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سرمقاله

حضور دوباره برای 
نابودی فتنه
* امین جم

طی روزهای اخیر تجمعاتی در کشور در اعتراض 
به گرانی ها انجام شد که خواست و مطالبه مردم 
اقتصادی  مشکالت  و  گرانی  به  اعتراض  صرفا 
مردم  حق  به  اعتراضات  این  آرام  آرام  بود.اما 
و  گرفت  قرار  دشمنان  ناحق  برداری  بهره  مورد 
معاندین   همه  و  گذاشتند  میدان  به  پا  دشمنان 
اعم ازضد انقالب و گروه های تروریستی که 17 
گذشته  های  دهه  از  کشور  این  در  را  نفر  هزار 
اند، حمایت...  ) ادامه سرمقاله  در صفحه 2 ( ترور کرده 

حضور برای نابودی فتنه

افتتاح بانک خون 
مرکز آموزشی 
درمانی رازی 

حضور  با  بیرجند  رازی  بیمارستان  خون  بانک   
افتتاح شد.  ایران  انتقال خون  مدیرعامل سازمان 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: تاکنون 
برای راه اندازی بانک خون  ... ) مشروح در صفحه 7 (

نظارت شهرداری بیرجند
 بر حفاری ها در مرکز استان

جریمه
پیمانکاران
 بد قول شهر

 صفحه 7 

استاندار خراسان جنوبی :

خواسته  های
به حق مردم 

استان   شنیده 
و رسیدگی شود

تمام  با  مدیران   : گفت  جنوبی  خراسان  استاندار 
وجود خواسته های به حق مردم را بشنوند و برای 
تمامی  از  آنها  مشکالت  و  مسائل  فصل  و  حل 
کنند.  استفاده  خود  اداری  و  کاری  های  ظرفیت 
بررسی  نشست  در  الشریعه  مروج  محمدمهدی 

مباحث اقتصادی استان  ...  ) مشروح در صفحه 7 (

اعتیاد زنان و 
کودکان استان ؛ 
دردی به بزرگی 

یک فاجعه
 در خانه کوچکی در شمال شهر زندگی می کند.

چوب  سرنگ،  از  است  پر  خانه  جای  جای 
 کبریت و ته سیگار. چهره اش 40  ساله  نشان

می دهد ولی می گوید 28 سال سن دارد اعتیاد در 
تمام وجودش ریشه دوانده و صورت چروکیده  و 
دندان های سیاهش نشان از رنج بسیار او  دارد. 
 مریم می گوید: رضا هر از گاهی ...  ) مشروح در صفحه ۳ (

مردم بیرجند ؛ امروز برای مقابله با توطئه به صحنه می آیند

 مشروح در سرمقاله 

۲۸ نفر در تجمعات غیرقانونی شهر بیرجند دستگیر شدند/محدودیت های ترافیکی راهپیمایی مردمی ۱۴ دی در بیرجند اعالم شد/فرسودگی شبکه توزیع آبفا در استان سبب هدررفت ۲۵ درصدی آب می شود  /صفحه ۷
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

حجت االسالم روحانی : 
برای ما امنیت و آرامش

 مردم بسیار حائز اهمیت است

سردار جعفری : 
شکست خط فتنه 

۹۶ را اعالم می کنم

محمدباقر قالیباف: 
فرصت طلبان ۴ درصدی

 بستر سوءاستفاده را ایجاد کردند

معین:
 احتمال خطر وجود دارد که 

دوباره پوپولیست دیگری بیاید

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

مرحوم رمضان رهگذری 
جلسه یادبودی روز جمعه ۹۶/۱0/۱۵ از ساعت ۹ الی ۱0 صبح 

در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
 حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم

 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: رهگذری، بهلولی و سایر بستگان

به مناسبت سومین روز درگذشت 

شادروان سید محمد باقرحقیقی 
جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه ۹۶/۱0/۱۴ 

از ساعت ۱۵ الی ۱۶ در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( 
واقع در فلکه اول سجادشهر برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های: حقیقی، رضازاده، نجفی، فعله 
محمدپور، گل پنجه، مطهری مقدم و سایر بستگان

مراسم سومین روز درگذشت مرحومه

مریـم جبـاری )بازنشسته آموزش و پرورش(
 )همسر شادروان ابوالقاسم مقرنسی(

فردا جمعه ۹۶/۱0/۱۵ از ساعت ۹:30 الی ۱0:30 صبح 
در محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار می شود.
خانواده های: جباری، سروری، مقرنسی 

قابل توجه مودیان محترم 
 مالیات بر ارزش افزوده :

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی 
»1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی«

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر  ارزش 
www.evat.ir افزوده دوره پاییز 96 از طریق سامانه

 با توجه به تقارن آخرین روز با تعطیالت رسمی
 16 دی ماه 1396 می باشد.

خانواده محترم صفوی 
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همسر و مادر عزیزتان 

شادروان خانم آذرمی
را تسلیت عرض نموده، ما را در غم خود شریک بدانید.

خانواده های سلیمان ساعدی، خواهر و دامادها

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحومه مغفوره

ماهـرخ حسیـن زاده 
)بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۶/۱0/۱۴ از ساعت ۲ الی3 
بعدازظهر در محل مسجد صاحب الزمانی)عج( خیرآباد نو

 واقع در خیابان قائم برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند 
موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان می باشد.

خانواده های حسین زاده و سایر بستگان

)هوالباقی(
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحوم مغفور

شادروان سید محمد شمس آبادی 
را به اطالع عموم می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم 

امروز پنجشنبه ۹۶/۱0/۱۴ ساعت ۱3 الی ۱۴ 
 از محل غسالخانه برگزار می گردد.

از طرف خانواده مرحوم

به مناسبت اولین سالگرد  درگذشت همسری دلسوز، پدری فداکار و برادری مهربان

مرحـوم محمـد اللـه 
)فرزند مرحوم استاد حسین الله(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱0/۱۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۵
  در محل مجتمع فرهنگی ابن حسام )واقع در خیابان طالقانی، طالقانی ۱3 (

برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه و ذکر فاتحه
 موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: الله،گلچین،کیوان زاده، غزنوی ، شکوهی و سایر بستگان 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان

شادروان حاج احمد جواهری
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین 
آن فقید سعید امروز پنجشنبه ۹۶/۱0/۱۴ 

ساعت ۱۵ الی ۱۶ از محل غسالخانه
 برگزار می گردد.

ضمنا به مناسبت سومین روز درگذشت آن 
روز شنبه   ترحیمی  کرده جلسه  عزیز سفر 

۹۶/۱0/۱۶ از ساعت ۱۴:30 الی ۱۵:30 در محل مسجد امام حسین )ع( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر و امتنان بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: جواهری، سبزواری زاده و سایر فامیل وابسته

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

مرحومـه آزاده علی آبـادی 
)همسر علی اسدزاده ( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۶/۱0/۱۴ از ساعت ۱۴.30 الی ۱۵.30 
در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب شادی روح آن عزیز و تسلی خاطر 
بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: علی آبادی، اسدزاده، پورسعید، پاکرو، محتشمی
 سروش، بهروزی نژاد و سایر بستگان

ی(
لباق

هوا
(

به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان خراسان جنوبی می رساند:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده سازمان روز سه شنبه 96/11/17 
راس ساعت 17:00 در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان به آدرس مدرس 6 - پالک 47 برگزار می شود.
لذا از تمامی اعضای محترم سازمان دعوت به عمل می آید 

راس موعد مقرر  در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1- انتخاب بازرسین
2- بررسی متمم بودجه سال96

3- تصمیم گیری در خصوص پروژه ساختمان اداری سازمان
4- تصمیم گیری در خصوص خرید ساختمان اداری 

دفتر نمایندگی  شهرستان  طبس
5- سایر موارد

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان خراسان  جنوبی

اصناف و بازاریان با حضور گسترده خود در راهپیمایی 
ضمن محکوم کردن اغتشاشات اخیر 
بار دیگر با آرمان های نظام و رهبری

 تجدید پیمان می کنند.

زمان: امروز پنجشنبه 96/10/14 ساعت 9/30 صبح 
مکان: میدان شهدا بیرجند

اتاق اصناف مرکز استان

جناب آقای محمود جواهری
خانواده محترم جواهری

درگذشت تاسف انگیز ابوی گرامی تان فقید سعید

مرحوم حاج احمد جواهری
 را حضور شما عزیزان و منسوبین

تسلیت عرض می نماییم.
شرکت پخش فرآورده های نفتی کندوان
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خبر خوش سهام عدالت تا ۲۲ بهمن
 
تسنیم- پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیش بینی می شود با نظر مساعد رئیس جمهور در خصوص آزادسازی سهام 
عدالت و پیگیری هایی که از سوی مجلس و دولت انجام خواهد شد بتوانیم برای 22 بهمن خبر خوبی در این رابطه به مردم بدهیم و تا پایان 

سال این سهام آزاد و ارزشگذاری شود و مردم مالک واقعی آن شوند.

سرمقاله

حضور دوباره برای 
نابودی فتنه
* امین جم

) ادامه سرمقاله  از صفحه 1  ( خود را از این تجمعات اعالم 

کردند.کار به جایی رسید که دونالد ترامپ که دو ماه 
قبل ملت ایرانیان را تروریست نامید و به ملت ایران 
توهین کرد  نیز طرفدار حق ملت ایران شد.دشمنان 
همه با هم آمدند، رسانه هایشان فعال شد و اکنون 
دیگر کار  در دست کسانی نیست که به مشکالت 
اقتصادی اعتراض دارند؛ کار دردست ضد انقالب و 
دشمنان انقالب اسالمی است. دشمنان کینه توزی 
که چهار دهه علیه ملت ایران هر توطئه و  اقدامی که 
توانستند، کردند. اعتراضات به حق مردم به اغتشاش 
کشیده شد و باعث درگیری و تخریب اموال عمومی 
و خسارات مالی و جانی شد. در برخی شهرها  اموال 
واماکن عمومی نابودو بانک ها را تخریب کردند؛ 
مطالبات  که  نظر کسانی  مورد  این حرکات  قطعا 
معترضان  همان  نیست.حتی  داشتند  اقتصادی 
چنین رفتارهایی را تایید نمی کنند؛حاال همان ها 
نیز دریافتند که شرایط، شرایط دیگری است. برخی 
آمدند مشکالت اقتصادی خود را مطرح کنند اما ضد 
انقالب وارد میدان شد و  سوء استفاده کرد.   در 
چنین شرایطی مردم استان همراه با مردم سراسر 
کشورهمان طور که در سال ۸۸ و ۹ دی به میدان 
آمدند و چشم فتنه را کور  و دشمنان را مایوس 
کردند قطعا در این زمان هم همین کار را خواهند 
کرد و حتما به صحنه خواهند آمد و جلوی استمرار  
این فتنه را  هم خواهند گرفت. بنابراین هم ملت و 
هم دستگاه ها و هم مسئوالن باید در این زمینه 
نقش ایفا کنند و در روزهای آینده به صحنه آمده و 
تکلیف را روشن و  این نقشه دشمنان را نیز نقش بر 
آب کنند. ما نیزاز همشهریان عزیز می خواهیم برای 
محکومیت آشوب و فتنه اخیر و همچنین تجدید 
شهدای  بزرگوار،  امام  بلند  های  آرمان  با  میثاق 
گرانقدر و مقام معظم رهبری، در راهپیمایی دشمن 
شکن امروز شرکت کنند و یکصدا و قاطع، اقدام 
تاسف  بی حرمتی  در  آشوبگر  ای  عده  خرابکارانه 
بار به مقدسات و انقالب اسالمی را محکوم کنند.

تثبیت قیمت بنزین 
درسال۹۷ قوت گرفت

بیان  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  مهر- 
افزایش  با  مجلس  مخالفت  ما  بینی  پیش  اینکه 
درآمدی  منبع   ۳ سال۹۷است،  در  بنزین  قیمت 
جای  به  اشتغال  بخش  در  هزینه  برای  جایگزین 
کرد. راتشریح  انرژی  حامل های  قیمت  افزایش 

آب، برق و گاز تمام مدارس
 کشور رایگان شد

تسنیم - عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
تمام  کمیسیون  این  تصویب  با  گفت:  اسالمی 
مدارس کشور از پرداخت آب، برق و گاز معاف شدند.

تلفیق  کمیسیون  عضو  کوچکی نژاد،  جبار 
تصویب  با  کرد:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس 
از  کشور  مدارس  تمام  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
شدند. معاف  گاز  و  برق  آب،  هزینه های  پرداخت 

استفاده از کارت سوخت الزامی شد

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  ایسنا-سخنگوی 
از  استفاده  این که  بر  تاکید  با  نفتی  فراورده های 
کارت سوخت الزامی خواهد شد، افزود: افرادی که 
فاقد کارت سوخت هستند باید به منظور جلوگیری 
از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام 
کنند.زیبا اسماعیلی در جمع خبرنگاران با اشاره به 
این که  به  با توجه  قانون مصوب مجلس گفت: 
قانون مصوب مجلس تاکید کرده است که سوخت 
و  است  امکان پذیر  سوخت  کارت  با  فقط  گیری 
کارت سوخت جایگاه دار فقط برای موارد ضروری 
استفاده خواهد شد، مالکان خودروهایی که به هر 
منظور  به  باید  هستند  سوخت  کارت  فاقد  دلیل 
کارت  اخذ  به  نسبت  مشکل  ایجاد  از  جلوگیری 
اقدام کنند.وی با بیان این که برای زمان ازسرگیری 
تعیین  مشخصی  زمان  سوخت  کارت  از  استفاده 
فاقد کارت سوخت  افرادی که  افزود:  است،  نشده 
هستند باید برای اخذ این کارت به نمایندگی های 

پلیس+1۰ مراجعه کنند.

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه
 مالیات بر ارزش افزوده پاییز

ایبِنا - معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور 
نظام  مودیان  قانون،  مطابق  گفت:  کشور  مالیاتی 
مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر 1۵ روز پس از پایان 
هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از 
طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش 
ارایه و   WWW.EVAT.IR آدرس به  افزوده 
مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت نمایند در عین 
حال با توجه به این که آخرین روز مهلت تسلیم 
اظهارنامه دوره سوم »پاییز« سال جاری مصادف با 
روز جمعه »تعطیل رسمی« می باشد، لذا روز شنبه 
1۶ دی ماه 1۳۹۶ آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه 

دوره مذکور خواهد بود.

»مسکن«تاپایانسالگراننمیشود

مهر-معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت:قیمت مسکن در ماه 
های باقی مانده از سال جاری افزایش نخواهد یافت؛ ضمن اینکه شرایط 
تسهیالت صندوق مسکن یکم نیز در این مدت بهبود می یابد.حامد 
مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره بازار 
مسکن اظهار کرد: در ۵ سال گذشته به نظر می رسد با ثبات ترین بخش 
اقتصادی کشور، مسکن بوده و کمترین نارضایتی ها به این بخش برمی 
گردد.وی ادامه داد: این در حالی است که از سال های ۸۴ تا ۹2 قیمت 
مسکن ۶ برابر شده بود اما از ۹2 تا ۹۶ تنها 1۰.۶ درصد رشد قیمت در 
بخش مسکن داشته ایم. همچنین قیمت زمین در فاصله سال های ۸۴ 
تا ۹2 رشد باورنکردنی ۷۶۰ درصدی داشته است اما در سال های ۹2 تا ۹۶ 

تنها 2 درصد رشد در قیمت زمین را شاهد بوده ایم.

تاریخاعزامبهخدمتمشموالن
طرحسربازمعلمسال97

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا اظهار داشت: مشموالنی 
که برای انجام خدمت سربازی در طرح سرباز معلم سال ۹۷ پذیرفته شده اند، 
می بایست در تیرماه 1۳۹۷ برای طی دوره آموزشی به مراکز آموزش نیرو های 
مسلح اعزام شوند. وی افزود: مشموالن این طرح  که دارای برگ آماده به 
خدمت در ماه های اسفند ماه ۹۶ و اردیبهشت ماه ۹۷ می باشند، می بایست 
برای تمدید تاریخ اعزام به خدمت خود اقدام کنند. وی با بیان اینکه تاریخ اعزام 
به خدمت این دسته از مشموالن به یکم تیرماه 1۳۹۷ تغییر خواهد کرد، گفت: 
متقاضیان با در دست داشتن گواهی اعالم نیاز از اداره کل آموزش و پرورش 
محل سکونت برای تمدید تاریخ اعزام به خدمت به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک انتظامی )پلیس+1۰( مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

زماندورجدیداعزامبهعتباتمشخصشد

باشگاه خبرنگاران - مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت از آغاز اعزام 
های جدید زائران به عتبات از روز شنبه 1۶دی ماه خبر داد.محسن 
نظافتی گفت: در این دوره از اعزام ها که تا22 اسفند ماه ادامه خواهد 
داشت، 1۸۵ هزار نفر از هموطنانمان در کاروانهای مختلف به عتبات 
عالیات اعزام خواهند شد و چنانچه استقبال از این سفرها بیش از 
ظرفیت اعالم شده باشد، سازمان حج و زیارت آمادگی افزایش این 
ظرفیت را خواهد داشت. وی افزود:2۴۷۰ دفتر خدمات زیارتی سراسر 
کشور،همچنین سامانه اینترنتی www.atabat.org.ir آماده 
پذیرش و ثبت نام از متقاضیان اعزام دراین دوره به عتبات عالیات 
هستند.وی افزود : سفرهای زمینی این دوره ۳ تا ۷ روزه و سفرهای 

هوایی ۷ تا 12 روزه است.

خبر مهم برای »وام مسکن«؛ انحصار شکسته شد

شرط ادامه فعالیت تلگرام

آخرین خبر-   در حالی تاکنون تنها بانک مسکن نسبت 
به پرداخت وام در حوزه مسکن اقدام می کرد که از این 
پس با ورود بانک ملی امکان دریافت تسهیالت از طریق 

خرید اوراقی گواهی حق تقدم، استفاده از وام مسکن از 
انحصار خارج می شود.مدیرعامل بانک ملی ایران با اعالم 
جزئیات طرح ویژه مسکن این بانک که به منظور کمک 
به خانه دار شدن مردم عملیاتی می شود، گفت: این طرح 
سراسر  در  ایران  ملی  بانک  همه شعب  در  پنجشنبه  از 

کشور قابلیت اجرا شدن دارد.
محمد رضا حسین زاده گفت: در طرح شماره یک بانک 
ملی ایران، متقاضیان می توانند با سپرده گذاری هر1۸2 
برگ  یک  ماندگاری،  ماه  یک  هر  ازای  به  ریال،  میلیون 
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن دریافت کنند 
میلیون  پنج  به  تبدیل شدن  قابلیت  اوراق  برگ  هر  که 
ریال تسهیالت با نرخ سود 1۷.۵ درصد را دارد.وی ادامه 

داد: در این طرح به مبلغ سپرده مشتریان 1۰ درصد سود 
با  ایران  ملی  بانک  گیرد.مدیرعامل  می  تعلق  سالیانه 
این  در  دو تسهیالت مسکن گفت:  تشریح طرح شماره 
طرح متقاضیان با سپرده گذاری هر 22۳ میلیون ریال، در 
مرتبه نخست به ازای سه ماه ماندگاری یک برگ اوراق و 
پس از آن ماهیانه یک برگ اوراق دریافت خواهند کرد، اما 

نرخ سود سپرده در این طرح 12 درصد است.
به گفته وی، حداقل مانده تعیین شده برای افتتاح حساب 
این  اقساط  سقف  و  ریال  میلیون   1۶۰ طرح،  دو  هر  در 

تسهیالت حدود 1۰ میلیون ریال در ماه است.
مسکن  گواهی  اوراق  برگ  یک  هر  افزود:  زاده  حسین 

معادل پنج میلیون ریال تسهیالت است.

ملی  بانک  مسکن  تسهیالت  سقف  کرد:  اظهار  وی 
نفر  هزار   2۰۰ باالی  شهرهای  و  استان  مراکز  در  ایران 
جمعیت برای زوجین ۸۰۰ میلیون ریال و در سایر مناطق 
میزان  سقف  همچنین  است.  ریال  میلیون   ۶۰۰ شهری 
میلیون   1۰۰ همچنان  مناطق  این  در  جعاله  تسهیالت 
این  به  اشاره  با  ایران  ملی  بانک  مدیرعامل  است.  ریال 
که دوره بازپرداخت این تسهیالت حداکثر 12 سال و دوره 
ادامه  است،  سال   ۳ حداکثر  جعاله  تسهیالت  بازپرداخت 
از  ایران  بانک ملی  تقدم مسکن  اوراق گواهی حق  داد: 
تاریخ صدور به مدت دو سال اعتبار دارند و حداکثر یک 
دریافت  امکان  اوراق،  انقضای  مهلت  پایان  از  پس  ماه 

تسهیالت مسکن از طریق شعب بانک میسر است.

تلگرام  مهر- جواد آذری جهرمی درباره آخرین وضعیت 
مشخص  که  چیزی  آن  گفت:  اجتماعی  های  شبکه  و 
است با توجه به اینکه با استفاده از ظرفیت های خوبی 
که در کشور برای توسعه کسب و کار و اشتغال ایجاد 
آن  اثرات  و  گرفت  قرار  برخی  سوءاستفاده  مورد  شده 
وزیر  بود.  مشاهده  قابل  کشور  در  گذشته  روز  چند  در 
ارتباطات اظهار داشت: کانال های متعدد تلگرامی وجود 

دارند که به ترویج خشونت و رفتارهای تروریستی اقدام 
می کنند، آمارها و مستندات وجود دارد که اگر تاکنون 
آماری ارائه نداده ایم به دلیل عدم ترویج خشونت بوده 
است.وی ادامه داد: کانال هایی که مردم را به آتش زدن 
تشویق  نظامی  مراکز  و  تکایا  مساجد،  مسئوالن،  خانه 
هیچ  در  موارد  گونه  این  کرد:  تصریح  کنند.وی  می 
کشوری اجازه فعالیت نخواهند داشت.وی افزود: با توجه 

به بازگشت آرامش به کشور از سه شنبه در اکثر نقاط 
کشور آرامش برقرار است. جا دارد از همه دستگاه ها و 
تصریح  کنیم. وی  تشکر  بابت  این  از  امنیتی  نهادهای 
روز  چند  هاست.  شبکه  این  بازگشایی  بعدی  گام  کرد: 
امنیت  شورای  از  زمینه  این  در  هایی  پیگیری  گذشته 
کشور انجام دادیم که در مناطقی که آرامش حاکم است 
مدیر  با  شد:  یادآور  شوند.وی  بازگشایی  ها  شبکه  این 

در  تلگرام  فعالیت  ادامه  که  کردیم  مکاتبه  نیز  تلگرام 
ایران منوط به حذف موارد تروریستی است.

از  استفاده  و حجم  کاربران  بیشترین  داشت:  اظهار  وی 
نباشد  متقابل  احترام  اگر  ایران است، طبیعتًا  تلگرام در 
امیدواری  ابراز  ارتباطات  شد.وزیر  خواهد  دشوار  شرایط 
مردم  درخواست  و  موجود  مقررات  به  تلگرام  مدیر  کرد: 

برای حذف موارد تروریستی احترام بگذارد.

مراسمپرفیضدعایکمیل با مداحی برادر عبدا... گرجی
پنجشنبه 96/10/14 بعد از نماز مغرب و عشا 

مراسمپرفیضدعایندبهبا مداحی برادر محسن عسکری 
جمعه 96/10/15   ساعت 6:30 صبح 

مکان:  مهدیه بیرجند

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید32446666/32424320-2

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139660308001003096 - 1396/09/30هیئت اول/ 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه عبداللهی فرزند 

 محمد حسن به شماره شناسنامه 5 و شماره ملی 5639948892 نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 137/29 مترمربع قسمتی از پالک 280 فرعی از 231 - اصلی واقع در بخش 2  بیرجند
از محل مالکیت آقای علیرضا اربابی تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/10/14       تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/10/30          علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139660308001003095 - 1396/09/30 هیئت 
اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم مهرور 

فرزند محمد به شماره شناسنامه 1415 و شماره ملی 0651932718 نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 121/13 مترمربع قسمتی از پالک 280 فرعی از 231 -  اصلی بخش 2 از محل مالکیت 
 آقای علیرضا اربابی تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/10/14     تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/10/30         علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 6 سربیشه    حوزه ثبتی سربیشه سال 1396
پیرو آگهی موضوع ماده 3 و13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
 موضوع رأی هیئت شماره 139660308001001319-96/04/31 و به موجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود شماره های زیر

بخش 6 سربیشه ششدانگ یکباب ساختمان قدیمی محل خانه بهداشت پالک یک فرعی از 142- اصلی بخش 6 سربیشه 
واقع در روستای گینکه مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در روز یکشنبه 
96/11/8ساعت 10صبح مندرج در این آگهی انجام می گردد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق 
الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم می رسانند. چناچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و 
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 
سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند در غیر این صورت متقاضی می تواند به اقدامی مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره 

ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 
     تاریخ انتشار: 1396/10/14    محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه 

آگهی نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان قاین
به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 96/09/21 مجمع عمومی موسس و 
جلسه 96/09/28 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت 
مدیره انجمن صنفی که از تاریخ 96/09/21 به مدت سه سال و بازرسان به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح 

ذیل می باشد.                     آقای محمد زحمتی        رئیس هیئت مدیره
         آقای احمد مظفرزاده    نایب رئیس هیئت مدیره
         آقای ابوتراب اعتمادیان    خزانه دار هیئت مدیره

          آقای موسی موحدی خواه    عضو علی البدل و دبیر هیئت مدیره
آقای محمدحسن سامانی        عضو علی البدل هیئت مدیره

آقای اکبر چدانی            بازرس اصلی انجمن
      آقای حسن شجاع       بازرس علی البدل انجمن

انجمن صنفی مذکور به شماره 316-3/1-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی به 
ثبت رسیده و مطابق اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر 

به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
محمد سنجری - مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده
انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان جنوبی

بدینوسیله به اطالع اعضای انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان می رساند: جلسه های مجمع 
عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده انجمن روز دوشنبه 96/11/02 به ترتیب ساعت 
18 و 20 در محل خیابان فردوسی، مجتمع پارس، دفتر شرکت باستیان بنا با حضور اعضا و بر اساس 
دستورجلسه به شرح ذیل تشکیل می گردد. از کلیه اعضا خواهشمند است در جلسه فوق شرکت نموده 

و یا کتبا نماینده خود را معرفی نمایند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

1-گزارش هیئت مدیره و بازرس
2-بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 95/12/29

3-تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1396
4-سایر موارد در اختیار مجمع عمومی عادی

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 1- اصالح اساسنامه و الحاق یک بند در مورد شرایط 
عضویت در اتاق بازرگانی استان 2- سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده    

هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان خراسان جنوبی
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شناسایی 25 فروشنده پوشاک دست دوم در بیرجند
گروه خبر-  اتحادیه فروشندگان پوشاک بیرجند تا کنون 25 فروشنده پوشاک دست دوم را شناسایی کرده است. رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک بیرجند گفت: 5 نفر از این فروشندگان  
غیر قانونی اقدام به باز کردن مغازه هایی در کوچه پس کوچه های شهر بیرجند کردند. به گفته اسماعیل زاده فرایند اداری و قانونی پلمپ این مغازه ها چند ماه طول می کشد.وی افزود: برخی 

از فروشندگان دست دوم پیش از این در چهارشنبه بازار بیرجند فعالیت می کردند که از فعالیت آنها جلوگیری شد اما هنوز در بیرون چهارشنبه بازار مشغول به فروش اجناسشان می شوند.

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

 نسرین کاری- گسترش اعتیاد در هر جامعه ای 
را  قابل جبرانی  تأثیرات سوء و غیر  تواند  می 
به افراد آن جامعه وارد سازد و اکنون  در ایران 
معضالت  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  اعتیاد 
اجتماعی شناخته می شود و می توان گفت که 
خانواده های بسیاری را به آتش آن سوخته اند. 
بسیار درد آور است که خانواده ای شاهد اعتیاد 
و گرفتاری عضوی از خانواده اش به تریاک و 
یا دیگر مواد مخدر باشد و بد تر از همه زمانی 
است که این عضو گرفتار یا شخص معتاد، یک 
زن یا یک کودک باشد، این جا است که این 
درد به فاجعه ای بزرگ تبدیل شده و عمیق 
در جامعه  نهایتاً  را در خانواده و  ترین مشکل 
بوجود می آورد.چه تصویر تلخی است که، زن 
باشی اما خماری، زنانگی را از یادت ببرد. وقتی 
به جای مهر و ناز زنانه، صدایی خش دار پیدا 
زنانه دیگران،  کنی و در البالی شادی های 
ها  زن  نبیند!.  چیزی  سفید  دود  جز  چشمانت 
همیشه برای تحمل درد نیرویی مضاعف دارند 
اما اعتیاد زن را هم از پا می اندازد. این روزها 
اعتیاد مرزهای مردانه را پشت سر گذاشته  و 

بی رحمانه زنانه شده است !

همسرم معتادم کرد

در خانه کوچکی در شمال شهر زندگی می کند.
چوب  سرنگ،  از   است  پر  خانه  جای  جای 
 کبریت و ته سیگار. چهره اش 40  ساله  نشان

می دهد ولی می گوید 28 سال سن دارد اعتیاد 
در تمام وجودش ریشه دوانده و صورت چروکیده  
و دندانهای سیاهش نشان از رنج بسیار او  دارد.

مریم می گوید: رضا هر از گاهی برای تفریح 
او  به  کاری  من  و  کرد  می  مصرف  تریاک 
نداشتم البته وقتی که دیدم مصرف اش دیگر 
ولی  کردم  سختگیری  ندارد  تفریحی  حالت 
فایده ای نداشت او در جواب من می گفت : 
برای بیدار ماندن مصرف می کنم ! فردا امتحان 
دارم واگر مصرف نکنم نمی توانم بیدار بمانم 
در  او  مشوقین  همکارانش  که  فهمیدم  بعدا 
مصرف بودند و همانها به او اولین بار پیشنهاد 

مصرف مواد را دادند.
او ادامه می دهد پشیمان بودم از راهی که آمده 
بودم از انتخابی که کرده بودم و از فرزندی که 
بدنیا آورده بودم. دخترم تبدیل به موجودی شده 
بود که فقط دست و پای مرا می بست و من را 
به ادامه زندگی با رضا ناگزیر می کرد . زندگی 
که نمی توانم اسم زندگی بر روی آن بگذارم 

بهتر است بگوییم روزمرگی. ماه ها پشت سر 
هم می گذشتند و من دیگر با رضا بر سر قضیه 
اش  خانوده  و  من  کردم  نمی  جدال  اعتیاد 
نه  خودش  ولی  است  معتاد  او  بودیم  پذیرفته 
زمانی که مصرف می کرد حس  حتی گاهی 
می کردم بدم نمی آید من هم تجربه ای داشته 

سردرد  بشدت  که  شب  یک  اینکه  تا  باشم 
داشتم  رضا پیشنهاد داد کمی مصرف کنم و 
نمی شوی من هم  معتاد  دوبار  با یکی  گفت 
ناچارا قبول کردم و این شد سرآغاز اعتیاد من.

برای فرار از درد اولین بار مواد کشیدم

 “زهرا” در یکی از روستاهای استان زندگی می کند 
پدر و مادرش به علت فقر زیاد به اولین مردی 
که به خواستگاری اش آمد جواب مثبت دادند. 
تا  ندیدم.  خوشی  روی  هیچگاه  گوید  می  او 
هر  که  دارم  بچه  تا   7 دیدم  کردم  باز  چشم 
کدام از آن دیگری بدتر بود. خودم هم بخاطر 
کار زیاد بارها دچار آسیب شدم و چون توانایی 
تحمل این همه درد را نداشتم برای فرار از درد 

اولین بار مواد مصرف کردم.
زهرا ادامه می دهد:  یکی از دخترانم  صرع دارد 

و ناخودآگاه غش می کند و یکی دیگر هم بخاطر 
ازدواج با همسری نامناسب که زن دیگری هم 
داشت طالق گرفته است. او ناله می کند نه تنها 
زندگی خود را نابود کردم برای اینکه دخترانم 
هم معتاد کردم تا کمتر درد بکشند افسوس که 
نمی دانستم این یعنی درد مضاعف و بدتر از درد!

اندازه بزرگسال ها  ، به  کوچولویی که 
مواد مخدر مصرف می کند

“رقیه “از پدر و مادر معتاد متولد شد و امروز 
در  دوز مصرفش  که  اعتیاد خوگرفته  با  آنقدر 
حد بزرگساالن است. چشم هایش را در خانه ای 
گشود که دود و بوی تریاک با آن عجین بود 
و درد و رنج زبانه می کشید. اگر گریه می کرد 
با تریاک آرامش می کردند، دردش را با تریاک 
هم  می گوید:  مادرش  می دادند.  تسکین 
خانه هایم گفتند رقیه  درد دارد به او تریاک بده 
تا آرام شود .مادر رقیه  گدایی می کند و رقیه را 
به همراه خود برای گدایی می برد و پدرش تا 
حاال زندان بوده و اکنون برای ترک اعتیاد به 

کمپ منتقل شده است.
رقیه  شناسنامه ندارد زیرا در خانه به دنیا آمده 
کسی برای او گواهی تولد صادر نکرده و ثبت 

گواهی  به  نیاز  شناسنامه  صدور  برای  احوال 
بیمارستان یا تقاضا نامه نیروی انتظامی دارد.

آمارهای قابل تامل از اعتیاد زنان جوان

یازدهمین  در  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 

کنگره بین المللی دانش اعتیاد گفت: علی رغم 
آنکه بیشترین ماده مصرفی معتادان، »تریاک« 
مواد  مصرف  افزون  روز  رشد  شاهد  اما  است 
این  هستیم  کشور  در  روانگردان  و  صنعتی 
درحالیست که مصرف همزمان چند ماده نیز از 
دیگر هشدارهای پیمایش شیوع شناسی اعتیاد 
است.انوشیروان محسنی بندپی ادامه داد: اعتیاد 
زنان در جامعه، شتاب گرفته است؛ به طوریکه 
در گروه سنی 15 تا 29 سال به ازای هر 6.6 
تا   30 سنی  گروه  در  و  معتاد  زن  یک   ، مرد 
44 سال به ازای هر 15.7 مرد، یک زن و در 
گروه سنی 45 تا 64 سال، 16.6 زن معتاد وجود 
دارد.وی در ادامه با بیان آنکه همچنین همزمان 
اعتیاد  دام  در  کودکان  شدن  گرفتار  شاهد 
هستیم ادامه داد: امروز با توجه به سبک زندگی 
های  آسیب  رشد  شاهد  فناوری،  تحوالت  و 
اجتماعی هستیم اما افزایش قابل توجه تعداد 

کودکان کار و خیابان، کودکان بدسرپرست و 
بی سرپرست، مفاسد اخالقی، طالق و حاشیه 
نشینی و...همه محصول معضل اعتیاد هستند 
و در واقع می توان گفت که وقوع تمام جرائم 
بزرگ و کوچک و گرایش افراد به بزهکاری در 

نتیجه گسترش اعتیاد اتفاق می افتد.

درمان ۱۰۷ بانوی معتاد در
مرکز ترک اعتیاد زنان خراسان جنوبی

مدیر مرکز ترک اعتیاد زنان در خراسان جنوبی 
حوزه  در  مشکل  بیشترین  اینکه  به  اشاره  با 
درمان بانوان هزینه ها است، اکنون  107 نفر از 
بانوان درگیر اعتیاد تحت درمان هستند .ملیحه 
گنجی فرد،  اظهار کرد :  مرکز ترک اعتیاد بانوان 
راه اندازی   92 سال  از  وصال  جاده  موسسه  و 
انجام  ارزنده ای  بسیار  اقدامات  تاکنون  و  شده 
داده است.وی با بیان اینکه از ابتدای راه اندازی 
این مرکز تاکنون 480 نفر از بانوان معتاد درمان 
شده اند، می افزاید: از مجموع بانوان درمان شده 
تعداد 107 نفر نیز از ابتدای سال جاری تحت 
درمان قرار گرفته اند.مدیر مرکز ترک اعتیاد زنان 
در خراسان جنوبی بیان  می کند: در سال جاری 
بیش از 60 درصد هزینه های درمان که تعداد 63 

نفر هستند را شورای هماهنگی مبازره با مواد 
با  است.گنجی فرد  کرده  پرداخت  استان  مخدر 
بیان اینکه خیرین باید با دید روشن فکرانه در 
این زمینه ورود پیدا کنند، اظهار  می کند: در 
خصوص بیمه بهبودیافتگان نیز تا کنون اقدامی 
نشده است.وی با اشاره به اینکه خدمات پس 
از ترخیص بهبودیافتگان باید افزایش پیدا کند، 
افزود: بهبود یافتگان پس از یک سال از دوره پاکی 
اما متاسفانه  می توانند تسهیالت دریافت کنند 
و  دارند  بسیاری  مشکالت  ضامنین  زمینه  در 
 باید در این باره نیز تدابیر الزم اندیشیده شود.

عوارض اصلی اعتیاد زنان
کاهش شدید عملکرد عاطفی

نسبت به فرزندان و همسرشان است 

مدیر کل بهزیستی نیز عنوان کرد:  تاکنون از 
ابتدای سال جاری 69 کودک معتاد و 126 زن 
معتاد که شرایط بحرانی داشته اند )بی سرپرست 
یا بد سرپرست( توسط مراکز اورژانس اجتماعی 
شناسایی شده اند. علی عرب نژاد خاطر نشان 
کرد: پس از درمان اعتیاد توسط نهادهای مرتبط، 
صرفا کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست، دارای 
حکم قضایی مبنی بر نگهداری در مراکز و نیز 
زنان بی سرپرست یا بی سرپرست دارای حکم 
قضایی مبنی بر حمایت مستقیم توسط بهزیستی 
خدمات دریافت می کند. وی تاکیدکرد: بیشتر 
زنان معتاد دارای همسران معتاد بوده و همسران 
برای جلوگیری از فشارهای زنان در ترک اعتیاد، 

آن ها را در اعتیاد خود شریک می کنند.
عرب نژاد با اشاره به اینکه  از عوارض اصلی 
اعتیاد زنان کاهش شدید عملکرد عاطفی نسبت 
به فرزندان و همسرشان است که خود آن، زمینه 
کودکان  وجود  و  والدین  ضعیف  ارتباط  ایجاد 
انواع  به  ارتکاب  باالی  احتمال  با  انضباط  بی 
بزهکاری می شود افزود: در خانواده های معتاد، 
فرزندان الگو برداری از رفتار مادر دارند و مصرف 
مواد را رفتار بهنجار دانسته و رفتار مشابه مادر را 
پیشه کار خود قرار می دهند. مدیر کل بهزیستی 
استان تاکید کرد: زنان معتاد در صورت بارداری 
و  باال  میر  و  احتمال مرگ  با  کودکان ضعیف 
اعتیاد مادر زادی دارند.   عرب نژاد  ادامه داد: 
اعتیاد مادران باردار باعث سقط جنین، نداشتن 
رشدکافی، مسمومیت دوران بارداری، جداشدن 
زود رس جفت، زایمان زودرس، انتقال بیماری 

و عفونت به کودک می شود.
)Ava.news12@gmail.com(

اعتراض قانونی خوب است همانطور که انتقاد 
را خوب می دانیم فقط بحث بر سر روش های 
ایرانی  و  اسالمی  جامعه  در  اعتراض  و  نقد 
تهدیدهای  از دل  تواند فرصتی  است که می 
،تجمع هایی که  ایرنا  باشد.به گزارش  موجود 
کشور  مختلف  شهرهای  در  اخیر  روزهای  در 
شکل  اقتصادی  مسائل  به  اعتراض  در  ابتدا 
در  بینی می شد  پیش  که  و همانطور  گرفت 
انحرافی  شعارهای  با  ای  عده  سوی  از  ادامه 
به  سپس  و  شد  همراه  ساختارشکنانه  و 
انجامید،  شهرها  برخی  در  ناآرامی  و  درگیری 
نخبگان  مسئوالن،  برای  را  فرصتی  دیگر  بار 
و صاحبنظران برای واکاوی چرایی وقوع این 
اتفاقات تلخ و آسیب شناسی فراهم کرده که 
در حال انجام است.همزمان با تدابیر انتظامی و 
امنیتی طی روزهای گذشته برای کنترل و مهار 
تبعات ناشی از تجمعات اخیر در عرصه نظر و 
سخن نیز کلیدواژه هایی پدید آمد که باید آن 
و  دانست  فرصت  به  تهدید  تبدیل  را مصداق 
به فال نیک گرفت؛ نه اینکه قبال این مباحث 
مسئوالن  اکنون  رسد  می  نظر  به  ولی  نبوده 
تر  اجتماعی جدی  و  فعاالن سیاسی  و  کشور 
این  از  اند.یکی  اندیشیده  آنها  به  تر  عمیق  و 
کلیدواژه ها که شاید از این به بعد بیشتر درباره 
آن و روش هایش در محافل مختلف صحبت 
اعتراض؟  کدام  اما  است  ‘اعتراض’   شود، 
-1 بهتر است برای پرداختن به هر موضوعی 

ابتدا به معنای لغوی آن رجوع کرد. از بین معانی 
مختلف اعتراض به فارسی آنها که عمومی تر 
است می توان انتقاد، ایراد، بازخواست، تعرض، 
خرده گیری و واخواهی را ذکر کرد که به نظر 
می رسد از زمان خلقت بشر تاکنون از زندگی 
ما  اجتماعی  زندگی  مختلف  سطوح  تا  فردی 
لزوما  آنکه  ما بی  واقع  انجام شده است و در 
با کسی درگیر شویم یا به خود و کسی آسیب 
بارزترین  اعتراض می کنیم؛  برسانیم، همواره 
 نمونه آن اعتراض به احکام بدوی دادگاه هاست.
-2 اعتراض فی نفسه بد نیست که الزم است، 
چون اگر به روش درست ابراز شود، دفاع از حق 
و انتقاد به بی عدالتی محسوب می شود و تا اینجا 
کسی با چرایی آن مشکلی ندارد بلکه آنچه طی 
سال های گذشته در جامعه ما چالش برانگیز 
 شده، این است که چگونه نقد و اعتراض شود؟
-3 مدل تجمع های اخیر که از روز پنجشنبه 
هفتم دی در چند شهر کشور شروع شد، نوعی 
دهه  و  ها  سال  تلخ  حوادث  با  سازی  تطابق 
های گذشته را پیش روی ما قرار می دهد که 
ابتدا شماری از قشرهای مختلف مردم حضور 
 و مجالی برای طرح مسائل و مشکالت خود 
می یابند؛ این مسائل ممکن است زمانی از جنس 
سیاسی و وقتی دیگر از نوع اقتصادی و معیشتی 
باشد که اگر به اینجا ختم می شد نامش همان 
بعد  روزهای  یا  روز  ولی  بود  اعتراض  و  انتقاد 
افرادی وارد اجتماعات مردمی می شوند به قصد 

طرح شعارهای تند و ساختارشکنانه و اینگونه 
است که اعتراضات مردمی و مدنی به انحراف و 
در نهایت به ناآرامی اجتماعی کشیده می شود.

-4 اینکه این افراد تنش زا و آشوب طلب چه 
کسانی هستند و از کجا می آیند را دستگاه های 
و  دارند  بررسی  دست  در  امنیتی  و  اطالعاتی 
بتدریج اعالم می کنند اما وقتی مردم به سرعت 
صف خود را از مروجان هراس و خشونت، جدا 
را  بد  و  یعنی حس تشخیص خوب  کنند  می 
دارند، بصیر و فهیم هستند و بهتر و بیشتر از هر 
فرد یا مجموعه ای به منافع ملی و امنیت ملی 

پی می برند، واقعیتی که در حوادث سال 88 هم 
به عینه آن را دیدیم و وقتی کیان کشور به خطر 
افتاد آحاد جامعه با گرایش های مختلف فکری 

و سیاسی حتی معترضان به نتایج انتخابات در 
راهپیمایی عظیم 9 دی شرکت کردند.

-5 مسئول یا شخصیتی را طی روزهای اخیر 
برخی  به  و  ندهد  حق  مردم  به  که  ندیدیم 
نارسایی ها و مشکالت اقتصادی اذعان نکند. 
هیات  هفتگی  جلسه  در  نیز  جمهوری  رئیس 
مشکالت  حل  بر  عالوه  ‘مردم  گفت:  دولت 
اقتصادی، خواستار شفافیت و ریشه کنی فساد 

با  بدون وقفه  را  هستند. دولتمردان مشکالت 
مردم مطرح کنند و مردم و جوانان روی راه حل 
افزود:  روحانی  متمرکز شوند’. دکتر حسن  ها 

‘نقد با خشونت و تخریب اموال عمومی متفاوت 
است و دستگاه ها زمینه نقد و اعتراض قانونی 

را فراهم کنند.
-6 در نظر داشته باشیم که مشکالت اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی مختص این دوران و دولت 
همه  در  است،  داشته  وجود  همواره  و  نیست 
دولت ها به ویژه دولت تدبیر و امید کار و برای 
رفع انبوه مشکالت و کمبودها در کشور تالش 

شده اما در مقاطعی بعضی مشکالت تشدید و 
باعث فشار مضاعف به قشر آسیب پذیر جامعه 
می شود که گرانی برخی کاالها و خدمات از 
به رفع مشکالت  این جمله است. مردم فقط 
خود فکر می کنند در حالی که بازخورد برخی 
اظهارات و سخن پراکنی ها در جامعه به وضوح 
بردن  زیرسئوال  نمایی،  سیاه  دهد  می  نشان 
غارت  و  فساد  از  مدام  و  ها  دستگاه  عملکرد 
اعتمادی  بی  باعث  گفتن  سخن  ملت  ثروت 
مردم به ویژه جوانان و شکل گیری بسترهای 

پرخاشگری اجتماعی می شود.
ارتباط  تحلیلگران  و  کارشناسان  نظر  به   7-
بخش های مختلف دولت که برای اصالح و 
بهبود امور کشور تالش وافری دارند، با مردم 
ارتباط  پل  رسانه  چون  و  شود  تقویت  باید 
شایسته  رود،  می  شمار  به  مردم  و  مسئوالن 
است مسئوالن محترم دستگاه ها و رده های 
مختلف از ظرفیت عظیم رسانه بیش از پیش 
برای اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی بهره 
بگیرند، همچنین وقت آن رسیده ساز و کارهای 
جامعه  قشرهای مختلف  برای  مدنی  اعتراض 
در  قانونی  اعتراض  فرهنگ  واقع  در  و  فراهم 
بهره  و  احزاب  تقویت  نهادینه شود که  جامعه 
از  یکی  نهاد  مردم  های  سازمان  از  گیری 
راهکارها می تواند باشد و در نهایت هوشیاری و 
همدلی ملت ایران باعث غلبه بر همه توطئه ها 

و دشمنی ها خواهد شد.

آسیب شناسی اعتیاد کودکان و زنان خراسان جنوبی

مدیر کل بهزیستی: شناسایی  69 کودک معتاد و 126 زن معتاد که شرایط بحرانی داشته اند 

سالم چرا دانشگاه علوم پزشکی نظارتی به مطب 
را  بیمار   5 4یا  ندارد؟؟  زنان  متخصص  پزشکان 
نظر  از  کارچه  این  کنند  می  ویزیت  زمان  هم 

اخالق و قانون وشرع نادرست است
930...871

سالم.لطفا شهرداری محترم جهت نظافت مسکن 
محبت  و  بهار  ها  میالن  داخل  اداری  مهرسایت 
تدبیری بی اندیشد چون چهره بدی به خودگرفته 
و درشأن این مردم نمی باشد.کسی پاسخگونیست 

لطفأ همکاری کنید.
915...703

نمایندگان  بودن  یکصدا  و  هماهنگ  سالم، 
مجلس و استاندار با یکدیگر را فال نیک گرفته 
در  این هماهنگی  با  را  نتایج خوبی  امیدواریم  و 

استان شاهد باشیم.
915...803

طالقانی  طالقانی)برای  های  خیابان  زمانیکه  تا 
خط ویژه اتوبوس بذارید تا مشکل آمبوالنس هم 
حل شود( منتظری17شهریور قدس غربی شرقی 
میدان  بشوند.درضمن  طرفه  یک  شوند  تعریض 
قدس مانند میدان فردوسی تقی آباد مشهد نیاز 
این  از  بیش  میکنیم  قرمزدارد.خواهش  چراغ  به 

باروح و روان مردم بازی نکنید.
915...384
ریاست  و  محترم  شهردار  از  عزیز  آوای  سالم 
داریم  تقاضا  وشهرسازی  راه  سازمان  محترم 
تسهیالت بافت فرسوده را به امالک خارج ازطرح 
هم تسری دهند تا باکاهش مشکالت سالمتی هم 

تامین شود ممنون
915...266

واقعا برای مسوولین متاسفم که توانایی ساماندهی 
با وجود  چند تا دستفروش کنار مصلی رو ندارند 
اینکه چند روزه خاکبرداری انجام میشه وسط اون 
همه آلودگی دارند تره بار میفروشند و 90 درصد 

این افراد هم افغانی هستند.
936...406
درود بر روزنامه آوا ، چرا شهرداری فکری به حال 
جمع آوری دست فروشان کنار مصلی نمی کند که 
هم باعث کثیفی محله شدن و هم برای نوامیس 
مردم ناامنی ایجاد می کنند واقعا محیط زننده ای 

در مرکز شهر ایجاد کردند.
915...583
سالم ریاست ومدیر پرستاری بیمارستان .... شما 
که دم از عدالت وتکریم ارباب رجوع میزنید برای 
خانم  که  کنید  فکری  یو یک  بیماران سی سی 
خانم  برده  بیماران  که  انگار  بخش  سرپرستار 
نه  میزاره جابجا کنیم و  را  نه همراه  هستند که 
مالقات میده! بخشی که راهرو مشاهد ندارد که 
از پشت پنجره مردم ساعت مالقات بیمار خود را 
ببیند سرپرستاری که همراه بیمار را اجازه استفاده 
که  میفرماید  دهد  نمی  را  بهداشتی  سرویس  از 
چکار داشتید  بیمار  شما  خود  اگر  بیرون   بروید 

می کردید.ممنون از آوای خوب
915...995

بسیار  خواندم  را  چاجی  تقی  با  مصاحبه   ، سالم 
ایشان  کارگاه  به  یکبار  خودم  من   ، بود  جالب 
با نشستن  بود  مراجعه داشتم همانطور که گفته 
ماشین  ایراد  متوجه  دادن  گوش  و  فرمان  پشت 
شد و به شاگردش گفت فالن پیچ و سفت کن 
خیلی با انصاف و خوش برخورد است.ممنون از 

شما بابت این ابتکار
915...544

آوا سالم لطفاپیام منو به گوش مسئوالن مربوط 
برسونید،ازتون خواهش میکنم یک فکری به حال 
کرایه ما راننده های نفتکش بکنید،موعدپرداخت 
دالیلی  به  باشد،اما  می  ماه  هر  ابتدای  ها  کرایه 
ماه  وسط  یا  ماه  اول  یا  میدونند  خودشون  که 
اوقات  میشه،یعنی عمالگاهی  واریز  آخرماه  یاهم 
نزدیک با چهل یا پنجاه روز واریز نمیشه.آخه ما 
 هم به پول احتیاج داریم اگر نیاز نداشتیم که کار 
ازکجا  داره  هزینه  داره  خرج  ماشین  کردیم  نمی 

تامین کنیم؟؟؟لطفا پیگیری کنید لطفا لطفا
915...278

کارفرمایانی  از  بود  امکانش  اگر  واقعا  عزیز  آوای 
که به حقوق زیر دستانشان ظلم می کنند و حق 
کارمند خودشان را می خورند و یا دیر میدهند تهیه 
کن کسی که بر سر کاری هست آیا حق و حقوق 
پایین و قانونی این مملکت را نباید داشته باشد؟ 
با  بیمه هستش آخر  قانون کار و  منظورم حقوق 
همان حقوق هم می شود زندگی کرد؟ اگر کسی 
های  هزینه  باشد  داشته  فرزند  بدهد  خانه  اجراه 
اینان از چه طریقی تامین می شود ؟ کم افرادی 
هم نیستند هر جا بروید می گویند حقوق 3 ماهه 
می دهند بیمه را نصف رد می کنند و کلی موارد 
نابسامان  اقتصادی  وضع  که  است  درست  دیگر 
است ولی کارگر که چشمش به یک حقوق پایان 
ماه است و خانواده او هم زیر فشار روانی و مالی 

دارند با چه عشقی به کارش برسد... 
935...250

دارد  فرسوده  بافت  خیلی  نزاری  حکیم  خیابان 
را در شهر  این موضوع  بانی است که  چه کسی 
و حوادث  فکر عواقب  به  و سامان دهد  پیگیری 
بافت های فرسوده شهر  در صورت رخ دادن در 

هستید؟ممنون از چاپ پیام ما آوا
ارسالی به تلگرام آوا
دوبله  باریک  های  خیابان  در  که  عزیز  شهروند 
ماشین  در  خاطر  آرامش  با  و  لطفا  میکنی  پارک 
راه  که  ترافیک  و  بوق  صدای  و  هستی  نشسته 
انداختی را با صدای بلند ضبط ماشینت از خودت 
دور میکنی،این حرکت شما انصاف و انسانیت ندارد
ارسالی به تلگرام آوا

اعتیاد زنان و کودکان؛ دردی به بزرگی یک فاجعه

تبدیل تهدید به فرصت
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فهرست گوشی های پرچمدار ۲۰۱۸ که از اسنپدراگون ۸۴۵ قدرت خواهند گرفت

عصر تکنولوژی-کمتر از یکماه قبل، اسنپدراگون ۸۴۵ برای پلتفرم موبایل توسط کوالکام معرفی شد و اکنون لیست گوشی های 
پرچمدار ۲۰۱۸ که قرار است از این پردازنده قدرت بگیرند، منتشر شد.اسنپدراگون ۸۴۵ بر اساس دومین نسل از لیتوگرافی ۱۰ 

نانومتری معرفی شد. این پردازنده جانشین اسنپدراگون ۸۳۵ است که اکنون در بهترین پرچمداران بازار قدرتنمایی می کند.
پنج شنبه    *14 دی   1396 * شماره 3972

یادداشت

خواندنی ها

یکی از خطرناک ترین غارهای ایران

جماران-  این غار در نزدیکی قله کوه خواجه 
نامیج  منطقه  در  کوه(  باالی  )امامزاده  قنبر 
شهرستان  گالیکش  بخش  نیک  نام  روستای 
مینودشت به فاصله تقریبی ۲ ساعت راهپیمایی 
قرار گرفته است. این غار طبیعی از جنس آهک 
داخل  از  آب  جریان  اساس  بر  که  باشد  می 
سنگ های آهکی بسط و گسترش یافته است.

باستانی  محوطه  یک  در  غار  این  ی  دهانه 
مربوط  سفال  بقایای  غار  داخل  در  و  دارد  قرار 
شده  دیده  هایی  اسکلت  و  کهن  دوران  به 
بقایای  نیز  غار  این  آغازی  دهلیزهای  در  است. 
دومین  سم؛  غار  است.  موجود  انسانی  اسکلت 
)ُسم(  غار  این  باشد.نام  می  کشور  عمیق  غار 
در زبان محلی به معنای حفره و غار می باشد.

 اسدزاده - زالودرمانی یک تجربه تاریخی و یک دانش کهن 
است که ایرانیان مهارت باالیی در بکارگیری آن داشته اند. 
درمان به وسیله زالو قطعا یکی از اسرار طول عمر است که 
تمدن جدید تا این اواخر از آن غافل مانده بود. تاثیر شگرفی که 
زالو درمانی در عالج بیماری ها دارد به راستی اعجاب آور است. 
اما متاسفانه در کشورما به آن بی مهری شده است . قابل توجه 
است که در داروخانه های کشورهای اروپایی، زالو در آکواریوم 
های ۱۰تایی تا ۲۰ تایی در معرض فروش قرار دارد و در سال 
جاری )fti( مرکز نظارت بر غذا و داروی آمریکا 
مصرف زالو را برای درمان مصوب کرد )روزنامه 

ی جمهوری اسالمی 83/3/22(.

تاریخچه زالودرمانی:

از  قبل  قرون  در  و  دارد  چندهزارساله  سابقه  زالودرمانی 
میالد مسیح به کار گرفته می شد. زالو درمانی علمی بود 
که توسط ایرانی ها به اوج پیشرفت و کارایی رسید. زالو از 
۲۵۰۰ سال قبل در هند، یونان، روم، ایران و سپس در اروپا 
استفاده پزشکی داشت. در قرن نوزدهم از این جانور کوچک 
برای درمان هر دردی از جمله سردرد، تب، زخم های عفونی 
دمل و آبسه، ورم ها، هموروئید استفاده شده است. به دلیل 
امروزه در  زالو،  انعقادی  هیرودین)hirudin(بزاق  اثر ضد 
تحقیقات جدید ثابت شده پس از عمل جراحی آنژیوپالستی 
قلب و بطور کلی در بیماری های کرونری قلب، زالو می 
تواند نقش مؤثری ایفا کند. در هندوستان۲۰ بیمار با واریس 
اندام تحتانی)پیشرفته( برای زالو درمانی انتخاب شده و نتیجه 
شگفت آوری مشاهده شده و تمامی ۲۰ نفر کامال درمان شدند.

سابقه زالو تراپی، به ۱۵۰۰ سال قبل از میالد در مصر باستان 
بر می گرددو در قرن ۱9 در آمریکا و همچنین در تحقیقاتی از 
سوی دانشگاه  استنفورد کالیفرنیا که در مجله الرنگوسکوپ 
چاپ شده است ، از زالو برای درمان هموروئید، بیماری های لثه 
و دهان، و بیماری های متنوع دیگری استفاده می شد. امروزه 
جامعه جراحان انگلستان پس از مشاهده اثرات زالو در جراحی 
های پالستیک و گرافت های پوستی و پیوند اعضا، کاربرد زالو 
پس از پایان جراحی و حتی در حین عمل ، را کامال پذیرفته و 
بر آن تاکید کرده است این دانشمندان و معتقدند تمام عفونت 
های داخلی بدن را می توان از طریق زالو کامال ریشه کن کرد.
هرزالو پنج تا پانزده میلی لیتر خون می مکد) برابر حجم 
پس  خونریزی  و  دقیقه   6۰ تا   ۱۵ مدت  طی  خود(  بدن 
بی  ماده  تا ۱۰ ساعت طول می کشد،  زالو۲  از جدا شدن 
حسی تزریق شده، توسط زالو در موضع سبب از بین رفتن 
درد، حین نیش زدن و مکیدن خون می شود. دانشمندان 

سن پترزبورگ روسیه توصیه می کنند: هر پزشکی اعم از 
جراح آنکولوژیست، ارتوپد، دندانپزشک، بایستی توانایی های 
درمان زالو را بشناسد و همپنین زالو توانایی درمان گروه 
متنوعی از بیماری ها را نظیر: زخم معده، کولیت،پروستاتیت، 
گاستریت،  صفراء،  کیسه  و  کبد  التهابات  برونشیت، 
هموروئید، اغلب بیماری های پوستی، اسپاسم عضالنی، 
کاهش  مردان،  ناباروری  پروستات،  آدنوم  نازایی،  واریس، 
. دارد  را  اعتیاد  ترک  الکلیسم،  جنسی،  میل  افزایش  یا 

میزان استقبال مردم از زالو 
گذشته بیشتر شده است

درباره نحوه عملکرد زالودرمانی و میزان استقبال مردم 
از این روش و انواع آن به سراغ حفاظی کارشناس بسیج 
کشاورزی استان رفتیم که در پاسخ گفت: ما دومین دوره 
فروش  شرایط  و  نگهداری  نحوه  زالو،  پرورش  آموزش 
از این کالس ها  آن می گذاریم  که خوشبختانه خیلی 
از تهران و استان های  افرادی هم  استقبال شد و حتی 
بیرجند آمدند که  مجاور برای شرکت در این کالس به 
از  باالیی  ظرفیت  ما  استان  که  چرا  است  مهمی  نکته  
لحاظ گیاهان دارویی دارد و زابو دارد ولی متاسفانه از این 
ظرفیت در بیرجند استفاده نمی شود و همین گیاهان خام، 
یه استان های مجاور فروخته می شود که در نظر داریم 
نحوه  سالمت  کارشناس  و  سازندگی  بسیج  همکاری  با 
آموزش نگهداری گلخانه ای گیاهان دارویی را برای عالقه 
مندان برگزار می کنیم تا هم از ظرفیت گیاهان این استان 
استفاده شود و هم راهی برای اشتغال زایی مردم باشد.به 
گفته حفاظی برای شروع پرورش زالو به هزینه زیادی نیاز 
نیست و با یک جفت زالوی بهداشتی در شرایطی که در 
کالس ها، آموزش داده می شود و بعد از تجربه کافی می 
تواند به عنوان منبع درآمد خوب و پایداری برای فرد باشد.  

کشورمان ظرفیت %90 گیاهان دارویی را دارد

استان  در  گیاهی  داروی  باالی  ظرفیت  به  حفاظی 
اشاره و عنوان کرد :  باعث تاسف است که کشورمان 
از  کمتر  ولی  است  دارویی  گیاهان  ذخیره9۰%  دارای 
%۱۰ به این طب مراجعه می کنند و درمان می شوند. 
همچنین ما نیازمند یک تعامل در دنیای طب سنتی با 
طب مدرن هستیم که تنها راه این تعامل علوم پزشکی 
دهد.این  نمی  اهمیت  قضیه  این  به  خیلی  که  است 

مطلب را کارشناس سالمت هم تایید کرد .

جایگاه زالو در طب ایرانی اسالمی

کارگروه  مسئول  و  کارشناس طب سنتی  عالی  محسن 
سالمت بسیج پیشرفت و آبادانی سالمت نیز درباره جایگاه 
زالو درمانی در طب اسالمی می گوید: تا حدود سی سال قبل، 
بهترین راه درمان بیماری های دهانی، عفونت و دمل اززالو 
استفاده می کردند و این را اگر از افراد باالی ۴۰ سال بپرسید به 
خوبی به خاطر دارند. ابوعلی سینا، حکیم جرجانی، دانشمندان 
دربارقاجار، و حتی امیرکبیر نظرات بسیار جامع و مبسوطی درباره 
این طب و شناسایی زالوداشته اند  که بسیار مفصل و جالب است.

زالو نباید از قبل استفاده شده باشد

به گفته عالی کسانی که زالو درمانی می کنند باید نسبت به 
انواع زالوها و یا حداقل زالویی که در دست دارند و نحوه استفاده 
از آن ها شناخت کافی داشته باشند، درشتی و ریزی و تعداد 
زالوهایی که برای هر شخص به کار می رود باید بر اساس 
تجریه پزشک نسبت به توانایی بیمار و نوع گیاهان دارویی که 
مصرف می کند و رژیم غذایی مخصوص در نظر گرفته شود 
تا مطلوب ترین نتیجه بدست آید. پزشک زالو درمانی  فواصل 
زمانی معینی را برای درمان با زالو، تنظیم می کند آنگاه بیمار 
را تحت درمان قرار می دهد. زالوها باید به گونه ای باشند که 
اصال از قبل خون نخورده باشد و پس از مکیدن خون بیمار، 
کشته شده و به این ترتیب یک بار برای همیشه استفاده شوند. 
زالوها پس از سیر شدن از خون در نمک افتاده و از میان می 
روند، زالوها هنگاماین جانور  از بین رفتن در نمک، خون مصرف 
شده را پس می دهند و پزشک از مشاهده آن،می تواند به نوع 

بیماری و شدت و ضعف آن پی ببرد.

زالو ناقل هیچ  بیماری به انسان نیست 

وی ادامه می دهد نباید تصور کرد زالو، درون جسم خویش 
بیماری هایی را به فرد بیمار منتقل می کنند چرا که سیستم 
ایمنی این مخلوق عجیب خداوند، ویروس ها و میکروب ها را 
در درون خود، نابود می سازد.براساس تجربه طوالنی و مشاهده 
متون طبی قدیمی، زالو ناقل هیچ بیماری به انسان  نیست اما 
اخیرا در مقاالت منتشر شده در اینترنت خواندم که زالو یک نوع 
باکتری برای هضم خون در درون خود ترشح می کند که سایر 
باکتری ها را از بین می برد. زالو ها قبل از مصرف باید چندین 
بار در آب زالل و پاک شستشو شوند اما باید از اضافه کردن 
هر نوع، مواد افزودنی، ضد عفونی کننده در آن آب پرهیز کنیم

 راهکاری برای بهتر چسبیدن زالو به بدن 

این کارشناس سالمت درباره نحوه چسبیدن سریع زالو به 
بدن می گوید: برای آن که زالو ها به خوبی و به سرعت به 
بدن انسان بچسبد نیاز به استفاده از هیچ چیز دیگر مثال خون 
گوسفند و آب قند و امثال آن نیست. بهترین راه تنها آب داغ 
است که قبال جوشیده شده و عاری ازهرگونه میکروب شده 
باشد که داغ داغ روی محل مورد نظر ریخته شود یا اینکه 
محل مورد نظر در آب داغ فرو برده شود، آن گاه  زالوها را به 
آن قسمت می چسبانیم تا گرما باعث انتشار بوی خون شده و 
زالو احساس کند که به طعمه خود رسیده است. اگر زالو را با 
آب سرد بشوییم ولی محل مورد نظر را با آب داغ گرم کنیم 
این تفاوت درجه حرارت، اشتهای زالو را تحریک کرده و عمل 
مکیدن خون با سرعت بیشتری شروع خواهد شد.اگر زالویی 

وارد دهان انسان یا حیوان شود به سادگی می توان با محلولی 
از سرکه و نمک برداشته می شود و به هرجا چسبیده باشند از 
آن جدا می شود. هیچگاه نباید بیمار با شکم خالی مبادرت به 
زالو درمانی کند و بهتر است حتی هنگام خونریزی از شربت ها 
و میوه های تازه استفاده نماید تا احتمال ضعف به حداقل برسد

 
زالو چیست؟

اکنون باید به مشخصات ظاهری زالو بپردازیم که اولین 

سوال من از شما این است که چه نوع زالوهایی جنبه درمانی 

دارند؟ که در پاسخ به این سوال کارشناس سالمت می گوید: 
زالوها کرم های حلقوی هستند که به کرم های خاکی شباهت 
دارند ولی از لحاظ آناتومی بسیار متفاوت می باشد. بدن زالو ها 
به ۳۴ بخش تقسیم می شود، با مکنده های قوی که در قسمت 
جلو)دهان( و در قسمت عقب قرار دارد. معموال زالوها سه فک 
یا دندان دارند. دندان یا یک فک زالو بسیار شبیه Y انگلیسی 
است. برخی زالوها فک یا دندان ندارند و به جای آن برآمدگی 
سوزن مانندی به نام خرطوم دارند که آن را وارد بدن کرده و 
خون را مکیده و آنزیم ضد لخته در بدن تزریق می کنند. زالوها 
برای هضم خون یک نوع باکتری ترشح می کنند که همین 
باکتری باعث از بین رفتن سایر باکتری ها می شود و در نتیجه 
از فاسد شدن خون مکیده شده جلوگیری می کنند.همچنین 
این نکته را باید یادآوری کنم که زالو به صورت خشک و پودر 
شده در ترکیبات دارویی طب سنتی به کار می رود. زالو به 
صورت خوردن، آشامیدن، روغن های مالشی و ضماد کاربرد 
دارد. به گفته وی زالو جزء نرم تنان تک جنسی می باشد که 
6۵۰ گونه آن شناسایی شده و ۵۰ نوع آن از خون پستانداران 
تغذیه می کند. زالوی طبیHirudo Medicinalis نام دارد 
و مشخصه آن نوارهای سبز زیتونی تا سبز لجنی در پشت آن 
است. زالوهای سیاه رنگ یا سورمه ای رنگ و یا زالوهای بسیار 
درشت که بیش تر از ۱۲ سانتی متر طول داشته باشند بسیار 
خطرناک می باشد زالو خون سیاهرگی مملو از O2 را به خون 
شریانی O2 ترجیح می دهد و در مکیدن خون، عروقی را 
انتخاب می کند که دارای غلظت باالتر و خون فاسدتر می باشد.

زالو، حتی برای سرطان هم مفید است

 وی عنوان می کند بیماری داشتم که دچار نوعی سرطان 
زیر قوزک پا بود و زخم ایجاد شده که در پایش چون حفره 
ای جا باز کرده بود که تخم مرغ کوچکی در عمق آن، جا می 
گرفت. زخمی چرکین که دائما عفونت از آن تراوش می کرد 
و به تدریج حفره پا عمیق تر شد تمامی درمان های معمول و 
جراحی و پرتو درمانی اثری نبخشیده بود، بیمار که جوانی بود 
متعهد به اداره چند خواهر و برادر نا امید شده و پزشکان گفته 
بودند باید پایش قطع شودو وقتی این جوان مراجعه کرد و 
شرح حال خود را بازگو کرد به او اطمینان دادم که صد در صد 
شاهد بهبودی خودش خواهد بود. یک سال بود که درمان را 
متوقف کرده و حاضر به قطع پای خویش نمی شد، کمتر از 
یک سال تحت زالودرمانی و گیاه درمانی قرار گرفت و زخم 
هایش به تدریج خوب شد و حفره عفونی پا ُپر گردید، او برای 
حصول اطمینان به پزشک قبلی خود مراجعه کرده بود تا با 
عکس و آزمایش از برطرف شدن بیماریش مطمئن شود. 
جواب آزمایش خوب بود و هیچ آثاری از سرطان و سلول 
های بدخیم دیده نمی شد اما نکته جالبی که این داستان 
را برایتان نقل کردم این بود که هیچ کدام از پزشکان نگفته 

بودند با چه روشی درمان شده است..

کارشناس سالمت در گفت و گو با آوا مطرح کرد:

تا دیر نشده 
بیندیشیم ، بیندیشیم 

* علی سعادت فر
 

حاال که سر تمام مان در برف است.
ای کبک تو سر به زیر این برف مکن.

سالهاست روی پاکت سیگار نوشتیم
)سیگار عامل اصلی سرطان است(

) مصرف سیگار برای تندرستی زیان دارد(
عکس قلب و ریه معیوب گذاشتیم..اسم تیر و ... 
بر سیگار گذاشتیم..و از طرفی نوشتیم ) تهیه شده از 

مرغوب ترین توتون(.به کجا می رویم؟
اتفاقا پس از سالها به پارکی در حاشیه شهر رفتم. 
بود. باریده  برف  انگار  ها  مسیر  جداول  حاشیه  در 
هزاران فیلتر سیگار نظرم را جلب کرد.به فکر رفتم 
و از خودم پرسیدم ..چرا؟؟ راستی ..به کجا می رویم؟

آیا غیر از این است که این نتیجه پنهان کاری 
جوانان ماست..مگر نباید به پارک برویم تا نفسی تازه 
کنیم. هوای سالم.. ورزش.. وکمی آرامش..پس..به 
کجا می رویم؟چرا پارکها محل تجمع بی کاران، 
مجرمان و معتادان شده است.خواهش می کنم سری 
به این مکان ها بزنید تا از عمق فاجعه خبردار شوید .با 
شما هستم والدین. مسئوالن..مبلغان.. به دنبال دلیل 
بگردید. خیلی سخت نیست...حقیقت را دیدن یک 
هنر است.از احوال هم باخبر باشیم.واما در بسیاری 
از کشورها مثل روسیه،سوریه،ترکیه،و... سیگار زیاد 
مصرف می شود ولی چنین صحنه هایی دیده نمی 
و  دادن  جلوه  بد  با  نیست.  پنهان  شود.شاید چون 
ترساندن و..... نمی توان جلوی اینگونه کردارها را 
گرفت..بلکه باید علت جذب شدن را فهمید وآن را 
از بین برد.من نمی دانم شاید نبودن شادی،گرفتار 
شدن در زندگی،کار بیش از حد ، بیکاری، کمبود 
به  گویی  جامعه،دروغ  افسردگی  ورزشی،  میادین 
هم از روی اجبار، نبودن روابط سالم بین اعضای 
خانواده، و.....علت این وضع ما باشد.پس تا دیر نشده 

بیندیشیم،بیندیشیم و بیندیشیم.به کجا می رویم؟؟؟

غفلت از ظرفیت بی نظیر زالو برای توسعه  استان 
عکس از : اسدزاده 

علمی 

تاثیر پرتوهای رادیو اکتیو روی بدن 
چیست؟

دیجیاتو- برای آنکه درک بهتری از این واحدها 
میزان  متوسط  شویم  یادآور  کافیست  باشید  داشته 
دستگاه  با  شکم  اسکن  نتیجه  در  که  تشعشعاتی 
های X-ray جذب بدن می شود برابر با ۰.۰۰۱۴ 
شمار                      به  اندکی  دز  واقع  در  که  شده  عنوان  گری 
می رود و از آنجا که به صورت موضعی بدن را تحت 
تاثیر قرار میدهد خطرناک نیست. مشکل از آنجایی 
شروع می شود که کل بدن در معرض این پرتوها 

قرار می گیرد در صورتی که بدن سطوح باالتری از 
پرتوها را دریافت نماید )بین ۱ تا ۴ گری( آنگاه سلول 
های خونی شروع به مردن می کنند. عالوه بر اینها 
نوعی سوختگی عجیب هم در فرد ایجاد می گردد
در مواردی هم که دز دریافتی بین ۸ تا ۳۰ گری 
باشد اسهال و حالت تهوع شدید ظرف تنها یک ساعت 
در فرد ایجاد می شود و در نهایت بین دو روز تا هفته 
فرد جانش را از دست می دهد. . در مواردی که فرد 
برای مدت طوالنی در معرض پرتوهای خطرناک قرار 
بگیرد )حتی اگر دز آن کم باشد( می تواند به جهش 
های ژنتیکی و حتی بروز سرطان در وی بیانجامد

جذابترین ها 

سه فناوری مغزی که در سال 2018 
عرضه می شوند

ایسنا- با توجه به موفقیت های علمی چشمگیر 
سال  در  مغز  به  مربوط  تکنولوژی های  حوزه  در 
میالدی  جدید  سال  در  که  می رود  انتظار   ۲۰۱7
مرحله  به  مغز  به  مربوط  پیشرفته  فناوری  سه 
 Neural dust از  برسند.منظور  کاربردی 
یا  و  میلیمتری  یک  ریز  بسیار  ابزارهای  یعنی 
بی سیم  تغذیه  منبع  از  استفاده  با  که  است  کمتر 
به عنوان حسگر در مغز فعالیت می کنند. سازمان 
حال  در  آمریکا)دارپا(  دفاعی  پیشرفته  تحقیقات 
استفاده  با  ایمپلنت  ساخت  روی  بر  تحقیقات 
دانه های  اندازه  به  عصبی  ریزتراشه های  از 

به  را  نورون  میلیون  یک  فعالیت  تا  است  نمک 
کند. ارسال  خارجی  رایانه  به  دیجیتال  صورت 
 ،۲۰۱۸ سال  در  عرضه  قابل  فناوری  دومین 
این  است.  ذهن  از  استفاده  با  تایپ  فناوری 
تایپ کردن  جای  به  که  می کند  کمک  فناوری 
متن،  به  صدا  تبدیل  ابزارهای  از  استفاده  یا  و 
کنیم،  فکر  ذهن  در  نظر  مورد  متن  به  تنها 
یک  از  استفاده  با  مغزی  اطالعات  سپس 
ریزتراشه استخراج و در رایانه پردازش می شوند.
سومین نوآوری در دنیای فناوری های مربوط به 
مغز، ساخت مغزهای کوچک زیستی با استفاده از 
بنیادی است. دانشمندان موفق شدند  سلول های 
اولین بار  برای  بنیادی  سلول های  تحریک  با  تا 
بخش  دو  در  مغزی  یافته  تکامل  سلول های 
مشابه  را  مغزی  ساختارهای  سایر  و  کرتکس 
کنند. تولید  کوچکتر  مقیاس  با  اما  واقعی  نمونه 

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری، رنگ آمیزی، بازسازی منازل، مشاوره و طراحی در محل

بیست متری سوم شرقی، پالک 29       09155610111

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

۰9۱۵9639۰6۵ 
 علـی آبادی 

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

 پیتــزا چانـو
پیتزا، پیتزا ایتالیایی، پیتزا قیفی، ساندویچ  
اسنک   فونگی ، ذرت  مکزیکی ، فالفل،  سمبوسه

پیتـزا از ۳۵00 تا 20 هزار تومـان
آماده عقد قرارداد با ارگان های 

دولتی و خصوصی
با نازل ترین قیمت

انتهای غفاری ، خیابان نجات،بین نجات 1و  ۳
۳2۳۴5550-0915۸6190۳0

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 3۲۲۲۵۴9۴ - ۰9۱۵۱63۰۲۸3   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 9۸

 

۵%  تخفیف همیشگی ویژه مشترکین به همراه ارسال رایگان
7۵۰۰تومانچلو پاچین   ۵3۰۰ توماناستامبولی با گوشت

 ۱۲۰۰۰تومانچلوکباب سناتوری  ۵۸۰۰ تومانچلوخورشت قیمه   
 ۱۴۰۰۰تومانچلوکباب برگ      6۰۰۰ تومانچلوخورشت سبزی

  ۱3۰۰۰تومانچلوکباب بختیاری    7۰۰۰ تومانزرشک پلو با مرغ             
 ۱6۵۰۰تومانچلوکباب سلطانی  7۰۰۰ تومانچلو کباب کوبیده 
 ۱3۰۰۰تومانمرغ بریان کامل   7۵۰۰ تومانچلوجوجه کباب  

خدمتـی ویژه از غـذای آماده یـاس )پاسداران(:

کیفیت باال به همراه قیمت پایین، راز ماندگاری ماست
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آدرس : نبش پاسداران 19
تلفن سفارشات:

 32448000 - 32448989-32204431  
همراه: 09155610366   با مدیریت رمضانی

شلــه مشهــدی یــاس
 هرهفته جمعه ها: ساعت توزیع 6:3۰ صبح به بعد

 هرهفته دوشنبه ها: ساعت توزیع ۱۸:3۰ به بعد
 سوپ جو همه روزه موجود است

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش رجایی 15 )ارزان(   

0915561۴۸۸0 
درب اتوماتیک سید 



چرا گاهی الزم است تنها باشیم؟

تاکنون در مورد مضرات و خطرات تنهایی صحبت های 
زیادی شده است، اما گاهی تنها ماندن نیز الزم است که 

در اینجا به مزیت های آن می پردازیم.
سال های سال است که از نیاز ذاتی انسان به گروه، 
زندگی اجتماعی و تأثیر این شکل از زندگی بر سالمت 
روان و جسم صحبت می شود. این در حالی است که 
کمتر در خصوص تنهایی و نقشی که در زندگی ایفا 
می کند گفته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده 
شبانه  در  که  افرادی  شده،  انجام  تحقیقات  آخرین  از 
روز ساعتی را به خودشان اختصاص می دهند نه تنها 
استرس کمتری را تجربه می کنند؛ بلکه از خالقیت 

بیشتری نیز برخوردار هستند. 
به  افتد که پرداختن  اتفاق می  از آن جهت  تأثیر  این 
کار مورد عالقه در ساعت تنهایی روز با افزایش قدرت 
خالقیت و تفکر، میزان هورمون های مرتبط با استرس 
را در بدن کاهش می دهد. آنچه در این بین اهمیت دارد 
تفاوت قائل شدن میان افراد ضد اجتماعی و گروهی 

استکه آگاهانه تنهایی را انتخاب می کنند. 
در واقع، افرادی که از روی ترس در جمع حضور پیدا 
نمی کنند دچار نوعی اختالل هستند که می تواند تبعاتی 
جدی از قبیل خشونت و افسردگی به دنبال داشته باشد.

این در حالی است که برای گروه مقابل تنهایی یک 
انتخاب است، انتخابی که فرصت تفکر می دهد. 

امکان  است که  مهلتی  افراد  این دست  برای  تنهایی 
رسیدگی به کارهای شخصی و مورد عالقه را فراهم می 
کند. آنچه اهمیت دارد آگاهی نسبت به این موضوع است 
که لزوماً هر فرد اجتماعی و دارای ارتباطات گسترده 
سالمت روان ندارد؛ از سوی دیگر تنهایی همیشه نشانه 

ای برای شخصیت های ضد اجتماعی نیست.

»نیش مار و زنبور«

روزی زنبور و مار با هم بحثشان شد. مار گفت: »انسان ها 
از ترس ظاهر خوفناک من می میرند نه به خاطر نیش 
زدنم.« اما زنبور قبول نکرد. مار برای اثبات حرفش با 
زنبور قراری گذاشت. آنها رفتند و رفتند تا رسیدند به 
چوپانی که در کنار درختی خوابیده بود. مار رو به زنبور 
کرد و گفت: »من او را می گزم و مخفی می شوم و تو در 

باالی سرش سر و صدا ایجاد کن و خود نمایی کن.« 
مار نیش زد و زنبور شروع به پرواز کردن در باالی سر 
چوپان کرد. چوپان فورا از خواب پرید و گفت: »ای زنبور 
لعنتی« و شروع به مکیدن جای نیش و تخلیه زهر کرد. 
مقداری دارو بر روی زخمش قرار داد و بعد از چند روز 
بهبودی یافت. مدتی بعد که باز چوپان در همان حالت 
بود، مار و زنبور نقشه دیگری کشیدند. این بار زنبور نیش 
می زد و مار خودنمایی می کرد. این کار را کردند و چوپان 
از خواب پرید و همین که مار را دید از ترس پا به فرار 
گذاشت و به خاطر وحشت از مار دیگر زهر را تخلیه نکرد 
و ضمادی هم استفاده نکرد. چند روز بعد چوپان به خاطر 
ترس از مار و نیش زنبور مرد. برخی بیماری ها و کارها نیز 
همین گونه هستند. فقط به خاطر ترس از آنها، افراد نابود 
می شوند یا شکست می خورند. بیماری سرطان از جمله 
بیماری هایی است که دلیل عمده مرگ و میر بیمارانش 

باخت و تضعیف روحیه آنان است.

یک قاصدک کوچک صلح 
هم اگر باشید ماموریتتان ارزشمندتر 

از یک سفیر کبیر جنگ است

کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکالتش 
را حل کنند همانند کسی است که برای گذر از 

رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود

برخیز و مخور غم جهان گذران
بنشین و دمی به شادمانی گذران
در طبع جهان اگر وفایی بودی
نوبت بتو خود نیامدی از دگران

در قبول دست های مهربان تردید
 نکنیدگاهی همین دست ها

 تا آخر عمر برایتان گرم می مانند

انسان تا وقتی فکر می کند نارس است ، به رشد 
و کمال خود ادامه می دهد و به محض آنکه گمان 

کرد رسیده شده است دچار آفت می شود .

درزندگی روزمره وقتی با دیگران وارد صحبت نمی شویم 
برقرار می  ارتباط  ها  آن  با  بدن خود  با حاالت مختلف 
کنیم. نتایج برخی از مطالعات نشان می دهد که زبان بدن 
می تواند گویاتر از کلمات، منظور و احساس را منتقل کند. 
احساساتی که در طول مذاکرات از اهمیت خاصی برخوردار 
هستند.ما در زندگی روزمره ی خود مدام در حال مذاکره 
هستیم. طرف مذاکره می تواند رییس، همکار، کارکنان یا 
مشتریان ما باشند. حتی این مذاکرات در فضای خانه هم 
وجود دارد و بارها پیش آمده است که با خانواده ی خود بر 
سر آنچه می خواهیم وارد گفتگو می شویم. برقراری یک 
مذاکره ی موفق، مهارتی است که با تمرین تکنیک های 

مختلف می توان به آن دست پیدا کرد.
 در زاویه ی 45 درجه قرار بگیرید 

ناخودآگاه  هستید،  مستقیم  و  رو  در  رو  حالت  در  وقتی 
نوعی احساس تقابل بین شما و طرف مقابل ایجاد می 
این  باشید  مذاکره ی ساده  چنانچه خواهان یک  شود. 
وضعیت مشکل آفرین می شود. یکی از ساده ترین راه 
حل ها این است که بدن خود را در زاویه ای 45 درجه 
قرار دهید. چه در حالت ایستاده یا نشسته هستید، شانه 

های خود را کمی به عقب بکشید.
مستقیم نگاه کنید 

در یک جلسه ی داخل اتاق، به چشم هیچ کس خیره نگاه 
نکنید. استفاده از صندلی های گردان کمک می کند که 

حالت بدنی خود را راحت تر تغییر دهید و در وضعیت نگاه 
کردن مستقیم قرار نگیرید.

با حرکات بدن طرف مقابل هماهنگ شوید
حالت  تشابه  که  است  داده  نشان  بررسی  یک  نتایج 
افراد  بین  ایجاد احساس راحتی در  باعث  فیزیکی بدن 
البته در  تر می کند.  را ساده  توافق  می شود و فضای 
باشید  داشته  را  دقت الزم  باید  تکنیک  این  از  استفاده 
افراد هنگام صحبت  اثر معکوس خواهد داشت!  وگرنه 
با شما بارها حالت بدنی خود را تغییر می دهند. پس از 
تغییر حالت آن ها کمی صبر کنید و بعد ماهرانه وضعیت 

بدن خود را مانند آن ها تغییر دهید.
سرعت صحبت کردن را تنظیم کنید 

هم  سریع  کنند،  می  فکر  تر  سریع  که  افرادی  معموال 
صحبت می کنند. آن ها جزئیات زیادی در ذهن خود دارند 
که می خواهند آن را به دیگران انتقال دهند. گاهی اوقات 
هم ممکن است که افراد به دالیلی مانند استرس یا دیگر 
موارد نتوانند با سرعت شما صحبت کنند. بعضی مواقع 
سریع تر صحبت کردن شما باعث می شود که فرد مقابل 
نتواند اطالعاتی را که به او می دهید درست پردازش کند. 
از این رو الزم است که ابتدا صحبت کردن افراد را گوش 

دهید و سرعت خود را با آن ها هماهنگ کنید.
 خمیده بودن عالمت بی احترامی ست 

ای  و عالقه  هستید  که خسته  گوید  می  این عالمت 

به جایی که در آن هستید ندارید. شما هرگز به رییس 
تان نمی گویید: »نمی فهمم چرا مجبورم به تو گوش 
بگویید.  نیستید  مجبور  باشید،  خمیده  اگر  اما  بدهم«، 
بدن تان آن را برای تان بازگو می کند، با صدایی بلند 
نتیجه  در  بودن  خمیده  دیگر،  سوی  از  وضوح.  به  و 
فضای  و  شود  می  ایجاد  تان  بدن  شدن  متالشی 
منعکس  کمتری  قدرت  و  کند  می  اشغال  کمتری 
می کند.حفظ حالتی خوب حکم بر احترام می دهد و 

مشارکت هر دو طرف بحث را باال می برد.
 ساعت را فراموش کنید 

کنید  می  صحبت  کسی  با  که  وقتی  ساعت  به  نگاه 
عالمتی واضح از بی احترامی و غرور است. این حرکت 
حامل این پیام است که کارهایی بهتر از صحبت کردن 
از  انجام دارید و نگران  با او هستید برای  با فردی که 

دست دادن آن هاهستید.
روی خود را از دیگران برگردانید 

سعی کنید به سمت فردی که در حال صحبت است رو 
کنید و کمی خود را خم کنید گویی که به صحبت های 
آنان گوش فرا می دهید. این برای فردی که صحبت 
می کند نشانه این است که همه توجه و تمرکز شما را 

به خود معطوف کرده اند.
اینجا مدرسه نیست، دست به سینه ننشینید 

دست به سینه یا پاهای روی هم انداخته، تا حدودی موانع 

گفته  پذیرای  شما  دهند  می  نشان  که  هستند  فیزیکی 
های فرد مقابل نیستید. حتی اگر لبخند بزنید، ممکن است 
شخص مقابل حس غر زدن دریافت کند. حتی اگر دست 
به سینه نشستن احساس راحتی بیشتری می دهد، تا حد 

امکان در مقابل انجام چنین کاری مقاومت کنید.
بسته نباشید 

به عبارتی  نگذارید،  را ضربدری  تان  پاهای  و  دست ها 
دست به سینه ننشینید و پاهای تان را روی هم نیندازید. 
حالت  ولی  است  تر  راحت  نشستن  سینه  به  دست  بله، 
دفاعی به خود می گیرید. به عالوه، این کاری است که 

خانم ها خیلی انجام می دهند. 
وقتی دست به سینه می نشینید و پاهای تان را روی هم 
می اندازید، جمع می شوید که متضاد حالت داشتن قدرت 
زیاد است. تستوسترون شما به طور خودکار کاهش می 

یابد و کورتیزون شما سریعا افزایش می یابد.
دست تان را حرکت دهید 

دست های تان را حرکت دهید. بخش بروکا در مغز که 
به تولید گفتار کمک می کند، وقتی حرف می زنیم و با 
دست های مان حرکت هایی انجام می دهیم، فعال است. 
این خبر عالی برای کسانی است که وقتی حرف می زنند 
از دست های شان استفاده می کنند. این کار در اصل به 

شما کمک می کند تفکرات واضح تری را شکل دهید.
موهای پریشان نشانه چیست!

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و من نفس خود را تبرئه نمی  کنم چرا که نفس قطعا به بدی امر می  کند مگر کسی 
را که خدا رحم کند زیرا پروردگار من آمرزنده مهربان است . سوره یوسف آیه 53

حدیث روز  

چون خدا خیر بنده اي را خواهد او را نسبت به دنیا بي رغبت و نسبت به دین دانشمند کند و به دنیا بینایش سازد و به هر که این 
خصلتها داده شود خیر دنیا و آخرت داده شده . امام جعفر صادق )ع(

سبک زندگی

زبان بدن شما چه می گوید؟

پنجشنبه  * 14 دی  1396 * شماره 3972 

56
6854

31827
54172

79386
48695

8379
34

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.

شماره 3972

673825419

814739625

259461378

791548236

365192847

428673951

136954782

547286193

982317564

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

را تجربه کنید.   09158668002

 فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
  با موقعیت عالی به صورت نقد و اقساط

 به فروش می رسد.    09158254172

به تعدادی نیروی خانم برای کار
 در فست فود نیازمندیم.

09363654746 - 32342233

کارت دانشجویی اینجانب زهرا شبانی شوکت 
آباد به شماره دانشجویی 951110517924 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

پنیر صباح  3500 تومان
پنیر توریس و میامی  2800 تومان
آدرس: بیست متری چهارم مدرس 
خیابان طهماسبی، فروشگاه پامچال

32444436

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

نی
می

تض
د 

رص
د د

ص

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

 فست فود واقع در شهر بیرجند 
برای تکمیل کادر حرفه ای خود به یک نفر 
نیروی صندوق دار خانم آشنا به نرم افزار 

رستورانی ، یک نفر نیروی خدمات
 و یک نفر سالن دار خانم یا آقا 

با داشتن سابقه کاری نیازمند است.
09120561060- 32430008

32207117

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک   مولتی کالر،  کنیتکس ، کناف و...
 با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

آینــه بغـــل                 
14:4518:1520:3016:30شروع سانس

م    
 اما

: میدان
س

آدر

3222213
ن: 4

تلف

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

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـواع 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

فروشگـاه پـارس پـرداز
لپ تاپ های گیمینگ)فروش اقساطی ( )ارسال رایگان  به سراسر استان (
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955

شرکت روان پخش کندوان خاوران 
برای تکمیل کادر مالی خود 

نیازمند یک حسابدار با حداقل
 5 سال سابقه کار می باشد 

واجدین شرایط به آدرس مطهری 
بین مطهری 1و 3 - طبقه باالی 
خانه و کاشانه مراجعه نمایند.

شرکت کندوان

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
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انصاری فرد صدرنشین برترین های المپیاکوس

لیگ  اول سوپر  نیم فصل  در  المپیاکوس  تیم  بازیکن  ورزشی-  خبر 
آماری  دادند.  گل  پاس  و  رساندند  ثمر  به  گل   32 یونان  فوتبال 
که قهرمانی المپیاکوس را به همراه داشت.در فهرست برترین های 
انصاری فرد،  کریم  یونان  لیگ  سوپر  اول  نیم فصل  در  المپیاکوس 
 7 ثمر رساندن  به  با  انصاری فرد  ایرانی صدرنشین است.  ملی پوش 
چند  بود. هر  المپیاکوس  بازیکن  برجسته ترین  پاس   3 دادن  و  گل 
لیگ  آغازین سوپر  در هفته های  المپیاکوس  بازی  مهاجم چند  این 
یونان را به دلیل عدم حضور در فهرست 18 نفره با تصمیم بسنیک 
هاسی )سرمربی اخراجی( از دست داده بود. فورتونیس نیز با شش 
گل زده و 4 پاس گل پس از انصاری فرد در رده دوم جای گرفت.

 10 کسب  با  یونان  لیگ  سوپر  اول  نیم فصل  در  المپیاکوس  تیم 
پیروزی، 2 تساوی، 3 شکست و 32 امتیاز قهرمان شد.

آمار فوق العاده بیرانوند مقابل نفت تهران

سابقش  تیم  از  گلی  کنون  تا  سرخپوشان  بان  دروازه  طرفداری- 
در  شیت  کلین  رکورددار  بیرانوند،  است.علیرضا  نکرده  دریافت 
تهران  نفت  مقابل  خوبی  بسیار  عمکلرد  برتر،  لیگ  جاری  فصل 
تا  پیوست،  پرسپولیس  به  نفت  همین  از  که  بیرانوند  است.  داشته 
کنون 5 بار مقابل تیم سابقش به میدان رفته و هیچ گلی دریافت 
پرسپولیس  عضویت  به  بیرانوند  که  سالی   2 است.طی  نکرده 
به  موفق  و  رفته  میدان  به  تهران  نفت  مقابل  بار   5 درآمده، 
با  را  بازی   5 این  5 کلین شیت شده است. پرسپولیس تمام  ثبت 
هفته  از  جمعه  روز  تیم  دو  این  است.  گذاشته  سر  پشت  پیروزی 
بیرانوند  هجدهم لیگ برتر به مصاف یکدیگر خواهند رفت. طبعا 
نیز به دنبال این است که دروازه تیمش را بسته نگه دارد و برای 

کند. کلین شیت  تیم  این  مقابل  بار  ششمین 

خطر در کمین اسطوره پرسپولیس

غیرمنتظره  کریمی  علی  زندگی  اتفاقات  همه  ورزش-اصوال  بانک 
نیمکت سپیدرود رشت هم  روی  او  ترتیب حضور  به همین  است. 
جادوگر  بعد  به  حاال  از  افتاد.  اتفاق  غافلگیرکننده  و  ناگهانی  خیلی 
باید روی تیمی کار کند که رتبه سیزدهم جدول را در اختیار دارد 
تنها  البته  این  است.  سختی  بسیار  کار  لیگ  در  داشتنش  نگه  و 
چالش کریمی در رشت نیست. مشکل بزرگتر به معضالت مالی و 
می شود.  مربوط  ریشه دار  و  قدیمی  باشگاه  این  در  امکانات  کمبود 
شروع مشکالت کریمی با جهانیان در نفت تهران مربوط به ناتوانی 
مالک باشگاه در زمینه تامین امکانات سخت افزاری مورد نیاز بود. 
از این جهت خیلی بعید است که شرایط سپیدرود هم با نفت تفاوت 
این  به  امیدواریم کریمی هنگام تصمیم گیری  باشد.  چندانی داشته 
موضوع دقت کرده باشد تا فردا دوباره شاهد تکرار مشکالت قدیمی 

و هیاهوی بی نتیجه نباشیم.

2جایگزین فوق العاده
 برای تامین کلسیم به جای شیر

نت نوشت- یکی از مواد معدنی بسیار ضروری 
برای بدن کلسیم و بهترین منبع تامین آن شیر 
است تا استخوان ها و دندان های سالمی داشته 
باشیم. منبع های مختلف تامین کلسیم وجود 
شیرین  :بادام  شیرین  بادام   : از  عبارتند  دارند 

سرشار از اسیدهای چرب مفید، مواد معدنی از 
جمله کلسیم و ویتامین E است. خوردن روزانه 
100 گرم بادام شیرین 2۶ درصد کلسیم مورد 
نیاز روزانه یک انسان بالغ را تامین می کند. 2- 
سبزیجات سبز برگ:هر چه برگ سبزیجات تیره 
تر باشد، کلسیم بیشتری دارد. کلم بروکلی، کلم 
سبز برگ و اسفناج جایگزین های خوبی به جای 

شیر برای تامین کلسیم است.

جام جم- مصرف خودسرانه برخی از داروها می تواند یک فرد را 
مستعد ابتال به کبد چرب کند بخصوص کورتون ها، استروئید ها، 
هورمونی  داروهای  ضدتشنج،  داروهای  ها)استامینوفن(،  ُمسکن 
زنانه و بتامتازون که در کشور ما مصرف باالیی دارند.اگر رسوب 
سلول های چربی در کبد بیش از حد معین باشد گفته می شود 
ترین  شایع  را  چرب  است.کبد  شده  چرب«  »کبد  به  مبتال  فرد 

بیماری گوارشی و کبد در کشور است . افراد بین 40 تا ۶0 سال 
متاسفانه  اند.  داده  اختصاص  خود  به  را  مبتالیان  آمار  بیشترین 
 40 حدود  از  بیش  شهرها  کالن  در  تخمینی  آمار  به  توجه  با 
درصد افراد در کشور مبتال به کبد چرب هستند به عبارتی دیگر 
میزان  هستیم.  شاهد  ایران  در  را  چرب  کبد  دنیا  نرمال  برابر   2
چربی موجود به سه درجه 1،2،3 تقسیم بندی می شوند. درجه 

3 شدیدترین حالت این بیماری است، در مراحل پیشرفته بیمار با 
عالئمی چون سوء هاضمه، دردهایی در نواحی زیر دنده بخصوص 
کسالت  احساس  و  زودرس  زیاد، خستگی  نفخ  راست،  در سمت 
مصرف  است  شده  دیده  مطالعات  شود.در  می  رو  به  رو  مزمن 
نماند  ناگفته  دهد،  می  کاهش  را  چرب  کبد  شدت   B ویتامین 

مصرف این ویتامین باید تحت نظر پزشک صورت گیرد .

چه داروهایی شما را مبتال به کبد چرب می کند؟ 

چند دلیل سیاه شدن دندان ها

 بیتوته- تغییر رنگ دندان)سیاه یا قهوه ای( می 
 تواند به چند دلیل ایجاد شود:1- پوسیدگی: وجود و 
نفوذ باکتری  ها در شیارها یا فرورفتگی  های سطوح 
متعدد دندان  ها موجب ایجاد پوسیدگی می  شود. 
2-  تجمع رنگدانه در سطوح دندانی: این تجمع، 
به خصوص در سطوح ناصافی مثل سطوح جونده 

و سطح به طرف زبان و کام دندان  های قدامی، 
سبب تغییر رنگ دندان  ها می  شود.4-  تجمع جرم 
در ناحیه ی طوق دندان  ها و در سطوح گوناگون 
دندانی: این تجمع می  تواند سبب تغییر رنگ شود 
و در برخی از موارد ممکن است شخص تغییر 
رنگ ناشی از تجمع جرم را با پوسیدگی  اشتباه 
کند وجود جرم، لثه  ها ملتهب و قرمزرنگ است 
و در برخی از موارد قطعاتی از آن جدا می  شود.

با خوردن کدام غذاها گرسنه تر
 می شوید؟

مجله سالمت- 3 ماده غذایی که با خوردنشان نه 
تنها احساس گرسنگی مان برطرف نمی شود که 
حتی گرسنه تر می شویم.1- نان سفید: مصرف این 
نان ها خیلی زود میزان انسولین موجود در خون را 
افزایش می دهد و به سبب نداشتن سبوس، نان 

سفید نمی تواند احساس سیری را به شما منتقل 
کند.2- تنقالت شور: شوری این تنقالت باعث 
می شود کربوهیدرات ها سریعتر هضم شده ودر 
نتیجه اوج و فرود سریع انسولین در بدن روی 
دهد. 3- فست فود: مهمترین ضرر فست فود ها 
نمک فراوان است که باعث از دست دادن زیاد 
آب می شود. حوردن آب زیاد و در نتیجه احساس 
پی خوردن فست فود خواهد شد.  در  گرسنگی 

3 زوج غذایی که بهتر است 
با هم مصرف کنید

بهداشت نیوز- زوج غذایی و ترکیب هوشمندانه 
آنها برای افزایش بهره مندی از خواص غذایی 
شان بیشتر معرفی شده است:1- ماست و موز 
)پروتئین و پتاسیم(: مصرف مخلوط موز با ماست 
کم چرب باعث افزایش میزان سروتونین در خون و 

ایجاد خواب راحت در افراد می شود. 2- تخم مرغ و 
پنیر )ویتامین دی و کلسیم(: کلم بروکلی سرشار از 
کلسیم است و ترکیب این سبزی با پنیر و تخم مرغ 
بهترین راه برای جذب ویتامین دی و کلسیم در 
بدن است. 3- توت فرنگی و اسفناج )ویتامین ث و 
آهن(:زرد آلوی خشک و بادام )بتاکاروتن یا ویتامین 
آ بعالوه چربی(: ویتامین آ  همچنین سیستم ایمنی 

بدن و ساخت سلولی را نیز تقویت می کند. 

 گوشت گاو عامل بروز این بیماری ها

سیمرغ-بوعلی سینا 1۶ بیماری مهلک را به مصرف 
مصرف  می داند؛  مرتبط  گوساله  و  گاو  گوشت 
گوشت گاو و گوساله عامل مرگ های ناگهانی به 
سبب انسداد و صعود بخار غلیظ به سوی قلب و 
مغز است.نخستین این بیماری ها، سرطان ، دوم 

است،  )هموروئید(  بواسیر  سوم  و  اسکیزوفرنی 
گوشت گاو موجب افزایش غلظت خون شده و 
برای کبد بار سنگین دارد. گوشت گاو سبب تیرگی 
پوست، حالت های عصبی و افسردگی، وسواس، 
واریس، بزرگ شدن طحال . می شود.گوشت گاو 
بیماری ها، در مصرف گوشت  این  بروز  عامل 
گاو احتیاط کنید.از بین گوشت ها، بهترین گوشت 
گوسفند است که طبع آن گرم و تر و معتدل است. 

یک کشته در حادثه رانندگی محور حسین آباد -دستگرد 

صدا و سیما - رئیس پلیس راه استان 
گفت:  ساعت 20 شب یک دستگاه  پراید 
در کیلومتر 27 محور حسین آباد غیناب- 
دستگرد واژگون شد که بر اثر این حادثه 
و  راننده  و  باخت  جان  ساله   خانم 24 
درمانگاه  به  و  زخمی  دیگر  سرنشین 
اسدیه منتقل شدند.سرهنگ رضایی علت 
این حادثه را بی احتیاطی راننده پراید به 
دلیل عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و 

خواب آلودگی اعالم کرد.

کشف  یک کیلو گرم  هروئین فشرده 
در شهرستان سربیشه

فرمانده انتظامي شهرستان سربیشه از کشف یک کیلوگرم هروئین فشرده 
در این شهرستان خبر داد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ، سرهنگ 
»احمد کارگر« بیان داشت :مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان سربیشه 
هنگام گشت زنی به یک دستگاه پژو 405 در محور زاهدان به سربیشه 
مشکوک شدند و به راننده خودرو دستور ایست دادند . وی گفت: راننده خودرو 
بدون توجه به ایست مأموران متواری شد که پس از 30 کیلومتر تعقیب و گریز 
خودرو متوقف و راننده آن دستگیر شد . فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه 
افزود : در بازرسی از خودرو  یک کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین فشرده 
کشف شد . سرهنگ کارگر تصریح کرد:در این رابطه یک متهم دستگیر و با 

تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد

توقیف محموله های دام قاچاق 
 

خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل دامپزشکی استان گفت: امسال 84 
محموله دام قاچاق شامل دو هزار و 3۶0 رأس دام سبک و سنگین در مبادی ورودی شهرستان ها 
توقیف شد.محمد اصغرزاده افزود: در این خصوص 23 پرونده قضایی تشکیل شد.در مدت مشابه 
پارسال، 51 محموله دام با تعداد هزار و ۶۶5 رأس توقیف شده اند.وی جابجایی بی ضابطه و بدون 
مجوز دامپزشکی را یکی از مهم ترین عوامل انتقال بیماری ها دانست و گفت: در راستای مبارزه با 
بیماری های دامی، از ورود و خروج غیر مجاز دام جلوگیری می شود.سرپرست اداره کل دامپزشکی 
خراسان جنوبی با بیان اینکه با جابه جایی غیر مجاز دام به جد برخورد می شود، افزود: در این راستا 
تفاهم نامه هایی با پلیس راه و پاسگاه های نیروی انتظامی منعقد شده است.اصغرزاده با تاکید بر 
اینکه برای جابجایی دام باید مجوزهای الزم کسب شود، گفت: همچنین از جابجایی طیور غیر مجاز 
نیز جلوگیری می شود.وی با بیان اینکه انتقال بیماری آنفلوانزای مرغی در جابه جایی طیور بسیار 

باال است، افزود: در این راستا طیوری که توقیف می شوند، بالفاصله کشتار می شوند.

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 17:30 تا 12 شب

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه ۵ ساله

05632323179 - 09153634767

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

پخـش و نصـب 

در اسـرع وقت 

 تضمینـی

   091۵1633903- دهشیبی

 سیم کشی و  لوله کشی  ساختمـان 
نصب شیر آالت، لوله بازکنی با فنر و نورپردازی

امالک و 
مستغالت

منزل ویالیی، دوطبقه، 180 متر زمین 
230 متر بنا، امیرآباد، خیابان ولیعصر 

فی توافقی
تلفن تماس

09157203342

فروش یا معاوضه 126متر زمین
 حاشیه خیابان 16متری

 واقع در امیرآباد
تلفن تماس

09151638892

خریدار ویالیی
 از محدوده طالقانی و ارتش

 به جنوب شهرتا320م
تلفن تماس

09157407660

ویالیی در امیرآباد، تمام اسکلت، 2 
طبقه یک خواب، شمالی، فی:  115 م 
یا معاوضه با کلنگی محدوده مدرس، 
معلم، غفاری و ... مابه التفاوت نقدی 

09158611152

فروش منزل ویالیی، امیرآباد، شمالی 
180 متر، 120 متر زیربنا

 2 خواب فی:120م 
تلفن تماس

09159612370

 فروش یا معاوضه با ماشین
  250متر زمین

 حاشیه خیابان امام علی )ع( 
واقع در امیرآباد

09151638892    

جویای کار

به 2 نفر راننده 
جهت کار در آژانس معصومیه

 تمام وقت نیازمندیم
تلفن تماس

09159369072

 به تعدادی راننده تمام وقت
 جهت کار در آژانس

 نیازمندیم 
 تلفن تماس:

09159643980

 به تعداد محدودی راننده 
جهت کار درآژانس نیازمندیم

)با حداقل کمیسیون(
تلفن تماس

 09153637069

جویای کار 
فروشندگی
 تلفن تماس:

 0938487258

جویای کار
 متاهل، 

با مدرک کارشناسی
 تلفن تماس:

09155621955

به یک آرایشگرماهر 
و نیمه ماهر نیازمندیم.

تلفن تماس:
09152638106

جویای کار:
فروشنده گی عطاری
سوپر مارکت،خشکبار

 به صورت دائم،پورسانتی
09194087258

خودرو 
پراید

پراید 77 دور رنگ، تمیز
 بیمه دو ماه ،تخفیف 4سال 

فی 6500 م
تلفن تماس

09364566967 

فروش پراید 89 بیمه 8 ماه 
تمیز، بی رنگ

تماس 4 بعدازظهر به بعد
09151637391

پراید 77 تمیز، بیمه دو ماه 
4 سال تخفیف، دور رنگ 

فی 6500 م 
تلفن تماس

09379489956

فروش پراید مدل 83 
بسیار تمیز، رنگ سفید،کم کار خانگی 

فی 11500م
تلفن تماس

09158611655

خودرو 
پژو

پارس دوگانه کارخانه
 مدل 96، الستیک نو
سفید و بدون رنگ
09159639755

،tu5 فروش پژو پارس
سفید، کارتکس

تلفن تماس
09156665217 

 فروش پژوپارس مدل95، 
سفیددوگانه،بیمه یکسال

روکش والستیک نو
تلفن تماس

09151613610

خودرو 
متفرقه

فروش یک دستگاه خودرو پاژن 
مدل1370، موتور و زیر پا در حد عالی 

الستیک نو، بیمه 6 ماه دارد 
معاوضه با خودرو فی توافقی

 09153614233 

فروش دوو سی یلو سفید رنگ
 مدل 1382 ، تمیز، بیمه تا عید نوروز 

تخفیف سه سال فی 12م 
تلفن تماس:

09398737452

فروش پی کی مدل 84 
رنگ فابریک، تخفیف از اول

 فی توافقی
تلفن تماس

09158610187 

لوازم منزل

فروش مبل راحتی در حد نو، فوق 
 العاده تمیز و راحت ،7 نفره، رنگ

 قهوه ای به علت مهاجرت فی:1/200م 
تلفن تماس

09153614233

متفرقه

فروش وسایل مغازه، یخچال و فریزر
 و قفسه ها و 10 جعبه نوشابه

تلفن تماس
09158611655

دو حلقه الستیک دست دوم
 205×60 

به فروش می رسد
تلفن تماس

09155028301

کافی شاپ با موقعیت عالی با تمامی 
تجهیزات به دلیل مهاجرت

 به فروش می رسد
تلفن تماس

09903136487
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در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان 

مطرح شد:

خراسان جنوبی رتبه نخست 
جمع آوری نذورات مردمی را دارد

ایرنا - رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان 
نذورات  آوری  جمع  در  استان  این  گفت:  جنوبی 
مردمی دارای رتبه اول کشور است به گونه ای که 
میانگین سرانه جمعیتی در کشور سه هزار تومان 
به 6 هزار و 900  این مبلغ در خراسان جنوبی  و 
تومان رسیده است. موسی جوینده در دیدار جانشین 
معاونت فرهنگی و روابط عمومی ستاد عتبات عالیات 
و جمعی از مسئوالن فرهنگی با نماینده ولی فقیه 
در استان افزود: با توجه به هماهنگی های به عمل 
آمده در سال 96 سه میلیارد تومان تعهد داشتیم اما 
در 9 ماه اول امسال با همت مردم این استان رشد 
113 درصدی را شاهد بودیم. نماینده ولی فقیه نیز 
عالیات،  عتبات  بازسازی  ستاد  اعضای  به  خطاب 
خاطرنشان کرد: خدمتگزاری به اهل بیت)ع( توفیق 
بزرگی می باشد که نصیب شما شده است.عبادی 
اظهار کرد: سیاست، عدالت، اهل بیت)ع( و اخالق 
مقدمه است و امروز دنیای عدل و حکمت به دنبال 
این است که حکومت عادله در جهان پیاده شود.  

پرداخت باقی مانده
مطالبات جو کاران استان

پیشه ور- سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان 
گفت: با عنایت به  پیگیری های صورت گرفته مابقی 
طلب جو کاران استان از صبح شنبه مورخ 96/10/16  
به حساب آن ها واریز خواهد شد.مهدی روشن با بیان 
اینکه سیاست قیمت تضمینی جو در سال 95-96 
در استان از خرداد ماه سال جاری آغاز و در شهریور 
به پایان رسید، افزود: در بخش ابتدایی پرداخت این 
طرح به جو کاران که در چند مرحله صورت گرفته 
مبلغی بالغ بر 68 میلیارد ریال به حساب جو کارانی 
است. واریزشده  کردند  مشارکت  طرح  این  در  که 
روشن عنوان کرد: باقی مانده پرداختی این طرح که 
مبلغی بالغ بر 10 میلیارد ریال می باشد از روز شنبه 
هفته آینده به حساب 531  نفر کشاورز مشارکت 
کننده در طرح خرید تضمینی جو واریز خواهد شد.  

۲۸ نفر در تجمعات غیرقانونی 
شهر بیرجند دستگیر شدند

اینکه در چند روز  بیان  با  تسنیم-فرماندار بیرجند 
مجازی  فضای  تاثیر  تحت  که  نفر   ۲8 گذشته 
قرارگرفته بودند در بیرجند توسط پلیس دستگیر و 
به مقامات قضایی تحویل داده شدند گفت: باید همه 
باشند.  مردم  مطالبات  پاسخگوی  دست اندرکاران 
ناصری اظهار کرد: پنجشنبه گذشته بود که با توجه 
به تحریکات در فضای مجازی در زمینه گرانی ها 
شهرستان  در  که  بود  شده  مطرح  فراخوانی هایی 
بیرجند هم این فراخوان ها توسط افرادی مطرح شده 
بود. وی گفت: عصر روز پنجشنبه تجمع 150 نفری 
در میدان شهدا تا ابوذر بیرجند شکل گرفت که ابتدا 
شعارهایی برای گرانی مطرح شد و در ادامه برخی 
شعار علیه رئیس جمهور دادند.وی افزود: راه اعتراض 
تجمع نیست و باید کارهای مردم پاسخگویی درست 
شود چون هنگامی که اعتراض به خیابان کشیده 
شود برخی افراد سود جو و فرصت طلب ممکن است 
دست به اقدماتی بزنند که به نفع مردم و ملت نباشد.

قوانین و دستورالعمل ها برای ایجاد 
کارگاه  های زودبازده تسهیل شود

صدور  در  نباید  گفت:  خوسف  تسنیم-فرماندار 
مجوزها سخت گیری های بی مورد انجام دهیم بلکه 
باید قوانین و دستورالعمل ها برای ایجاد کارگاه  های 
زودبازده به نفع مردم تسهیل شود. شفیعی صبح 
در  دستگاه ها  برخی  از  نارضایتی  کرد:  اظهار 
مجوزها  صدور  در  نباید  و  است  زیاد  شهرستان 
باید  بلکه  دهیم  انجام  بی مورد  سخت گیری های 
قوانین و دستورالعمل ها را به نفع مردم تسهیل کنیم.

مدیر صندوق کارآفرینی امید نیز در این جلسه گفت: 
به دنبال افرادی هستیم که ایده های کارآفرینی دارند 
اما تمکن برای راه اندازی شغلی ندارند که به این 
منظور تسهیالت 4 درصد با باز پرداخت ۲ تا 6 ساله 

به آنها پرداخت می شود.

احیای مجدد کارخانه تولید
 لنت ترمز شرق کشور

صدا و سیما- کارخانه تولید لنت ترمز شرق کشور 
این  کرد.  بکار  آغاز  دوباره  توقف،  سال  از 5  پس 
کارخانه که از سال 9۲ به دلیل تحریم در مواد اولیه 
تولیدش متوقف شده بود، با دریافت 170 میلیون 
تومان تسهیالت سرمایه درگردش فعالیت خود را 
از سر گرفت.به گفته مدیر داخلی کارخانه تولید لنت 
ترمز شرق کشور،این واحد تولیدی اولین واحد قطعه 
سازی خودرو در خراسان جنوبی است که ظرفیت 

تولید 650 تن لنت را در سال دارد.

استاندار خراسان جنوبی:

حساب هنجارشکنان از مردم جدا است

تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری در خراسان جنوبی راه اندازی می شود
گروه خبر- معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از راه اندازی تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری در استان خبر داد. عربی اظهار 
کرد: پیرو ابالغ دستورالعمل جدید تبدیل انجمن های صنفی به تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری، جلسه ای در محل هتل کوهستان برای راه اندازی این تشکل در استان برگزار شد. وی هدف از 
راه اندازی این تشکل را هماهنگی و سیاستگذاری، راهبری و تصویب خط و مشی ها و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی بخش غیر دولتی و استفاده از ظرفیت آنها در پیشبرد اهداف گردشگری دانست.

احداث مرکز جامع اهدای 
خون نیاز مهم استان است
غالمی-مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در دیدار 
با استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه استانداردهایی 
در  رعایت می شود  انتقال خون  امروز در حوزه  که 
دنیا کم نظیر است افزود: رعایت این استانداردها در 
است نیز از جایگاه مناسبی برخوردار است.وی، احداث 
مرکز جامع اهدای خون در خراسان جنوبی را از جمله 
نیازمندی های مهم این استان برشمرد و خاطرنشان 
انتقال خون خراسان  کرد: درآمدهایی که در مرکز 
برگشت  استان  همین  به  می شود  حاصل  جنوبی 
خواهد کرد تا بتوانند در آینده به استقالل مالی و 
خودکفایی برسند که یکی از مهمترین سیاست های 
کاری سازمان انتقال خون کشور است.مروج الشریعه 
به احداث مرکز جامع اهدای خون در استان اشاره 
کرد و گفت: در بحث واگذاری زمین و نیز اختصاص 
اعتبارات مورد نیاز با همکاری سازمان انتقال خون 
کشور، کمک های الزم را صورت خواهیم داد.وی به 
حوادث و بحران های طبیعی از جمله زلزله اشاره کرد و 
افزود: باتوجه به مخاطراتی که در این زمینه وجود دارد 
داشتن آمادگی الزم به منظور تسریع و تسهیل روند 
خدمت رسانی به آسیب دیدگان احتمالی، بیش از پیش 
 باید در دستور کار مسئوالن ذیربط قرار گیرد.استاندار ، 
استفاده از روش ها و تکنولوژی های روز در انتقال خون 
را مورد تاکید قرار داد و یادآورشد: در این زمینه به 
کارگیری شرکت های دانش بنیان می تواند بسیار مهم 

و تاثیرگذار بوده و دارای نتایج مطلوبی نیز باشد.

محدودیت های ترافیکی راهپیمایی 
مردمی ۱۴ دی در بیرجند اعالم شد

گروه خبر-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان 
جنوبی از اعالم محدودیت های ترافیکی راهپیمایی 
14 دی که به منظور محکومیت هنجارشکنان در 
بیرجند برگزار می شود خبر داد. علیرضا رضایی اظهار 
کرد: با توجه به برگزاری راهپیمایی مردم والیتمدار 
و همیشه در صحنه بیرجند در محکومیت اقدامات 
هنجارشکنان و اغتشاشگران در روزهای اخیر، پلیس 
راهنمایی و رانندگی محدودیت های ترافیکی را در 
ممنوعیت  افزود:  کرد.وی  خواهد  اعمال  این شهر 
توقف تمام وسایل نقلیه از ساعت 8 صبح از فاصله 
100 متری مسیرهای منتهی به میدان شهدا، خیابان 
شهدا و 100 متری تمام مسیرهای منتهی به میدان 
راهنمایی  پلیس  داشت.رئیس  خواهد  وجود  ابوذر 
تمام وسایل  تردد  بیان کرد: ممنوعیت  رانندگی  و 
نقلیه از ساعت 9 صبح در خیابان دانشگاه حدفاصل 
سه راهی 17 شهریور تا میدان شهدا، خیابان حکیم 
نزاری، خیابان منتظری حدفاصل سه راهی اسدی تا 
میدان شهدا، خیابان شهدا، خیابان طالقانی حدفاصل 
تقاطع نهضت تا میدان ابوذر، خیابان مدرس حدفاصل 
میدان اول تا میدان ابوذر و خیابان ارتش حدفاصل 
تقاطع پاسداران تا میدان ابوذر نیز اعمال خواهد شد.

 
فرسودگی شبکه توزیع آبفا در استان 
سبب هدررفت ۲۵ درصدی آب می شود

تسنیم-مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان 
در  آب  مصرف  درصدی   13 افزایش  از  جنوبی 
گفت:  و  داد  خبر  استان  در  سبز  فضای  انشعابات 
هدررفت واقعی آب در استان ۲5 درصد است و بیش 
از ۲5 درصد شبکه توزیع آب استان دارای عمر باالی 
۲5 سال است که باید تعویض شود. هاشمی مقدم با 
بیان اینکه ۲ هزار و 600 کیلومتر طول خطوط انتقال 
و توزیع آب استان است افزود: آب استان از 134 حلقه 
چاه تامین می شود که تمام دشت های استان با بیالن 
منفی مواجه است. وی با بیان اینکه روند جداسازی 
آب فضای سبز از آب شرب مطلوب نیست ادامه داد: 
با این حال شاهد افزایش 13 درصدی مصرف آب در 
انشعابات فضای سبز در استان بوده ایم که الزم است 

شهرداری ها در این زمینه اقداماتی انجام دهند

۱0۸ هزار متر مکعب آب برای 
روستاییان شهرستان درمیان ارسال شد

ایرنا - مدیر آب و فاضالب روستایی درمیان گفت: در 
9 ماه امسال 108 هزار متر مکعب آب با اعتبار 585 
میلیون تومان بوسیله تانکر سیار برای روستاییان این 
شهرستان ارسال شد. راستین راستکار افزود: ماهانه 
یکهزار و ۲00 سرویس آب برای روستائیان ارسال می 
شود که در این مدت حدود 11 هزار سرویس آب به 
روستاهای فاقد آب این شهرستان ارسال شد.وی بیان 
کرد: برای هر خانوار ارسال روزانه 60 لیتر آب مصوب 
شده که برای رفاه و حل مشکالت کم آبی مردم روزانه 
برای هر خانوار به صورت میانگین 150 لیتر آب ارسال 
می شود.وی با بیان اینکه هم اکنون ۲ هزار و 938 
خانوار روستایی با جمعیت 11هزار و 387 نفر چشم 
به راه تانکرهای آبرسانی هستند گفت: هم اکنون به 
65 روستای شهرستان با تانکر آب ارسال می شود. 

بدهی میلیاردی واحدهای صنفی
 به شهرداری بیرجند

گروه خبر- واحدهای صنفی شهر بیرجند از ابتدای 
امسال تاکنون نزدیک به سه و نیم میلیارد تومان 
بدهی عوارض کسب را به شهرداری پرداخت نکرده 
ابتدای امسال تنها ۲0  از  اند.شهردار بیرجند گفت: 
میلیون تومان از این عوارض کسب توسط واحدهای 

صنفی پرداخت شده و مابقی باقی مانده است.

کمیته  مردمی  های  مشارکت  توسعه  معاون    *
امداد امام خمینی )ره( استان گفت: مردم نیکوکار 
استان از آغاز امسال 3 میلیارد و 43۲ میلیون تومان 
به مراکز نیکوکاری کمک کردند که این مقدار در 

مدت مشابه پارسال ۲ میلیارد تومان بود.
*  نمایشگاه مبلمان در طبس گشایش یافت.

فعاالن  توانمندسازی  آموزش  دوره   14  *
گردشگری در خراسان جنوبی برگزار شد.

گردشگری  صنعت  ای  حرفه  های  تشکل   *
خراسان جنوبی ایجاد می شود.

اخبار کوتاه

خواسته های به حق مردم شنیده و رسیدگی شود

دادرس مقدم- استاندار خراسان جنوبی گفت: 
به حق  تمام وجود خواسته های  با  مدیران 
مردم را بشنوند و برای حل و فصل مسائل 
های  ظرفیت  تمامی  از  آنها  مشکالت   و 
کنند. استفاده  خود  اداری  و  کاری 

چهارشنبه  روز  الشریعه  مروج  محمدمهدی 
استان  اقتصادی  مباحث  بررسی  نشست  در 
با بیان اینکه هیچ گونه اهمال و کوتاهی از 
هیچ مدیری در هیچ سطحی پذیرفته نیست 
ادامه داد: خدمات و اقدامات مناسبی که از 
سوی دولت در بخش های مختلف صورت 
به مردم  نحو ممکن  بهترین  به  باید  گرفته 
اطالع رسانی شود. وی با بیان اینکه مدیران 
کنند  تزریق  جامعه  در  را  نشاط  و  امید  باید 
گفت: اعتراضاتی که در چند روز اخیر صورت 
در  مسئوالن  همه  به  بود  هشداری  گرفت 
تمامی قوای سه گانه که باید در روش ها، 
خدمت  نحوه  و  مسیرها  گفتارها،  و  رفتارها 
انجام  اساسی  نظر  تجدید  مردم  به  رسانی 
شوئ، چرا که با بکارگیری روشهای سنتی 
که کارکرد خود را از دست داده اند نمی توان 

به نیاز روز جامعه پاسخ گفت.
مقام عالی دولت در استان با اشاره به اینکه 
مدیران در تمامی قوای نظام، قضائیه، مجریه، 
نقاط ضعف و  باید عمیقا   ... شهرداری ها و 
کاستی های موجود را شناسایی و در راستای 
افزود: وظیفه مدیران و  اقدام کنند  آنها  حل 
مسئوالن پاسخگویی است و اجازه ندارند که 
قرار گرفته و  نظام  اپوزوسیون  مقام  در  خود 
دولت و  نظام  خدمات  بردن  زیرسئوال   با 

 زمینه های یاس و ناامیدی و ایجاد نارضایتی 
را در جامعه ایجاد نمایند.وی فلسفه وجودی 
امور  تسهیل  و  مردم  به  خدمت  را  قوانین 

قوانین  باید  مدیران  کرد:  تصریح  و  دانست 
و مقررات را در جهت تسهیل امور و تسریع 
روند خدمت رسانی به مردم تفسیر کنند و اگر 
نقص و اشکالی در روند قوانین وجود دارد آن 
را به سرعت و با قید فوریت از مراجع ذیصالح 

پیگیری کنند تا مرتفع شود.

نقش تاثیرگذار گروه های مرجع
 در جامعه

های  گروه  تاثیرگذار  نقش  به  الشریعه  مروج 
کرد  اشاره  جامعه  در  نفوذ  صاحبان  و  مرجع 
و گفت: سازمان های مردم نهاد، تشکل ها، 
انجمن ها و سایر نهادهای مردمی می توانند 
به عنوان مشاورانی امین و بازوان اجرایی قوی 

و قدرتمند مدیران و مسئوالن را در راستای 
ارائه خدمت بهتر و بیشتر به مردم یاری نمایند.
وی  بر هماهنگی بین گروه های مردمی و ائمه 
جمعه و جماعات، فرمانداران و ... را تاکیدکرد و 
افزود: از تمام ظرفیت هایی که موجب ارتباط 

مردمی و تریبون های مردمی است باید برای 
بیان خدمات خوب نظام استفاده شود.استاندار 
خراسان جنوبی بر تسهیل روند خدمات رسانی 
ادارات و دستگاه های استانی و  به مردم در 
نباید  مردم  کرد:  تصریح  و  تاکید  شهرستانی 
از  شوند؛  گرفتار  اداری  مسائل  دار  و  گیر  در 
این رو مدیران کل باید با هماهنگی مناسب 
به  رسیدگی  پروسه  شهرستانی  مسئوالن  با 
درخواست های مردم را کوتاه کنند.وی ریشه 

یابی درخواست ها و نارضایتی های مردم را 
یابی  این ریشه  تاکید قرار داد و گفت:  مورد 
برای حل و فصل  راه جامع  نقشه  تواند  می 
آینده  در  مردم  های  نیازمندی  و  مشکالت 
باشد و از تکرار اشتباهات یا کمبودهایی که 

جلوگیری  باشد،  داشته  وجود  است  ممکن 
مشکالت  شناسایی  الشریعه،  مروج  نماید. 
افزود:  و  شد  خواستار  را  مسئوالن  سوی  از 
مسئوالن باید مشکالت و نواقص را به موقع 
شناسایی کرده و نگذارند که این مشکالت به 
معضل و در نهایت به بحران تبدیل شده و 
بهانه دست معاندین و ضد انقالبی داده شود 
که جز به انهدام و نابودی کل نظام و ریشه 
شد. نخواهند  راضی  اسالمی  انقالب  کنی 

حساب هنجارشکنان از مردم جدا است
وی با اشاره به اینکه حساب هنجارشکنان و 
اموال و  به  واردکنندگان  معاندان و خسارت 
ثروت عمومی و جامعه از مردم جداست گفت: 
مسئوالن مکلفند مطالبات و خواسته های به 
حق مردم را شنیده و در راستای رفع آنها در 
چارچوب قوانین موجود نهایت تالش خود را 
بکار گیرند این در حالیست که با کوچکترین 
کوتاهی که در این زمینه صورت گیرد بدون 
مماشات برخورد الزم صورت خواهد گرفت.
استاندار، ارتقای سطح رضایتمندی مردم را از 
مهمترین اولویت های کاری در شرایط فعلی 
دانست و تصریح کرد: دستگاه های خدمات 
بیشترین  که  نظام  گانه  قوای سه  در  رسان 
را در  این مهم  باید  دارند  با مردم  را  ارتباط 
اولویت کاری خود قرار داده و از هیچ تالشی 
فروگذار  کند  کمک  امر  این  ارتقای  به  که 
نکنند.وی تمرکز زدایی و تفویض اختیار به 
استان ها را از جمله مهمترین پیش نیازهای 
و  دانست  مردم  به  رسانی  خدمت  ارتقای 
گفت: شناسایی قوانین مخل و مقررات دست 
و پاگیر از دیگر اموری است که باید در دستور 
روند خدت رسانی  تا  قرار گیرد  کار مدیران 
شود.مروج  تسهیل  بیشتر  هرچه  مردم  به 
اتحاد  همگرایی،  امروز  شد:  یادآور  الشریعه 
اجتماعی،  های  حوزه  تمامی  در  انسجام  و 
و امور  مهمترین  از  امنیتی  و   اقتصادی 
اولویت های کاری است که باید به نحو احسن 
مورد توجه تمام مسئوالن و متولیان امر در 
تمامی بخش ها قرار گیرد چرا که در سایه 
که  است  همگرایی  و  همدلی  انسجام،  این 
عالوه بر حل مشکالت زمینه های افزایش 
شد. خواهد  فراهم  نیز  عمومی  رضایتمندی 

 ایرنا - بانک خون مرکز آموزشی، پژوهشی 
مدیرعامل  با حضور  بیرجند  رازی  درمانی  و 

سازمان انتقال خون ایران افتتاح شد.
به گزارش ایرنا رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
روز  بیرجند  درمانی  بهداشتی  خدمات  و 
چهارشنبه در حاشیه این افتتاح به خبرنگاران 
خون  بانک  اندازی  راه  برای  تاکنون  گفت: 
هزینه  تومان  میلیون   150 بیمارستان  این 
کرد:   بیان  قائمی  کاظم  است.دکتر  شده 
خون 1۲0  بانک  این  سازی  ذخیره  ظرفیت 
کیسه در یخچال و ۲40 کیسه خون در فریز 
پالسماست.وی افزود: قبل از راه اندازی بانک 
از  بیماران  نیاز  مورد  خون  بیمارستان،   خون 
 بانک های خون بیمارستان های ولی عصر )عج( 

و امام رضا )ع( بیرجند تامین می شد.
های  بخش  درصد   90 تاکنون  گفت:  وی 
برداری  بهره  به  بیرجند  رازی  بیمارستان 

رسیده است.

ساالنه 2 میلیون واحد خون 
در کشور اهدا می شود

مدیرعامل سازمان انتقال خون نیز گفت: در 
حال حاضر ساالنه ۲ میلیون و 100 هزار واحد 
خون در کشور اهدا می شود که این رقم به 

ازای هر یکهزار نفر ۲7 واحد خون است.
ساالنه ۲ میلیون واحد خون در کشور اهدا می 
شود دکتر علی اکبر پور فتح ا... میزان جمع 
آوری پالسمای خون تا سال 1400 در کشور 
را یک میلیون لیتر پیش بینی کرد و افزود: 
در این صورت می توانیم داروهای مشخص 
پالسما را با استفاده از پالسمای ایرانی تهیه 
کنیم.وی با بیان اینکه این شاخص بر اساس 
است،  خودکفایی  شاخص  جهانی  معیارهای 
انتقال  سازمان  سیاست  اساس  بر  داد:  ادامه 

رشد  با  متناسب  خون  اهدای  افزایش  خون 
جمعیت انجام می شود.وی بیان کرد: در کنار 
اهدای خون فرآیندهای نوین انتقال خون از 
نویسی  پذیره  پالکت،  مستقیم  اهدای  قبیل 
سلول های بنیادی و اهدای پالسما نیز انجام 

کشور  سراسر  در  کرد:  عنوان  شود.وی  می 
گرایی  تمرکز  خون  انتقال  سازمان  سیاست 
از  هموطنان  دسترسی  و  خون  انتقال  مراکز 
طریق بانک های خون بیمارستانی است. پور 
ا... اظهار کرد: بیش از 800 بیمارستان  فتح 
همت  با  هستند،  خون  بانک  دارای  کشور 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  درمان  معاونت 
های  بانک  استانداردهای  پزشکی  آموزش 
خون بیمارستانی تدوین شده و ارتقا پیدا کرد.

وی یادآور شد: در حال اعتبار سنجی برای 
بیمارستانی  خون  های  بانک  اندازی  راه 
همه  در  سازی  ذخیره  طریق  از  تا  هستیم 
نقاط کشور دسترسی برای هموطنان فراهم 
با  کشور  هماتولوژی  بورد  هیئت  شود.عضو 

کردن  متمرکز  برای  تالش  در  اینکه  بیان 
فرایندهای اهدای خون در کشور مانند تمام 
دنیا هستیم، افزود: بخش تولید باید متمرکز 
شده و بخش دسترسی از طریق بانک های 

خون بیمارستان انجام شود.

مرکز جامع انتقال خون سال آینده 
در خراسان جنوبی ایجاد می شود

پور فتح ا... با بیان اینکه در تمامی استان های 

کشور تالش داریم مراکز جامع اهدای خون 
تشکیل دهیم، گفت: در خراسان جنوبی نیز با 
همکاری دانشگاه و استانداری ظرف یکسال 
آینده مرکز جامع اهدای خون را طراحی و اجرا 
شود.وی بیان کرد: پذیره نویسی سلول های 

بنیادی نیز از یک هفته گذشته در این استان 
آغاز شده و اهدای پالکت به صورت مستقیم 
نیز در بیرجند مهیا شده است و با ایجاد مرکز 
می  فراهم  نیز  پالسما  اهدای  فرایند  جامع 
انتقال  استانداردهای  کرد:  اضافه  شود.وی 
خون بیرجند در سه ماه قبل توسط بازرسان 
انتقال  تایید  شد.مدیرعامل سازمان  اروپایی 
خون یادآور شد:  پالسمای مازاد بر مصرف 
حاصل از اهدای خون را می توان برای تولید 

بیرجند ارسال  از پالسما به  داروهای مشتق 
کنیم که در استان آغاز شده و از ظرف ماه 
های آینده نخستین محموله پالسمای بیرجند 
شود. می  ارسال  قراردادی  پاالیش   برای 
سازمان  اینکه  بیان  با  ادامه  در  ا...  فتح  پور 
گروه  اهدای  دنبال  به  بیشتر  خون  انتقال 
خونی O است، افزود: این گروه خونی دهنده 
وارد  دارد  برنامه  سازمان  و  است  همگانی 
اورژانس پیس بیمارستانی شود در این رابطه 
تفاهم نامه ای با اورژانس کشور منعقد شد.وی 
اظهار کرد: اگر این گروه خونی تامین شود در 
های خونریزی  که  هایی  بحران  و   حوادث 
 شدید وجود دارد در اورژانس ادغام شده باشد 
فراهم  را  بیماران  دسترسی  میزان  توان  می 
عید  اولیه  اجرایی  طرح  کرد:  بیان  کرد.وی 
امید  و  خورد  کلید  زنجان  استان  در  امسال 
است به زودی با افزایش تعداد اهداکنندگان 

گروه O در برنامه کشور قرار می گیرد.

کمبود گروه خونی O یکی از 
چالش های سازمان انتقال خون

گروه  گفت:  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
خونی O منفی بخاطر درصد پایین این افراد 
یکی از چالش های سازمان انتقال خون است، 
در رابطه با حادثه کرمانشاه خوشبختانه هفت 
بنابراین  داشتیم  ذخیره  روزانه  مصرف  برابر 
جای نگرانی برای تامین خون نبود.پور فتح ا... 
یادآور شد: از اهداکنندگان گروه های خونی 
منفی دعوت شد که با استقبال خوب مراجعه 
کنندگان مواجه شدیم اکنون نیز برنامه ریزی 
می کنیم افراد گروه منفی که بعد از بحران 
زلزله کرمانشاه خون اهدا کردند به عنوان اهدا 
کننده مستمر معرفی شوند تا کمبودهای این 

زمینه را رفع کنیم.

شهرداری  های  حفاری  رضایی-مسئول 
بیرجند در گفت و گو با خبرنگار آوا در مورد 
حفاری هایی که در شهر صورت می گیرد 
بیان کرد:با توجه به اینکه کارهای عمرانی 
از این قبیل زمان بر هستند و گاهی اوقات 
مشکالتی پیش می آید وبه تاخیر می افتد.

شهر  در  که  هایی  کرد:حفاری  بیان  صدر 

که  مجوزهایی  به  توجه  گیرد،با  می  انجام 
باید بگیرد و تعهدی که در زمینه  پیمانکار 
و  دهد  می  پروژه  دادن  تحویل  موقع  به 
همچنین هماهنگی هایی که با اداره آب و 
فاضالب ،اداره برق،گازو آتش نشانی انجام 
پیمانکار  به شرکت  کار  نهایت  می شود،در 

داده می شود.

با پیمانکار  داد:شرکت  ادامه   وی 
انجام طرح  روی  که  هایی   بررسی 
برداری  بهره  برای  الزم  دهد،زمان  می 
و  دهد  می  شهرداری  به  و  کرده  تعیین  را 
شهرداری نیز روی طرح کار می کند و زمان 

پیشنهادی را بررسی می کند.
صدر بیان کرد:سعی می شود که پروژهای 

بهربرداری  به  زمان  ترین  کوتاه  در  حفاری 
پیمانکار مشغول  که  مدتی  در طی  و  برسد 
کار است هر روز ناظران شهرداری از نحوه 
کار وپیشرفت آن بازدید می کنند و چنانچه 
پیمانکاری ، کم کاری کند و معلوم شود که 
مدت  و  انداخته  تاخیر  به  به  را  پروژه  عمدا 
،تحویل  است  شده  تعیین  انچه  از  تر  بیش 

جریمه  داد،پیمانکار  قرار  به  توجه  با  بدهد، 
می شود.

وی همچنین با اشاره به حفاری های خیابان 
ارتش بیان کرد قسمت اول این پروژه طبق 
تعهدی که پیمانکار داده است تا ۲0 دی به 
پایان می رسد و برای ادامه مسیربا قرارداد 

جدید شروع به کار خواهد شد.

افتتاح بانک خون مرکز آموزشی درمانی رازی بیرجند  

شهرداری بر حفاری ها نظارت می کند
جریمه پیمانکاران بد قول

عکس:اکبری

عکس:کاربر
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آیت ا... مکارم شیرازی: معجونی از 
ضدانقالب، منافقان و افراد فریب خورده 

ابتکار عمل را از معترضان گرفتند

تقلید  مراجع  از  شیرازی  مکارم  ناصر  ا...  آیت 
اخیر، گفت: مسئوالن  ناآرامی های  به  اشاره  با 
مردم  دل  درد  به  که  این  جز  ندارند  ای  چاره 
این  راه  بهترین  و  دهند  فرا  گوش  مستقیما 
را  هفته  روز  یک  سال  طول  تمام  در  که  است 
دهند.  اختصاص  مردم  مشکالت  شنیدن  برای 
برای  افزود: معترضان چون گوش شنوایی  وی 
مطالبات خود نداشتند تنها کار را این دیدند که 
به سمت تظاهرات خیابانی بروند و از این طریق 
این  برسانند.  مسئوالن  گوش  به  را  خود  فریاد 
که  جمعی  بعدا  البته  کرد:  تصریح  تقلید  مرجع 
فریب  افراد  و  منافقان  انقالب،  از ضد  معجونی 
خورده بودند به آنها پیوستند و ابتکار عمل را از 
به  اهانت  و  ویرانگری  به  و  گرفتند  دست شان 

پرداختند.  مقدسات 

 معین: احتمال خطر وجود دارد
 که دوباره پوپولیست دیگری بیاید 

پیشنهاد  از  اصولگرایان  چرا  اینکه  درباره  معین 
گفتگوی ملی استقبال نکردند و آیا می توان این گونه 
برداشت کرد ترس از این دارند که بار دیگر فردی 
مانند احمدی نژاد از داخل آنها بیرون بیاید، بیان کرد: 
مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد! بله این 
احتمال خطر وجود دارد که دوباره پوپولیست دیگری 
بیاید و سوار بر موج نارضایتی ها، احساسات و دچار 
حال  در  هنوز  که  کشوری  بر  و  شده  عوام زدگی 
آواربرداری از تخریب دولت گذشته است، مصیبت 
جدیدی وارد کند و زلزله سیاسی - اجتماعی دیگری 

اتفاق افتد.

قاضی پور: مردم اجازه ندهند
 ضدانقالب در صفوف آنها رخنه کند

 نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت :
مواجه  و...  اقتصادی  حوزه  در  مشکالتی  با  مردم 
هستند و مسئوالن نیز وظیفه دارند که به مشکالت 
آنها رسیدگی و آنها را حل کنند ، البته مردم هم نباید 
اجازه دهند که سلطنت طلبان و منافقان در میان آنها 
رخنه کنند و از اعتراض و صحبت مردم به نفع منافع 

پلید خود استفاده کنند.

قالیباف: فرصت طلبان 4 درصدی
 بستر سوءاستفاده را ایجاد کردند

قالیباف با اشاره به آشوب های اخیر، گفت: انباشت 
مشکالت اقتصادی، معیشتی و آسیب های اجتماعی 
باعث نارضایتی مردم شده و فسادها و سوءاستفاده  ، 
رانت خواری و رفتارهای تبعیض آمیز کسانی که من 
به آنها می گویم »فرصت طلبان 4 درصدی« سبب 
شده احساس تبعیض، بستر اجتماعی برای سوءاستفاده 
کند.  ایجاد  اسالمی  ایران  خورده  قسم  دشمنان 

حزب حاکم ترکیه: ایران
سوریه دوم نخواهد شد

سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه می گوید 
که تنش ها در ایران به نفع ترکیه نیست و این کشور 
به سوریه دوم تبدیل نخواهد شد.به گزارش ترند، ماهر 
اونال، سخنگو و معاون رئیس حزب حاکم عدالت و 
توسعه ترکیه، در اظهاراتی تأکید کرد: ایران، سوریه 
بازیگری کلیدی در  این کشور  دوم نخواهد شد و 
منطقه است. اونال در سخنان خود به این نکته اشاره 
 کرد که افزایش تنش در ایران به نفع ترکیه نیست. 
انتشار  با  ترکیه  خارجه  وزارت  که  بود  گذشته  روز 
بیانیه ای بر ضرورت خودداری از دخالت خارجی در امور 
داخلی ایران و پایان یافتن رخدادهای ایران تأکید کرد.

سوءاستفاده ترامپ از اعتراضات
ایران برای لغو برجام

در  تحلیلی  در  ان«  ان  »سی  آمریکایی  شبکه 
خصوص تحوالت اخیر ایران نوشت: »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا از اعتراضات ضددولتی در ایران به 
عنوان فرصتی برای لغو برجام در آستانه ضرب االجل 
قانونی که این ماه فرا می رسد، استفاده کرده است.

رئیس سابق »سیا« از موضع تند ترامپ 
در قبال ایران انتقاد کرد

»جان برنان« مدیر سابق سیا  از موضع دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در خصوص تحوالت اخیر ایران، 
به شدت انتقاد کرد و گفت: موضع تند ترامپ در قبال 
تهران و لغو برجام در نهایت احتمال تغییر سیاسی آرام 
در ایران را از بین برده است. وی این گونه توضیح 
داد: »رجزخوانی نه یک راهبرد و نه یک مکانیسم 
برای به کارانداختن قدرت و نفوذ آمریکا نیست«.

چاووش اوغلو: موضوع ایران 
یک مسئله داخلی است

صباح«،  »دیلی  ترکیه ای  روزنامه  گزارش  به  بنا 
وزیر خارجه  با  دیدار  درباره  اغلو جزئیاتی  چاووش 
ایران در اختیار خبرنگاران در آنکارا قرار داد. وزیر 
خارجه ترکیه گفت: ظریف به وی گفته است که 
چیزی  آن  گستردگی  و  بدی  به  ایران  در  اوضاع 
چاووش  می کشند.  تصویر  به  رسانه ها  که  نیست 
در  خارجی  مداخله  هرگونه  مخالف  افزود:   اوغلو 
قضیه ایران است زیرا این یک موضوع داخلی است 
و ترکیه امیدوار است که ثبات و صلح به زودی در 

ایران برقرار شود.

باید  از شعاردهندگان پرسید جمهوری ایرانی چیست؟

مطهری گفت: یکی از شعارهای حرکت های اعتراضی 
اخیر »استقالل، آزادی، جمهوری ایرانی« بود. باید از 
شعاردهندگان پرسید جمهوری ایرانی چیست؟ وقتی 
اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مسلمان هستند 
طبعاً جمهوری ایرانی همان جمهوری اسالمی خواهد 
بود. ایرانی بودن ما چیزی نیست که در مقابل اسالمی بودن ما قرار گرفته باشد. 

اسالم یکی از مولفه های ملیت ایرانی ماست نه چیزی در مقابل ملیت ما.

دولت باید نهادهای دیگر را به بازی بگیرد

حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم گفت : بخش 
اعظم و بالغ بر 90 درصد امکانات در اختیار دولت است 
اما هیچ گاه دولت به تنهایی نمی تواند مسائل اساسی 
کشور را حل کند، بلکه باید از دیگر نهادها کمک 
بگیرد. به شرط اینکه هم کمک بگیرد و هم میدان 
بدهد. دولت بنا را به این بگذارد که ارتباط با نهادهای دیگر را داشته باشد و 
نهادهای دیگر را به بازی بگیرد و آنها را در تصمیم گیری ها مشارکت دهد.

اتفاق نظری در مورد اتفاقات اخیر وجود ندارد

زیباکالم گفت: تقویت همبستگی ملی اگر چه همیشه 
 فاکتور مهمی است اما این روزها که برخی شهرها در 
نظر می رسد.  به  می برد، ضروری تر  به سر  آرامی  نا 
اختالف نظر همیشه بوده و خواهد بود و وحدت ملی نیز 
به مفهوم نادیده گرفتن این اختالف نظرها نیست بر این 
اساس در مورد اعتراضات اخیر در برخی شهرهای کشور به نظر می رسد متأسفانه 
دست کم تا این لحظه این اتفاق نظر در خصوص چرایی آن به دست نیامده است.

نشست شوراي اطالع رساني و فرهنگي ستاد بازسازي عتبات عاليات استان با نماينده ولي فقيه در استان ديدار فرمانده و پرسنل سپاه شهرستان درميان با نماينده ولی فقيه در استان            عکس:مقامی بازديد مديرعامل سازمان انتقال خون ايران از دانشگاه علوم پزشکی بيرجند  عکس: کاربر

 حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:
من اصعد الی ا... خالص عبادته اهبط ا... عزوجل الیه افضل مصلحته

 کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ 
برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.

)بحار االنوار ، ج 70، ص 249 (

در  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
تماس تلفنی »رجب طیب اردوغان«  
ضمن ابراز خرسندی از روند مثبت 
 همکاری های دو کشور در حوزه های

گفت:  اقتصادی  و  امنیتی  سیاسی، 
کار  دستور  در  های  اجرای طرح  با 
دو کشور، بی تردید در سال جاری 
تحرکی  و  جهش  شاهد  میالدی 

اساسی در روابط تهران - آنکارا به 
ویژه در حوزه اقتصادی خواهیم بود.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به 
اظهارات رئیس جمهور ترکیه درباره 

و  غربی  های  رسانه  برخی  نقش 
در  ناآرامی  ایجاد  در  صهیونیستی 
گفت:  ترکیه،  جمله  از  و  کشورها 
پلیس  آرامبخش  و  مدبرانه  حضور 

ایران در ناآرامی های محدودی که 
اخیرا در برخی از شهرها شاهد بودیم، 
نشان دهنده این است که ما به امنیت 
و ثبات کشور اطمینان کامل داریم 
مردم  به حضور گسترده  توجه  با  و 
در مخالفت با آشوبگران ، امنیت و 
آرامش کامل خواهیم داشت. روحانی 
ایران  اسالمی  جمهوری  در  افزود: 
تا  آزادند  قانون  درچارچوب  مردم 
انتقادات و اعتراض خود را بیان کنند 
و بی تردید برای ما امنیت و آرامش 
مردم بسیار حائز اهمیت است و در 
همین راستا در برابر اعمال خشونت 
استفاده  سوء  غیرقانونی  اقدامات  و 
کنندگان سکوت نخواهیم کرد. رئیس 
جمهور ترکیه نیز تاکید کرد که آنکارا 
مصمم است روابط خود را در همه 

حوزه ها با ایران گسترش دهد.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمنان 
بدانند تهدیدات دفاعی و امنیتی علیه 
ایران دیگر جواب نمی دهد،گفت: خط 
فتنه 9۶ کامال شکست خورده است. 
وی افزود: دشمنان می دانند به هیچ 
وجه نمی توانند جمهوری اسالمی را از 
لحاظ دفاعی تهدید کنند و همه سرمایه 
خود را برای عملی کردن تهدیدات 
علیه  امنیتی  و  اقتصادی  فرهنگی، 
ایران اسالمی هزینه کرده اند. سردار 
 جعفری اظهار کرد: صهیونیست ها و 
به  ورود  دستور  داعش  به  سعود  آل 
ایران را داده اند اما نیروهای ضعیف این 
گروهک تروریستی اگر جرات دارند از 
کنند.  عبور  اسالمی  ایران  مرزهای 
این شرایط  در  اگر  کرد:  عنوان  وی 
شدت  نبود،  امنیتی  های  آمادگی 
این  از  تر  گسترده  بسیار   فتنه 

می شد و از سوی دیگر شرایط فضای 
مجازی نیز به هیچ وجه مناسب نبود و 
برخی به علت مصالح یا بی توجهی به 
هشدارها کنترل این فضا را از دست دادند. 

وی در پاسخ به ادعای برخی مبنی 
بر دخالت جریان منسوب به یکی از 
تجمع  این  آغاز  در  سابق  مسئوالن 
از  فراخوان  با  موضوع  این  گفت: 

سایت هایی صورت گرفت که وابسته 
به شخصی است که این روزها زبان 
به مخالفت خوانی نسبت به اصل و 
نیروهای  گشوده،  نظام  ارزش های 

مسئله  این  بررسی  حال  در  امنیتی 
هستند و اگر به دخالت این مسئول 
سابق برسند قطعا متناسب با وضعیت و 
درخواست ناجا با او برخورد خواهند کرد.

شکست خط فتنه ۹۶ را اعالم می کنمبرای ما امنیت و آرامش مردم بسیار حائز اهمیت است
سردار جعفری فرمانده کل سپاه :حجت االسالم روحانی در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ترکیه : 

ثبت نام کربال  به صورت زمینی

اعزام در ماه های 
دی و بهمن و اسفند

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم
آدرس : خیابان جمهوری اسالمی 21 ، جنب بانک رسالت   تلفن: 3222۶74۹-322222۶5

سجادشهر - حاشیه میدان دوم

در خـدمت شمـا

شـرکت بیمـه کوثـر 
به منظور تأمین نیروی مورد نیاز خود از واجدین شرایط 

در شهر بیرجند دعوت به همکاری می نماید.

توضیحاتتحصیالتعنوان شغلیردیف

1 نفر ) آقا (کارشناسی مديريت بيمه ، اقتصاد ، کامپيوترکارشناس صدور1

متقاضيان می توانند رزومه خود را با مراجعه حضوری به آدرس  
توحید 5 - سرپرستی بیمه کوثر خراسان جنوبی   

تحويل نمايند.  

ما بسيجيان پايگاه مقاومت بسيج شهيد نصرآبادی  با عنايت به وقايع 
اخير و حرکت مذبوحانه دشمن و ايادی داخلی برای محکوميت اين 
حرکت ناشايست،اعالم می داريم در راهپيمايی پنجشنبه 96/10/14 
ساعت 9:30 صبح در میدان شهدا شرکت نموده و از ساير مردم 
 غيور و انقالبی برای شرکت در اين راهپيمايی دعوت به عمل می آوريم.

 پایگاه مقاومت بسیج شهید نصرآبادی - مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت علی اکبر )ع( 

 ملت شريف ايران اسالمی طی 4 دهه از انقالب شکوهمند، فراز و نشيب های مختلفی را تجربه نموده که به لطف پروردگار متعال ، در سايه رهبری های 
خردمندانه امام راحل )ره( و رهنمودهای مقام معظم رهبری و به برکت ايثارگری رزمندگان باغيرت و خون پاک شهدای گرانقدر و حضور يکپارچه 
و متعهدانه مردم فهيم و واليتمدار، نه تنها توانسته اند بر مشکالت عديده ای  که حاصل تالش بی وقفه دشمنان بوده فائق آيند، بلکه امروز شاهد 

صدور آن و ايجاد تفکر انقالبی و آزادی خواهی در بسياری از ملت های تحت ستم هستيم.
اکنون همه آحاد مردم متدين و اصناف هميشه در صحنه با تجربه ای 40 ساله که در مبارزه با نظام استکبار به دست آورده اند بر ضرورت حفظ انسجام ملی و آرامش در جامعه 
اسالمی پی برده و دشمنان همواره از هوشياری مردم وحشت دارند و به هر بهانه ای درصدد آسيب رساندن به اين انسجام و وحدت برآمده و از بيان خواسته های به حق و 

انتظارات مردم در ارائه خدمات مطلوب تر سوء استفاده نموده، بر موج سواری و فريب افکار عمومی می پردازند.
نيک می دانيم که مردم عزيز ايران اسالمی دچار برخی مشکالت به خصوص مشکالت اقتصادی و معيشتی هستند و اين موضوع را نبايد به هيچ عنوان انکار کرد و ما نيز انتظار 

داريم دولت و مسئوالن تمام تالش خود را در رفع مشکالت مردم و حل و فصل نارسايی ها بکار گيرند.
ما جامعه اصناف و کسبه استان خراسان جنوبی با محکوم نمودن حرکات مذبوحانه عوامل دشمن در ايجاد اغتشاش ، ناآرامی، برهم زدن آرامش و توهين و تخريب مقدسات از همه مردم فهيم و 
 غيرتمند و مسئوالن دلسوز می خواهيم با انسجام و يکپارچگی و حضور خود در مراسم راهپيمايی مردمی ، توطئه دشمن را خنثی نمايند و بار ديگر با آرمان های نظام و رهبری تجديد ميثاق نمايند.

وعـده حضـور مـا امـروز پنجشنبه سـاعت ۹:30 صبح میـدان شهـدا
اتاق اصناف مرکز استان  - اتحادیه های صنفی تحت پوشش - جامعه انجمن های اسالمی اصناف و بازاریان  

گاهی سکوت کردن، کنار کشیدن، حرف نزدن، خودش کمک به فتنه است. در فتنه همه بایستی روشنگری کنند، 
همه باید بصیرت داشته باشند.   )رهبر معظم انقالب(


