بیمارستان 

شهید رحیمی نیازمندیم.
09159369072

بازرگانی حسینیان نماینده انحصاری روغن های غنچه و شادگل 
 و برنج فالح و قند و محصوالت ایران در استان های خراسان جنوبی 
 رضوی و شمالی جهت تکمیل تیم های فروش خود ویزیتور حضوری 

طبق مزایای قانون کار و بیمه رسمی استخدام می نماید.
افراد واجد شرایط با شماره های

09153616719 -05632255699 
 )09902684308 تلگرام( تماس حاصل نمایند.
آدرس:شهرک صنعتی بیرجند - بلوار نوآوران 2

 بازرگـانی حسینیـان

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

  09156633230- برگی

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

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

فروشگـاه پـارس پـرداز
فروش لپ تاپ به قیمت معتبرترین سایت های اینترنتی  )ارسال رایگان به سراسر استان(

بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16
09357787955 - سلطانی

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـــواع غـذا بـدون روغـن،پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
و انواع غذای ایتالیایی ، سوپ  
و پیک رایگان  هدیه

بــرای فرزندانتـــان 
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

 تلفن تماس: 32423131

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

ساعت کار: 12 ظهر تا 2 بامداد
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دوجودوکارایراندرمسابقاتروسیهشرکتمیکنند

مهر- رقابتهای بهترین های جودو دنیا از جمله دو نماینده کشورمان به 
میزبانی روسیه برگزار خواهد شد.   رقابت های مسترز به عنوان آخرین 
تورنمنت جودو جهان در سال ۲۰۱۷ طی روزهای ۲۵ و ۲۶ آذر ماه در 
شهر سنت پترزبورگ کشور برگزار می شود. بر اساس این گزارش این 
رقابتها هر سال با حضور ۱۶ نفر برتر رنکینگ لیست فدراسیون جهانی 
هر وزن برگزار می شود و شرکت کنندگان به صورت رسمی به این 
رقابتها دعوت می شوند و برای نخستین بار در تاریخ جودو، ایران دو 
نماینده در این رویداد مهم دارد. »محمد محمدی بریمانلو« در وزن 
منهای ۷۳ و »سعید موالیی« در منهای ۸۱ کیلوگرم، جودوکاران حاضر 

کشورمان در این رقابت های مهم هستند.

مخالفتشفرباجداییشماره۱۰!

کرد. مخالفت  تیمش  مهاجم  جدایی  با  استقالل  میزان-سرمربی 
وینفرد شفر با جدایی مهاجم شماره ۱۰ تیمش مخالفت کرد.سجاد 
شهباززاده در لیگ هفدهم فصل خوبی را در استقالل سپری نکرد 
برساند.  ثمر  به  هم  گل  یک  حتی  نتوانسته  اول  فصل  نیم  در  و 
شهباززاده که در ترکیب ثابت استقالل هم نتوانسته جایگاهی برای 
قرار  شفر  مازاد  لیست  در  می شد  گفته  ابتدا  کند  پا  و  دست  خود 
به  چندانی  تمایل  هم  مهاجم  این  خود  که  بود  حالی  در  این  دارد 
خواستار  قلعه نویی  امیر  که  چرا  نداشت  استقالل  در  حضور  ادامه 
حضور وی در ذوب آهن شده بود.این در حالی است که حاال شنیده 
می شود شفر با جدایی او مخالفت کرده و خواهان ادامه حضور وی 

در ترکیب آبی پوشان شده است.

۱۱بهمنآخرینمهلتمعرفیکمپجامجهانی

آخرین خبر- آلکسی سوروکین دبیرکل کمیته برگزاری جام جهانی 
۲۰۱۸ در روسیه با بیان این که هنوز بیشتر تیم ها برای معرفی کمپ 
محل اسکان خود اقدام نکرده اند از تعیین ضرب االجلی جدید برای 
این تیم ها با هماهنگی فیفا خبر داد و مدعی شد ۳۱ ژانویه)۱۱ بهمن 
9۶( آخرین مهلت برای معرفی کمپ محل اسکان تیم ها خواهد بود.

درخششستارهتیمملیهمچناندراروپاادامهدارد

تیمش  برای  گذشته  شب  دو  جهانبخش  علیرضا  خبرآنالین- 
علیرضا  درخشش  با  هلند  آلکمار  تیم  گذشته  دو شب  کرد.  گلزنی 
ایرانی خود به تساوی یک یک مقابل زوله  جهانبخش ملی پوش 
و  چون  بی  ستاره  روزها  این  که  جهانبخش  یافت.علیرضا  دست 
چرای تیمش در لیگ هلند به حساب می آید دو شب گذشته موفق 
شد تک گل آلکمار را بزند تا تیمش از این بازی یک امتیار کسب 
کند. و به  رده اول برترین بازیکنان لیگ هلند برسد.علیرضا با گلی 
تا  آژاکس قرار بگیرد  از حکیم زیچ ستاره  باالتر  که زد موفق شد 

ستاره بالمنازع لیگ هلند شود.

مواردیکهپیرتانمیکند

پیری یک پروسه ی بیوشیمیایی در بدن است و تا 
زمانی که نتوانیم این سلول های کوچک را هک 
کنیم، پیر خواهیم شد. هر چند ما هرگز نمی توانیم 
پروسه ی پیری را کامال با موفقیت خنثی کنیم 
مبارزه  برای  می توانیم  که  کارهایی هست  اما 
با اثرات پیری انجام دهیم. اضافه وزن داشتن: 

محققان کشف کردند هر کیلوگرم وزن اضافی 
بدن، طول عمر را تقریبا دو ماه کم می کند. پس 
نتیجه اینکه؛ تنها ۲.۵ کیلوگرم اضافه وزن، یک 
کشیدن:  سیگار  می کند!  کم  عمرتان  از  سال 
یک پاکت سیگار در روز، ۷ سال از عمرتان کم 
می کند. پایین بودن سطح سواد: طبق تحقیقات 
مرگ و میر در اثر پایین بودن سطح آموزش و 

سواد، چیزی معادل سیگاری های هاست.

عوامل غیر سازه ای در یک منزل عبارتند از هر جزیی غیر از سقف ، 
 دیوار و ستون به عبارت دیگر تمام لوازم منزل ، اشیاء دکوری ، شیشه ها ، 
درب ها ، تاسیسات آب ، برق و گاز و مانند این ها در گروه عوامل غیر 
سازه ای قرار می گیرند . هر عامل غیر سازه ای می تواند در صورت 
 جابجا شدن ، پرتاب شدن ، شکستن یا مسدود کردن مسیرهای خروج ،

 منجر به مرگ یا مصدومیت شود . پس الزم است اعضاء هر خانوار 

عوامل غیر سازه ای که ممکن است در اثر مثال یک زلزله جابجا یا 
پرتاب شود بشکند یا مسیر خروج را مسدود نماید شناسایی و برای رفع 
آن بکوشد .  راهکارهای کاهش آسیب پذیری غیر سازه ای عبارتند از :

۱-حذف عامل : به طور مثال حذف یک شی دکوری غیر ضروری .
۲-جابجاکردن عامل : به طور مثال جابجا کردن یک گلدان یا شی 
سنگین از باالی کمد ، قرار دادن اشیاء سنگین و خطرناک در طبقات 

پایین کابینت ها  ، برداشتن تخت بچه از کنار یک شیشه بزرگ . 
 ۳-محکم کردن عامل در جای خود : به طور مثال محکم کردن کمد ها 
یا بوفه دکوری به دیوار ، نصب قفل به درب کابینت ها ، لیمنت کردن 
شیشه ها . 4-تغییر شکل عامل : به طور مثال تغییر درب ها به گونه ای 
که همواره به بیرون باز شوند . گیر کردن در پشت در بسته  باعث مرگ 

و زیر آوار ماندن بسیاری از هموطنان عزیزمان شده است .

عوامل غیر سازه ای یکی  از علل مرگ و مصدومیت ناشی از بالیای طبیعی )کمپین ایمنی زلزله 15 لغایت 30 آذر ماه 96 (

آیاماساژباعثالغریمیشود؟

سالمت نیوز- ماساژ می تواند به کاهش بافت 
چربی در بدن کمک کند. همچنین سبب افزایش 
چربی سوزی در این نواحی می شود؛ عالوه  بر این 
موادمغذی  و  اکسیژن  خون،  جریان  افزایش  با 
در این بافت ها می تواند سبب افزایش مصرف 
افزایش  باعث  نیز  استرس  کالری شود.کاهش 

حساسیت بدن به انسولین و کاهش سریع تر وزن 
خواهد شد.وقتی  به سبب وجود استرس، شخص 
نمی تواند رژیم غذایی مناسبی را دنبال کند و میزان 
انجام ورزش در او پایین می آید، ماساژ، ورزش و 
کمک  به شخص  هم،  کنار  در  غذایی  رژیم  
می کنند تا تمرینات ورزشی خوبی انجام دهد، 
همچنین رژیم  غذایی اصولی را دنبال کند و 

در نتیجه به تناسب اندام برسد.

کمبودیدبابدنچهمیکند؟

سالمت نیوز- کمبود ید در بدن عامل مهمی در 
کم کاری تیروئید، گواتر، اختالل عملکرد ذهنی و 
افزایش استعداد به آسیب های ناشی از تشعشع 
هسته ای است. کمبود ید در زنان باردار عوارض 
خطرناکی دارد و باعث سقط جنین، مرده زایی، 
حرکتی،  اختالل  مادرزادی،  های  ناهنجاری 

روانی، ذهنی، کم کاری تیروئید، کری، اللی، 
عالوه  می شود.  ذهنی  و  روانی  ماندگی  عقب 
بر آن در افراد عادی باعث ایجاد گواتر، خواب 
آلودگی، بی حالی و سستی، اضافه وزن، چاقی، 
کمبود هوش، افت ضریب هوشی و همچنین 
و  ذهنی  عملکرد  اختالل  تیروئید،  کاری  کم 
افزایش استعداد به آسیب های ناشی از تشعشع 

هسته ای می شود.

ویتامینDچطوربهکاهشوزن
کمکمیکند؟

خبرآنالین- تحقیقات نشان داده است میزان 
ویتامین دی در خون افرادی که چاق هستند کم 
و پایین است. در واقع این چربی های بدن هستند 
که ویتامین D را گیر می اندازند به طوریکه این 
ویتامین نمی تواند آنطور که باید در دسترس بدن 

برای استفاده مفید قرار بگیرد. هنوز مشخص 
نیست که آیا خود مشکل چاقی سبب کاهش 
ویتامین D می شود یا دالیل دیگری برای این 
مسئله وجود دارد. اما یک تحقیق کوچک نشان 
می دهد اضافه کردن ویتامین D به برنامه غذایی 
با کالری محدود به افراد چاق و دارای اضافه وزن 
کمک می کند تا راحت تر کیلوهای اضافی چربی 

را از بین ببرند و در نتیجه وزن کم کنند.

کاربردهایاستفادهازنعناعتازه

بیتوته- از نعنای تازه می توان برای خوش طعم 
همچنین  یا  ساالد  طعم  بهبود  آب،  کردن 
استفاده  درد  معده  و  استرس  با  مقابله  برای 
جوشانده  یک  معده  درد  درمان  کرد.برای 
اضافه  آن  به  کنید. کمی عسل  تهیه  نعنا  با 
کرده و میل کنید.اگر با این حشره کش های 

حشره  یک  دنبال  و  دارید  مشکل  شیمیایی 
بروید.  نعنا  سراغ  به  می گردید  طبیعی  کش 
چند پر نعنا را به دست هایتان بمالید و با خیال 
در جاهایی  را  نعنا  بخوابید.بر گ های  راحت 
که مورچه جمع می شود بگذارید تا خیلی زود 
مورچه ها پا به فرار بگذارند. در این صورت نه 
آن ها را کشته اید و نه اینکه از وجودشان دچار 

عذاب می شوید.

حریقیکدستگاهخودروپیکاندربلوارصیادشیرازی-بیرجند

مدیر روابط عمومی آتش نشانی با اعالم خبر  حریق یک دستگاه خودرو پیکان در 
بلوار صیادشیرازی بیرجند عنوان کرد: برخورد دو خودرو پیکان و کیا  باعث آتش 
گرفتن خودرو پیکان شد .امیرآبادیزاده افزود:  دو تیم امدادی و اطفا حریق به محل 
اعزام و حریق رو اطفا نمودند  به گفته وی این حادثه خسارت جانی نداشت  است. 

یککشتهدرجادهروستاییدشتغران-طبس

جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: عصر دو روز گذشته بر اثر حادثه 
رانندگی واژگونی پراید در جاده طبس- دشتغران راننده خودرو در دم جان 
باخت.سرهنگ نیک مرد علت این حادثه را بی احتیاطی راننده به دلیل 

تخطی از سرعت مطمئنه اعالم کرد.

آتشسوزییکواحدتجاریدربیرجند

اتفاق  بیرجند  در  سوزی  آتش  دومین  روزگذشته  کرد:  عنوان  نشانی  آتش  عمومی  روابط  مدیر 
افتاد. امیرآبادی زاده افزود: یک واحد تجاری در خیابان جمهوری طعمه حریق شد ، این حادثه 

نیز دردست بررسی است. خسارت جانی درپی نداشت وعلت آن 

هیئتمدیرهانجمنبیماراناماسخراسانجنوبی

بهاطالعهماستانیهایگرامیمیرساند:
انجمن ام اس استان در نظر دارد:

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای
 خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظریاریسبزتانهستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  
6063737000007540

ایزوگـامشفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی

 پالک 29
09155610111

نصب شیر آالت، لوله بازکنی 
با فنر و نورپردازی

قت
رعو

اسـ
در

ـی
ضمین

ت

   09151633903- دهشیبی

سیمکشیو
لولهکشی
ساختمـان

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

سمسـاریصـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم.

 09380160779 - 09151641464  علی آبادی

 پیتــزا چانـو
پیتزا ، ساندویچ ، اسنک

ذرت  مکزیکی ،فالفل، سمبوسه
پیتـزااز۳۵۰۰تا۲۰هزارتومـان
آماده عقد قرارداد با ارگان های 

دولتی و خصوصی
بانازلترینقیمت

انتهای غفاری ، خیابان نجات،بین نجات 1و  3
32345550-09158619030

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

لبار
حم

۱۰۰درصدتضمینی

 09159618581  
فاروقی
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7
وزیر نیرو برای انتقال آب 

به خراسان جنوبی اقدام اساسی کند

گروه خبر-رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی 
با بیان اینکه این استان دچار خشکسالی های ۱۸ 
ساله شده که سبب بروز مشکالتی از جمله شرایط 
بحرانی آب شده است گفت: وزیر نیرو نسبت به 
برای  مطالعاتی  کارهای  و  اعتبارات  منابع  تأمین 
دهد. انجام  اساسی  اقدام  استان  به  آب  انتقال 
عبادی گفت: پیش بینی می شود در صورت استمرار 
این وضعیت در سال های آینده مردم با مشکالت 
زیاد امنیتی اجتماعی ناشی از خالی شدن مرزها از 

جمعیت مواجه شوند.

۵۰ پروژه  محرومیت زدایی در
شهرهای مرزی استان افتتاح می شود

امیری-فرمانده قرارگاه ثامن االئمه )ع( خراسان جنوبی 
با بیان اینکه از ابتدای امسال سپاه انصارالرضا)ع( در 
مرزهای شرقی اقدامات شایسته ای انجام داده است 
گفت: امروز ۵۰ پروژه محرومیت زدایی در شهرهای 
مرزی گزیک، النو و بندان به بهره برداری می رسد.

سردار رجب زاده افزود: امسال ۱۴ هزار بسته معیشتی 
و ۹ هزار بسته کمک تحصیلی در بین  نیازمندان 
توزیع شده است. به گفته وی یکی دیگر ماموریت 
مرزی  شهرهای  در   2 االئمه  ثامن  قرارگاه  های 
محرومیت زدایی و مردم یاری است که برای ایجاد 
امنیت پایدار باید مورد توجه قرارگیرد و با آستان قدس 
رضوی و معاونت محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه 
از این محرومیت ها در  تا بخشی  هماهنگ شده 
منطقه کاهش یابد که در این راستا دو ماموریت کوتاه 
مدت و بلندمدت تعریف شده است. رجب زاده با بیان 
اینکه سپاه با حضور خود در مرزهای استان مشکالت 
مرزنشینان  را احصا کرده و از آنجاکه یکی از نیازهای 
اصلی شهرستان های مرزی آب است با ایجاد آب بند 
توانسته آب باران را ذخیره کرده برای انجام برنامه های 
افزود:  می شود،  استفاده  آن  از  کشاورزی  مختلف 
اجرای طرح های آبخیزداری، کانال کشی و احیای 
قنوات، احداث آب بند و دیوار ساحلی از پروژه های 
بیان  وی  است.  مرزی  شهرستان های  در  عمرانی 
کرد:یکصد سری جهیزیه با همکاری آستان قدس 
و معاونت محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه تهیه 
شده و به زوج های جوان نیازمند تحویل می شود. 

داوطلبان اهدای سلول بنیادی
به انتقال خون خراسان جنوبی مراجعه کنند

ایرنا - مدیرکل انتقال خون گفت: داوطلبان اهدای 
سلول های بنیادی می توانند روزهای شنبه و یکشنبه 
با مراجعه به مرکز انتقال خون نسبت به انجام فرآیند 
و اهدای سلول بنیادی اقدام کنند. عاملی افزود: ثبت 
نام برای اهدای سلول های بنیادی نخستین بار در 
استان از 2 هفته گذشته آغاز شد و تاکنون یک نفر 
)مرد( اقدام کرده که تا پایان امسال پذیرش و ثبت 
نام 6۰۰ اهدا کننده سلول بنیادی در استان هدف 
مرکز  اندازی  راه  برنامه  از  است.وی  شده  گذاری 
جامع اهدای خون در استان خبر داد و گفت: در حال 
پیگیری برای تامین زمین و سایر مراحل هستیم و 
برای این طرح 2 تا سه میلیارد تومان بودجه نیاز است.

محکومیت قضایی یک خبرنگار 
به ساخت مستند

صدا و سیما-یک خبرنگار در نهبندان، به علت تخلف 
رانندگی به ساخت یک مستند محکوم شد. قاضی 
دادگاه کیفری نهبندان خبرنگار آزاد خبرگزاری صدا 
و سیما را به تهیه کلیپ مستندی در خصوص علل 
و عوامل وقوع حوادث رانندگی در شهرستان نهبندان 
محکوم کرد. قاضی مختاری درباره دالیل صدور این 
حکم گفت: این حکم با توجه به حسن شهرت، سابقه، 
شرایط فرد خاطی و حرفه ای وی و فرهنگ سازی 
در زمینه کاهش تصادفات صادر شده و ظرف مدت 6 
ماه باید این مستند تهیه و عالوه بر تحویل به دادگاه، 
در اختیار صدا و سیما مرکز استان هم قرار گیرد.

فروشنده مجازی پرندگان زینتی 
در بیرجند دستگیر شد

غالمی-فردی که از طریق تبلیغ فروش پرندگان زینتی 
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از شهروندان 
پلیس  رئیس   . کالهبرداری می کرد دستگیر شد 
فضای تولید و تبادل اطالعات اظهار کرد:با شکایت 
فردی مبنی بر کالهبرداری از وی از طریق فضای 
برزیلي  مجازی در خصوص آگهي فروش طوطي 
موضوع توسط کارشناسان پلیس فتا پیگیری شد .

نماینده اسبق مجلس:

»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

  مسئوالن استان حق درخواست سوال مکتوب از خبرنگاران را ندارند

تولیدهای جدید کویر تایر کشور را خود کفا کرد

واگذاری بی ضابطه زمین مشکل مضاعف سرمایه گذاران در فردوس

 اختتامیه سومین جشنواره شعر طنز خراسان جنوبی
 امیرآبادیزاده -شب گذشته آیین  اختتامیه سومین جشنواره شعر طنز خراسان جنوبی در ساعت ۱۹ در محل آمفی تئاتر عالمه فرزان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برگزار شد.سومین جشنواره شعر طنز خراسان جنوبی با هدف کشف،جذب و پرورش استعدادهای جوان، ترویج و معرفی طنز فاخر و طنزپردازان فخیم استان برگزار 

شد.در این مراسم  به نفر اول لوح تقدیر و مبلغ ۸ میلیون ریال به نفر دوم لوح تقدیر و مبلغ 6 میلیون ریال و به نفر سوم لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال اهدا شد.
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عملیات اجرایی بزرگترین 
بازارچه دائمی صنایع دستی 
خراسان جنوبی آغاز شد

ایرنا - عملیات اجرایی بزرگترین بازارچه دائمی صنایع 
دستی خراسان جنوبی در شهر خضری دشت بیاض 
از  و جمعی  استاندار  با حضور  مراسمی  در  قاینات 

مسئوالن شهرستان آغاز شد. مروج الشریعه بر ارتقای 
کمی و کیفی ظرفیت های استان در حوزه صنایع 
دستی تاکید کرد و گفت: با تقویت صنایع دستی و 
کمترین هزینه می توان بیشترین بهره برداری را در 
حوزه اشتغال پایدار بدست آورد. وی با بیان اینکه 
دائمی  بازارچه  ایجاد  منظور  به  استان  در  نقطه   2
ادامه داد:   صنایع دستی در نظر گرفته شده است، 
بازارچه دائمی در شهرستان  به این منظور احداث 
طبس و شهر خضری دشت بیاض پیش بینی شده 
است. رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری قاین هم گفت: هزینه تخصیص یافته 
این بازارچه چهار میلیارد ریال است که تکمیل آن 

به ۱۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. 

رونمایی از طرح تولید »ازت«
 خراسان جنوبی در هجدهمین
 فن بازار ملی جمهوری اسالمی

کاری- مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک 
علم و فناوری  استان بیان کرد: هجدهمین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار به عنوان 
بزرگترین رویداد پژوهشی و فناوری کشور، با حضور 
غیردولتی،  و  دولتی  دانشگاه های  از  زیادی  جمع 
دانشگاه آزاد اسالمی، پژوهشگاه ها، پارک های علم 
و فناوری، مراکز رشد و شرکت های توانمند داخلی 
در معرض بازدید استادان، دانشجویان سرمایه گذاران و 
دست اندرکاران و متخصصان این عرصه قرار در محل 
دائمی نمایشگاه بین المللی تهران درحال برگزاری 
است.  حاجی رضایی از حضور  ۱۴ شرکت فن آور 
از سراسر استان در این نمایشگاه خبر داد و  افزود:  
از بین 67 طرح منتخب،  طرح تولید ازت صنعتی 
از پارک علم و فناوری خراسان جنوبی اختراع صادق 
نازی نژاد  جزو طرح های منتخب توسط دکتر ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دکتر غالمی 
وزیر علوم،  رونمایی شد.وی تاکید کرد: طرح تولید ازت 
در حوزه های صنایع خودرو، نظامی )هوا و فضا( و 
دارد. کاربرد  غذایی  مواد  نگهداری  و  بندی  بسته 

افزایش قیمت شیر 
در خراسان جنوبی
صدا و سیما-مسئول توسعه بازرگانی سازمان جهاد 
کشاورزی از افزایش قیمت شیر در استان خبر داد.

بیجاری با بیان اینکه قیمت شیر در 3 سال گذشته 
هیچ گونه افزایشی نداشته است گفت: در روزهای 
آینده، کمیته ای متشکل از نمایندگان استانداری، 
جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، اتحادیه دامداران 
و نمایندگان کارخانه های فرآورده های لبنی، میزان 
افزایش قیمت شیر را در استان اعالم می کنند.وی 
 گفت: درخواست دامداران و کارخانه های فرآورده های

لبنی مبنی بر به صرفه نبودن تولید شیر و از طرفی خارج 
شدن آن از استان به علت بازار بهتر در سایر استانها، 
علت افزایش قیمت شیر است.به گفته مسئول توسعه 
بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی  بر اساس مجوز 
 کمیسیون تنظیم بازار، کارخانه های فرآورده های 
های  فرآورده  قیمت  شوند  می  مجاز   لبنی 
لبنی خود را افزایش دهند مشروط بر اینکه به همان 
میزان، شیر خام را گران تر از دامدار خریداری کنند.

قیمت  با  مرغ  تخم  عرضه  از  همچنین  بیجاری 
مصوب در ۵3 مرکز عرضه مستقیم در استان خبر داد 
و گفت: در این مراکز، هر کیلوگرم تخم مرغ ۵ هزار 
و 2۰۰ تومان عرضه می شود اما در بقیه واحدهای 
صنفی قیمت تخم مرغ تابع عرضه و تقاضا است.

»تاچ سی« در بیرجند باید

 مجوزهای الزم را بگیرد

ایرنا - رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری بیرجند گفت: فعالیت سامانه تاکسی 
هوشمند )تاچ سی( در بیرجند فاقد مجوزهای الزم و 
قانونی است و برای ادامه فعالیت باید این مجوزها را 
بگیرد. غالم پور افزود: حدود 2۰ روز قبل از طریق 
شبکه های مجازی مطلع شدیم این شرکت نسبت 
به جذب راننده اقدام کرده بود در صورتی که باید 
ابتدا مجوزهای الزم را از شهرداری اخذ می کرد. 
وی گفت: طبق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و 
مدیریت مصرف سوخت، مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر در شهر و حومه با شهرداری است و مطابق ماده 
32 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی 
نیز شهرداری ها موظف هستند اشخاص حقیقی و 
حقوقی را که در حوزه حمل و نقل مسافر و بار در 
درون شهر فعالیت می کنند، در قالب شرکت های 
 حقوقی و حقیقی ساماندهی و نظارت داشته باشند 

علوی  مجتبی  سید  حکمی  در  کشور  وزیر   *
مقدم را به سمت معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری خراسان جنوبی منصوب کرد. وی پیش 
ازاین مدیرکل امور شهری وشوراهای استانداری 

خراسان رضوی بوده است.
* رئیس بنیاد مسکن شهرستان زیرکوه با اشاره به 
اینکه 7۰ روستای باالی 2۵ خانوار شهرستان مقاوم 
سازی شده است گفت:  بالغ بر ۱۱ هزار واحد بعد از 
سال 76 در زیرکوه بازسازی شد که با این بازسازی 
تقریباً اکثر روستاهای زیرکوه مقاوم سازی شده است.

*  ۸ هزار و 2۰۰ تن انواع محصوالت گلخانه ای 
امسال در خراسان جنوبی تولید شد.

مفاهیم  و  حفظ  سراسری  آزمون  نام  ثبت   *
دی   ۱۸ تا  مندان  شد.عالقه  آغاز  قرآن 
سایت به  نام  ثبت  برای  دارند   فرصت 

www.quranedu.ir مراجعه کنند.
* با حضوراعضای کمیته آبگیری شرکت مدیریت 
منابع آب ایران در محل احداث سد سیاهو سربیشه، 

امکان آبگیری این سد مورد بررسی قرار گرفت.

اخبار کوتاه

دو بانده شدن راه ها اولویت بودجه استان شود

سیاسی  معاون  گذشته،  روز  صبح   - قوسی 
روابط  هماهنگی  شورای  در  استاندار  امنیتی 
عمومی دستگاه های اجرایی استان با اشاره به 
این که رمز توسعه منطقه ای نگاه به درون 
هایی  استان  مدیران  نگاه  کرد:  بیان  است، 

که امروز به رشد قابل توجهی رسیده اند، به 
ظرفیت های داخلی بوده و از این ظرفیت ها 
به بهترین نحو بهره برده اند و روابط عمومی و 
رسانه ها در تقویت ظرفیت ها تاثیر به سزایی 
میراث  امروز  داد:  ادامه  حسینی  اند.  داشته 
فرهنگی، گردشگری و بازارچه های مرزی از 
مهمترین ظرفیت های استان هستند و برای 
به  باید  جانبه  همه  توسعه  و  گردشگر  جذب 
دنبال بستر سازی باشیم و تا این امر محقق 

نشود از توسعه خبری نخواهد بود. 
تعلق  خود  کار  به  نسبت  اینکه  بیان  با  وی 

ادارات  در  گاهی  افزود:  باشیم  داشته  خاطر 
به دالیل مختلف روابط عمومی ها را جابه جا 
کرده و ممکن است فردی که هیچ عالقه ای 
به این مسئولیت نداشته باشد به این مسئولیت 
گفت:  استاندار  سیاسی  معاون  شود.  منصوب 
نبوده  خبرنگاری  او  فکری  ذائقه  که  فردی 
خجالتی  و  ضعیف  نداشته،  خبر  به  عالقه  و 
است به درد روابط عمومی نمی خورد. حسینی 
افزود: روابط عمومی در یک دستگاه باید پر 

تحریک ترین فرد در آن اداره باشد. 
استانداری  عمومی  روابط  کل  مدیر  ادامه  در 

خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر دلبستگی و 
وابستگی به نظام داریم باید در تبیین عملکرد 
دستگاه های اجرایی دقیق باشیم، گفت: مردم 
باید از روند خدمت رسانی دستگاه ها اطالع 
داشته باشند که باعث دلگرمی آنها به نظام می 
شود. بهاری تاکید کرد: مدیران باید آمادگی الزم 
را در پاسخ به سوال های خبرنگاران در حوزه 
کاریشان داشته باشند و از این پس رسانه ها 
هیچگونه نامه نگاری مبنی بر سوال به دستگاه 
ها ارسال نکنند. وی ادامه داد: مدیران دستگاه 
ها در صورتی که در بخش های کارشناسی، 

ارائه دهند  اطالعات صحیحی را نمی توانند 
خبرنگاران را به کارشناسان ارجاع دهند. وی 
دستگاه  عمومی  روابط  مسئوالن  به  خطاب 
خبرنگاران  جایگاه  کرد:  اظهار  اجرایی  های 
ها  مراسم  تمامی  در  باید  رسانه  اصحاب  و 
ها  عمومی  روابط  مسئوالن  و  شود   حفظ 
در  خبرنگاران  که  کنند  ریزی  برنامه  طوری 
نزدیکترین و در دسترس ترین مکان به خبر 
قرار گیرند.در این جلسه مقرر شد این نشست 
به صورت ماهانه در استان با حضور نمایندگان 

رسانه ها برگزار شود.

صدا و سیما-با تولید تایرهای سری V در 
سایز  دو  واردات  از  کشور  بیرجند،  کویرتایر 
عامل  شد.مدیر  نیاز  بی  تایر،  پرمصرف 
شرکت کویر تایر گفت: با آغاز تولید دو سایز 
سری  تکنولوژی  با  رینگ۱6  تایرهای  از 
شرکت،  این  مهندسان  توان  بر  تکیه  با   v

نیاز  مورد  تایرهای  تامین  زمینه  در  کشور 
و  سراتو  مگان،  جمله  از  خودروهایی  برای 
مزدا3 خودکفا و از واردات این تایرها بی نیاز 
شد. زینلی افزود: تا پیش از این دو کارخانه 
تایرها  این  تولید  به  موفق  کشور  در  دیگر 
شده بودند و  حاال شرکت کویرتایر با انجام 

دو سایز  آمیز  روی  موفقیت  آزمایش های 
در چند  تایرها  این  تولید  نتیجه  در  و  جدید 
با  را  رقابتی  بازار  توانسته است  ماه گذشته، 
نیاز  از  بخشی  و  دیگر همتایان خود حفظ  
عامل  مدیر  کند.  برطرف  را  خودروسازان 
محصوالت  ورود  زمان  تایر  کویر  شرکت 

اعالم  آینده  ماه  را  کویرتایر  شرکت  جدید 
از  زیادی  تعداد  حاضر  درحال  وگفت:  کرد 
قرارگرفته  خودروسازان  دراختیار  تایرها  این 
عرضه  مصرف  دربازار  آینده  ماه  از  و  است 

خواهند شد

برزجی- نماینده اسبق شهرستان های نهبندان 
و سربیشه در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
اینکه باید دو بانده شدن راه ها جزو اولویت مهم 
مسئوالن قرار گیرد افزود: حتی راه آهن نیز پس 
از تکمیل دو بانده شدن راه ها می تواند سودمند 
باشد. صابری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار 
ما، به وقوع حوادث اخیر در جاده بیرجند - قاین 
های خانواده  حوادث  این  افزود:  و  کرد   اشاره 

 زیادی را داغدار کرد و باید تمام همت مسئوالن 
بر کاهش این قبیل تصادفات باشد. وی با بیان 
اینکه بیشتر تصادفات در محورهایی که یک 
این  کرد:  عنوان  دهد  می  رخ  هستند  طرفه 
تصادفات رخ به رخ باعث می شود که راننده 

قانمند نیز قربانی راننده خاطی شود . 
کاهش سهم دوبانده شدن

راه ها در بودجه 97 

نماینده اسبق مجلس  با این توضیحات خواستار 
در اولویت قرار گرفتن دوبانده شدن راهها شد و 
افزود: با بررسی بودجه ۹7 متوجه شدم که سهم 
دو بانده شدن محور بیرجند قاین در این بودجه 
کاهش یافته به طوری که در بودجه  سال ۹6 
تا تربت حیدریه یک  قاین  بیرجند -  محور  
ردیف اعتباری با رقم 22 میلیارد تومان داشته 
که در بودجه ۹7 همان ردیف ۱۸ میلیارد تومان 
شده است. صابری همچنین از کاهش اعتبار 
محور بیرجند - نهبندان خبر داد و گفت: این 
اعتبار در بودجه ۹7 با کاهش یک میلیارد تومانی 

نسبت به سال قبل گنجانده شده است. 
وی ادامه می دهد: این کاهش اعتبارات نشان 
می دهد که وضع دولت برای سال ۹7 چندان 
خوب نیست لذا باید با مدیریت اعتبارات بحث 

دو بانده شدن راه ها اولویت شود .

بودجه اندک ، صرفا برای
فراموش نشدن ردیف راه آهن 

 این نماینده مجلس هشتم با تاکید بر اینکه راه 
آهن می تواند در اولویت بعدی باشد افزود: سال 
۹6 دولت برای این پروژه ۵ میلیارد  و 3۸۰ 
میلیون تومان در نظر گرفت که این اعتبار در 
سال  آینده ۵  میلیارد خواهد بود . وی در نظر 
گرفتن همین مقدار اندک از بودجه برای پروژه 
مهمی چون راه آهن را صرفا به دلیل فراموش 
نشدن آن عنوان کرد و گفت: برای این پروژه 
باید به دنبال سرمایه گذار بود که در شرایط 
فعلی زمینه جذب سرمایه گذار نیز فراهم نیست 
مگر اینکه بند چابهار رشد کند و ترانزیت بار 
از استان رونق گیرد. صابری خاطر نشان کرد: 
در شرایط کنونی تخصیص ۱۵ میلیارد تومان 
اعتباری که استاندار به دوبانده شدن راه ها داده 

است از نظر کارشناسی اقدام به جایی بوده اما 
باید در تخصیص ها نیز بیشتر تالش شود که 

هر چه سریعتر این پروژه به اتمام برسد.

همدلی و تعامل مسئوالن استان
تنها راه جذب  وتخصیص اعتبار 

صابری با تاکید بر اینکه هرچه پروژه دوبانده 
برای  شود  مواجه  بیشتری  پیشرفت  با  شدن 
در  اما  گفت:  شود  می  بیشتر  سودش  استان 
اگر  و حتی  نیست  اینطور  آهن  راه  خصوص 
بهره  قابل  بماند  باقی  آهن  راه  از  متر  یک 
همین  روی  باید  لذا  بود  نخواهد  برداری 
وی  کرد.  تمرکز  بیشتر  شدن  دوبانده  پروژه 
 ۹7 بودجه  در  مشهود  اعتبار  کمبود  اشاره  با 
استان  مسئوالن  باید  کند:  می  نشان  خاطر 
و  کنند  فراموش  را  ها  حاشیه  نمایندگان  و 

دنبال  به  در مرکز  اتحاد  و  تعامل  با همدلی، 
در  که  چرا  باشند  اعتبار  جذب  و  تخصیص 
همین  کرمان  و  اصفهان  مثل  هایی  استان 
است. داده  نتیجه  مسئوالن  وفاق  و  همدلی 

)Ava.news11@gmail.com(

امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  سربازی-رئیس 
فردوس در جلسه شورای اداری این شهرستان 
به  توجه  بدون  دولتی  دستگاههای  ازاینکه 
قانون حد نگار و قبل از تثبیت مالکیت، نسبت 
و  اقدام  گذاران  سرمایه  به  زمین  واگذاری  به 
مشکالت آنها را مضاعف می کنند به شدت 
انتقاد کرد. حسن رضا ندائی تصریح کرد: در 
یک مورد دستگاه دولتی زمینی به مساحت ۱۵ 
هکتار را به یک مرکز واگذار کرده، ولی پس 
مالکیت  درصد  شده 7۰  مشخص  بررسی  از 
این زمین با مشکل مواجه است. وی از تمام 
واگذاری  گونه  هر  از  قبل  خواست  مدیران 

ابتدا  مراکز،  سایر  و  گذاران  سرمایه  به  زمین 
مالکیت زمین را از اداره ثبت اسناد و امالک 
استعالم کنند تا با مشکالت بعدی روبرو نشوند.

نارضایتی از روند کند
 سند دار شدن اداره های فردوس

وی با اشاره به اینکه در قانون جامع حد نگار 
مجلس شورای اسالمی دولت را موظف کرده 
برای تمام اراضی کشور سند مالکیت صادر کند 
گفت: در اجرای ماده ۹ این قانون تمام مدیران 
اداره های دولتی از سال ۹۴ به مدت دو سال 
فرصت دارند تا مستندات توصیفی امالک خود 

را در اختیار اداره ثبت اسناد و امالک قرار دهند 
که روند اجرای این قانون درشهرستان فردوس 
بسیار کند و در آینده خسارات غیر قابل جبرانی 

را برای حوزه شهرستان به دنبال خواهد داشت.

بهترین اراضی بال استفاده مانده است
ندایی تاکید کرد: اراضی در بهترین نقاط فردوس 
به حال خود رها شده ولی هنگامی که پس از 
مشخص شدن مالکیت آن یک سرمایه گذارپیدا 
می شود تا با سرمایه گذاری در این زمین از 
روز اول اجاره بهاء داده و پس از ۱۵ سال آنرا 
برخی  متاسفانه  کند  واگذار  زمین  صاحب  به 

دستگاههای دولتی مدعی حق و حقوقی از این 
زمین می شوند که موجب می شود به همان 
حالت قبلی بماند.وی پیشنهاد داد کارگروهی 
در فرمانداری تشکیل و وضعیت مالکیت زمین 
های رها شده در سطح شهر فردوس مشخص 
شود تا بتوان از آنها در جهت توسعه شهرستان 
پرونده  درصد  کرد:6۵  تاکید  کرد.وی  استفاده 
های مطروحه در دادگستری مربوط به اختالفات 
ملکی است که وقت یک قاضی را از یک پرونده 

قتل بیشتر می گیرد .
مدیران با مردم چهره

به چهره در ارتباط باشند

به  مسئوالن  گفت:  نیز  فردوس  جمعه  امام 
صورت مستقیم با مردم در ارتباط باشند و خود 
را در معرض دید افراد نیازمند جامعه قرار دهند 
اش  دغدغه  که  است  والئی  مدیری  امروز  و 
حل مشکالت مردم باشد.فرماندار فردوس نیز 
با اشاره به اینکه در شرایط کنونی فرصت آزمون 
و خطا نداریم گفت: سرمایه گذارانی موفق و با 
تجربه را شناسایی کرده ایم تا بتوانیم چند پروژه 
حسین  کنیم.  اندازی  راه  فردوس  در  مناسب 
ابراهیمی از تشکیل کمیته ای ویژه با همکاری 
اداره اوقاف و امور خیریه برای ساماندهی امالک 

بال استفاده سطح شهر خبر داد  

انتقاد استاندار از جای خالی اندیشمندان در همایش روز قاینات
ایرنا - استاندار گفت: باید از اندیشمندان و مولفان 
مختلف کشور در رشته های مختلف و تشکل 
های علمی و نوآورانه و فناورانه دعوت شود و 
حیف است که آنها از این زیبایی و شکوه به 
نمایش گذاشته شده محروم شوند و در چنین 
همایش هایی کمتر حضور داشته باشند.مروج 
الشریعه افزود: فارغ از هر گونه گرایش سیاسی و 
حزبی باید برای عرضه توانمندی های فرهنگی، 
های  روش  از  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
در  الشریعه  مروج  برد.  بهره  فناورانه  و  علمی 
اولین همایش بزرگداشت 22 آذر روز شهرستان 
قاینات افزود: این منشور باید متوازن حرکت کند 
و قطعا جلوی پیشرفت تکنولوژی علمی را هم 
نمی توان گرفت.وی بیان کرد: از جوانان می 
خواهم که نقش شتابنده ها را جدی بگیرند و 
برای پیشرفت کشور این نقش را فراموش نکنند.

استاندار گفت: در اتاق بازرگانی ایران هم بر این 
موضوع تاکید شده است و قطعا شتاب دهنده 
ها در این شرایط نجات دهنده کشور هستند و 
ایجاد اشتغال هم در سیطره شتاب دهنده ها قرار 
دارد.‘شتاب دهنده ها شرکت هایی هستند که 
از ابتدای کار یک استارتاپ آن را زیر پوشش 

خود در می آورند. این مجموعه ها ابتدا شرکت 
بررسی  مورد  کوتاه  مدتی  برای  را  کنندگان 
قرار می دهند و سپس ایده های برگزیده را از 

میان آنها گلچین می کنند.’مقام عالی دولت 
در استان با اشاره به پیشرفت روزافزون علم و 
فناوری گفت: استفاده از فناوری جدید اطالعات 

)IT( یکی از بهترین روش ها برای شناساندن 
مشاهیر و ظرفیت های علمی هر منطقه است 
و ممکن است امکان حضور برخی اندیشمندان 

در این همایش ها مقدور نباشد که باید از روش 
های علمی و فناورانه برای معرفی ظرفیت های 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در کشور بهره برد.
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 پیامبر خدا صلی  ا...   علیه  و  آله فرمودند :

غائِن َّها تَذَهُب بِالضَّ ُّوا، تَهاُدوا فإن تَهاَدوا تَحاب

به یكدیگر هدیه دهید، تا نسبت به همدیگر با محبت شوید. به یكدیگر هدیه دهید

 زیرا هدیه کینه  ها را می  برد.     )کافی : ج5 ، ص144 ، ح14(

یاسر هاشمی: ممنوع الخروج نیستیم؛ 
بودیم اما رفع شد

درحالی که دو روز پیش علیزاده طباطبایی خبری مبنی 
آیت ا...  خانواده  اعضای  برخی  ممنوع الخروجی  بر 
یاسر هاشمی گفت:  اما  بود،  کرده  اعالم  هاشمی 
»اطالعات آقای علیزاده طباطبایی به  روز نیست و 
صحت ندارد«. این در حالی است که خود علیزاده 
هم در توضیحات بیشتری اظهار کرد: یاسر هاشمی 
به او گفته با پیگیری هایی که خودشان انجام داده اند، 
ممنوع الخروجی آنها رفع شده است. شرق در ادامه 
به نقل از طباطبایی نوشت: »ممنوع الخروجی مربوط 
به چند ماه قبل بوده ولی با پیگیری های انجام شده 
رفع شده و ظاهرا برخی اعضای خانواده هم سفر به 
خارج داشته اند و با مشکلی روبه رو نشده اند«. سایت 
انتخاب هم در خبری با تکذیب اطالعات علیزاده، از 
قول منبعی مطلع نوشت: در حال حاضر، محدودیت 
و ممنوعیتی برای خروج افراد نامبرده وجود ندارد 
و اگر چنین ممنوعیتی وجود داشته، در حال حاضر 

رفع شده است.

وعده مطهری درباره
 حضور زنان در ورزشگاه ها

اگر  که  می آید  نظر  »به   : گفت  مطهری  علی 
مخصوصی  جایگاه  فوتبال  مسابقات  برای 
و  ورود  درب  شود،  گرفته  نظر  در  زنان  برای 
 ، باشد  جدا  یکدیگر  از  مردان  و  زنان  خروج 
سرویس های بهداشتی جدا برای زنان و مردان 
بدن  که  ورزش هایی  در  و  شود  گرفته  نظر  در 
می رسد  نظر  به  باشد،  پوشیده  مرد  ورزشکاران 
نظر  هرچند  باشد.  نداشته  وجود  شرعی  اشکال 
قطعی در این زمینه را مراجع و علما می دهند.« 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  نایب رئیس 
مراجع  با  است  حاضر  باشد،  الزم  اگر  این که 
اگر  می دهد:  ادامه  کند،  مذاکره  زمینه  این  در 
اعضای فراکسیون زنان از من این درخواست را 
داشته باشند حاضر هستم این کار را انجام دهم.

وقتی فردی توسط رهبر به ریاست قوه 
قضائیه انتخاب شده، آیا مصلحت است 

کسی او را زیر سؤال ببرد؟

اشاره  با  خبرگان  مجلس  رئیس  جنتی  آیت ا... 
به اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسالمی 
امور  به  آگاهی  عدالت،  اجتهاد،  که  ایران 
ویژگی های  از  را  بودن  مدبر  و  مدیر  و  قضایی 
وقتی  گفت:  برمی شمارد،  قضائیه  قوه  رئیس 
مقام  توسط  مهمی  ویژگی های  چنین  با  فردی 
است  آیا مصلحت  انتخاب شده،  معظم رهبری 
و  ببرد  سؤال  زیر  صراحت  با  را  او  کسی  که 
قصد  من  البته  افزود:  وی  کند؟  حرمت  هتک 
نهی  عنوان  به  و  ندارم  را  قضیه  این  به  ورود 

بیان می کنم. این مطالب را  منکر 

تیلرسون: فعال در برجام می مانیم

رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا گفت: کشورش 
فعاًل در توافق هسته ای گروه ۱+۵، موسوم به برجام 
باقی مانده و از آن خارج نشده است. تیلرسون در 
توافق  این  که  شد  مدعی  خود،  اظهارات  ادامه 
وی  است.  ضعف«  »نقاط  برخی  دارای  هسته ای 
که  است  این  توافق،  این  از  ما  »ارزیابی  گفت: 
دارای برخی نقاط ضعف است که الزم است به آنها 

رسیدگی شود.«

عراقچی: بدعهدی های آمریکا را در 
کمیسیون مشترک پیگیری می کنیم

اینکه  بیان  با  عباس عراقچی معاون وزیر خارجه 
مشترک  کمیسیون  در  ما  پیگیری  موارد  از  یکی 
برجام بدعهدی، تعلل، تاخیر و حتی نقض برجام 
توسط آمریکا بوده گفت: در نشستی در کمیسیون 
اینکه  بیان  با  وی  می شود.  پیگیری  موارد  این 
کمیسیون مشترک محلی است که به صورت جدی 
کوتاهی هایی  خصوص  در  را  خود  درخواست های 
که از طرف های مقابل به خصوص آمریکا صورت 
گرفته مطرح کرده و پیگیری می کنیم، گفت:  برای 
رسیدگی به همه اموری که مربوط به اجرای برجام 
می شود؛ چه در حوزه رفع تحریم ها و چه در حوزه 

هسته ای در این کمیسیون پیگیری خواهیم کرد.

رای الیوم: سردار سلیمانی وارد جنگی 
نشد مگر از آن پیروز خارج شد

روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم در یادداشتی نوشت: ژنرال 
قاسم سلیمانی وارد هیچ نبردی نشد مگر اینکه از آن 
پیروز خارج شد؛ وارد کردستان عراق شد و همه پرسی 
را شکست داد، در کنار ارتش سوریه جنگید و بیشتر 
مناطق سوریه را باز پس گرفت، الحشد الشعبی را در 
عراق تشکیل داد و به وسیله آن توانست موصل و 
بیشتر شهرهای عراق را آزاد کند و امروز در حالی که 
کشورهای عربی درگیر هستند، سردار قاسم سلیمانی در 

حال نفوذ به فلسطین و قدس اشغالی است.

موگرینی: تعامل با ایران به نفع کل 
خاورمیانه است

از  دفاع  با  اروپا  پارلمان  در  اظهاراتی  در  موگرینی 
توافق هسته ای با ایران ، تعامل با ایران را به نفع کل 
منطقه خاورمیانه دانست. وی گفت: اطمینان دارم 
آمریکا نیز به اجرای کامل برجام متعهد خواهد بود 

و این پیام را از وزیر خارجه آمریکا دریافت کردیم.

تمام جهان اسالم در کنار فلسطینیان می ایستد

محمد جواد ظریف با اشاره به برگزاری اجالس سران 
همکاری اسالمی در استانبول  گفت: حضور چشمگیر 
رؤسا در اجالس اضطراری سران سازمان همکاری 
اسالمی، به رغم چند استثنای قابل توجه، بسیار دلگرم 
کننده بود. وی اظهار کرد: تمامی جهان اسالم در 
همبستگی با مردم فلسطین ثابت قدم است و هدیه ترامپ از چیزی که متعلق 

به او نیست به افرادی که استحقاق آن را ندارند را مردود می شمارد.

دولت هر کاری که دلش می خواهد، می کند

حجت االسالم نصرا... پژمانفر گفت: در الیحه بودجه 
امسال که ارائه شده، درآمدهای غیرواقعی پیش بینی 
که  است  شده  فراهم  شرایطی  نتیجه  در  و  شده 
دستگاه ها اعتبارات را هر طور که دلشان می خواهد، 
مصرف کنند. نسبت به این بودجه نگرانی جدی داریم.

با این وضعیت بهتر است بودجه را بررسی نشده، امضا کنیم و به دولت بدهیم تا 
هر کاری دلش می خواهد، بکند؛ چرا که قوانین مصوب مجلس را اجرا نمی کند.

سید حسن خمینی: ریالی از حرم امام حقوق نمی گیرم

الزم  گفت:  خمینی  حسن  سید  حجت االسالم 
است دوستان عزیز بدانید من و اعضای بیت امام 
نگرفته  حقوق  امام  حرم  و  موسسه  از  کنون  تا 
اهداف  مسیر  در  جز  بودجه  این  از  ریالی  و  ایم 
عمومی خرج نمی شود و ذره ای از آن به مصرف 
شخصی نمی رسد. دولت های مختلف و نهادهای نظارتی با سالیق 

متفاوت همواره بر مصرف این بودجه ها نظارت داشته اند.

رشت  نماینده  جعفرزاده  ایمن آبادی 
گفت: سخنانش درباره احمدی نژاد و 
یارانش مربوط به حاال نیست. وی 
از جریان جبهه پایداری که بیشترین 

داشتند،  را  احمدی نژاد  از  حمایت ها 
انتقادهای تندی می کند: »چرا آقایان 
جبهه پایداری رفته اند و قایم شده اند؟ 
چرا نمی آیند رسما از مردم عذرخواهی 

در  که  نبودند  همین ها  مگر  کنند؟ 
مجلس نهم ما را تکفیر می کردند؟ 
افتراها  و  اتهام ها  تهمت ها،  بدترین 
را به ما می زدند«. جعفرزاده در ادامه 

چند نماینده پیشین مجلس نهم را 
و می گوید:  داده  قرار  مخاطب خود 
»طرف سخن من آقای کوچک زاده 
است؛ طرف سخن من آقایان رسایی 

و نبویان هستند. مگر اینها نبودند که 
می شدند؟  درگیر  ما  با  مجلس   در 
نطق  احمدی نژاد  علیه  وقتی 
می کردند.  حمله  ما  به  می کردیم، 
االن چه شده؟ کدام حرف ما اشتباه 
درآمده؟«. وی به انتقاداتش از حامیان 
در  و  داد  ادامه  احمدی نژاد  سابق 
روایتی از آنچه در مجلس های گذشته 
چشمان  با  »من  می گوید:  دیده، 
به کت  دیدم که در مجلس  خودم 
شان  دست  و  می کشیدند  دست  او 
را به خودشان می مالیدند. خب االن 
چرا شجاعانه عذرخواهی نمی کنند؟ 
بیایند بگویند در تشخیص مان اشتباه 
خرج  او  برای  مقدسات  از  کردیم. 
بگوییم؟  چه  مردم  به  االن  کردند، 
آقایان پایداری ابتدا از امام زمان )عج( 
کنند«. عذرخواهی  مردم  از  بعد  و 

علی مطهری در برنامه روز دانشجو 
با حضور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
کرد:  عنوان  دانشجویان  به  خطاب 
انقالب اسالمی ما همه چیز داشت 
حقوق  بیان،  آزادی  می گوییم  ما 
بشر ، عدالت و غیره که بسیار مهم 
درست  را  مفاهیم  باید  ما  است. 
بدهیم. پاسخ  یک  تا  کنیم  تعریف 
استقالل  دیگر  بحث  افزود:  وی 
خوب  دوره ها  بعضی  در  ما  است. 
بد  دوره ها  از  بعضی  در  و  بودیم 
دارد. بررسی  جای  این ها  که  بودیم 
نماینده تهران تاکید کرد:  بحث التزام 
که  ملتی  در  اسالمی  جمهوری  به 
اعتقادی به اسالم ندارد معنا دارد نه در 
کشور ما که مردم اهل اسالم هستند. 
دموکراسی که در غرب مالک است 
در کشور ما مالک نیست چون هر 

ملت فرهنگ و اعتقاداتی دارند و آن 
قابل  مطلق  معنای  به  دموکراسی 
قبول نیست. نماینده تهران در پاسخ 
کابینه ای  به  چرا  که  سوال  این  به 

نبود،  رای دادید که مورد نظر مردم 
گفت: کابینه مورد نظر ما هم نبود، 
وقتی آقای روحانی انتخاب شد یک 
و  بود  محسوس  که  کرد  چرخشی 

من فکر می کنم ایشان می خواستند 
مخالفان را آرام کنند. نتیجه ی اینکه 
ایشان از قبل لیست وزرا را می برد تا 
نظر موافق همه را به دست بیاورد، 

همین می شود. در همین انتخاب وزیر 
علوم نفر بیست و یکم شد که البته 
وزیر فعلی خوش فکر و اصالح طلب 
نیست. خوب  این  ولی  است 

روایت جعفرزاده ایمن آبادی از رفتار عجیب 
چرخش روحانی بعد از انتخابات محسوس بودبرخی نمایندگان سابق مجلس در دیدار با احمدی نژاد

علی مطهری نماینده تهران در مجلس : 

رونمایی از طرح تولید »ازت« خراسان جنوبی در هجدهمین  فن بازار ملی جمهوری اسالمی    بازدید استاندار از نمایشگاه توانمندیهای شهرستان قاینات    * عکس: اکبری

هنگام طـراحی و ساخت، 
تعمیـرات و ارزیـابی کیفی 
ساختـمان با مهنـدسان مـا

مشـورت کنیـد.

خـریـد یا مـعـاوضـه
زمین دونبش یا دوکله در محدوده غفاری، معلم، پاسداران، مدرس
 و توحید ترجیحا نزدیک به محالتی خریداریم. یا معاوضه با آپارتمان 

تلفن تماس: 09335611664

روابط عمومی سازمان 
نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

با سپاس از همه سروران گرامی، همشهریان عزیز
دوستان و همکاران، سازمان ها و ادارات دولتی و خصوصی

  که با حضور خود در تمام مراسم مرحوم مغفور 

شادروان حاج ذبیح ا...صالحی
 شرکت نموده و یا به طرق مختلف تسلی خاطر بازماندگان را فراهم 
نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن 
زنده یاد روز جمعه 96/9/24 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح 

در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب(
 برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است

خانواده های صالحی  و سایر بستگان


