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سرمقاله

سطح نگاه مدیران از 
پیشرفت و درک آنان
*امیری

و  بادآورده  درآمدهای  از  برخی  اخیر،  سال های  در 
رانت های خاص، سبب بروز رفتارهای اقتصادی و 
به ویژه مصرفی خاص توسط برخی از طبقات جامعه 
شده است. فارغ از مصرفی شدن جامعه براساس این 
فرهنگ، یکی از پیامدهای اجتناب ناپذیر این پدیده 
از سیاست های  تلقی مسئوالن  تغییر  به طور قطع، 
توسعه ای، به ویژه در بُعد  ...  )ادامه  سرمقاله در صفحه 2 (

مدیرشعب بانک مسکن استان :

رونق بازار مسکن
 در خراسان جنوبی 
پرداخت تسهیالت ۱۲۰ میلیون 
تومانی مسکن بدون سپرده گذاری
عکس : مجتبی گرگیصفحه ۳

مشاور فرمانده معظم کل قوا :
عدالت سیاسی نمره ۲۰ 

و عدالت اقتصادی نمره ۱۳  

علی اکبر والیتی :
برجام به هیچ وجه

قابل بازبینی نیست

ناطق نوری  :
مردم نگران

قانون شکنی ها هستند

اشرف بروجردی:
دولت نباید 

در کار احزاب دخالت کند
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

تسهیالت برای عملی شدن ایده های جوانان/ جشنواره فیلم فجر در خراسان جنوبی به کار خود پایان داد/ مجتمع های خدماتی رفاهی امام رضا )ع( در استان احداث می شود/ شفاف سازی امور بانکی سطح اعتماد عمومی را افزایش می دهد  /   صفحه 7

باروری ابرها در اسفند ماه
نماینده مردم بیرجند و درمیان و خوسف در مجلس خبر داد : 

تاکنون به دلیل مشکالت اعتباری دولت و همچنین نبود ابر مناسب ، باروری ابرها در هیچ استانی انجام نشد و طبق قول وزیر نیرو، خراسان جنوبی اولین استان بارورسازی ابرها خواهد بود / صفحه ۷

17 المان شهری در بیرجند برای  نوروز 97 ساخته می شود
امسال فراخوان طرح ابتدای دی  از  آوا عنوان کرد:  با خبرنگار  بیرجند در گفتگو   مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 

المان های  نوروزی داده شد و  پایان دی فرصت ارسال آثار تعیین شد.مجتبی انصاری  با بیان اینکه ۳۷0 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید
افزود: بعد از داوری آثار ارسالی 1۷ اثر انتخاب شد که مقرر شد آثار مذکور از فیلترهایی رد شود ... مشروح در صفحه ۷

انتقاد شدید رئیس شورا ی اسالمی از  نبود
برخی تجهیزات ضروری پزشکی در فردوس  

سانحه واژگونی اتوبوس در کیلومتر6 محور دیهوک -فردوس و اعزام تعدادی از مصدومان این حادثه به فردوس و از طرف دیگر
خرابی دستگاه سی تی اسکن و نبود ام ار آی موجب شد زمان طالیی برای امور تشخیصی رسیدگی به این مصدومان از دست 

برود.  به گزارش خبرنگار ما این سانحه در ساعت 2 و 20 دقیقه بامداد بر اثر واژگونی اتوبوس ... مشروح در صفحه ۷

در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
و همچنین بند 16 ماده 80 قانون تشکیالت شوراهای 
عوارض  تعرفه  اطالع عموم می رساند:  به  اسالمی شهر 
محلی شهرداری بیرجند پس از بررسی طی مصوبه شماره 

2451 مورخ 96/11/12 مورد تصویب شورای اسالمی شهر و در جلسه 96/11/14 
هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسالمی شهر بیرجند به تایید نهایی رسیده و از 

ابتدای سال 1397 قابل اجرا خواهد بود.
 www.birjand.ir ضمناً فایل تعرفه مذکور بر روی وب سایت شهرداری به آدرس 

قابل رویت می باشد.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند

سرای عروس و زیبایی کتایون
کانتور، میکاپ و شنیون های حرفه ای با کیفیت فوق العاده و تخفیفات 
عیدانه، هاشور کرکی و مویی )فوق طبیعی( با ضمانت عدم تغییر رنگ 

آدرس: بین معلم 25 و 27
beauty_katayoun                              09363075516 

اتاق اصناف مرکز  استان در نظر دارد:
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  همکاری  با 
نمایشگاه عرضه  المللی،  بین  نمایشگاه  و شرکت  جنوبی 
مستقیم کاال )فروش بهاره( را  از تاریخ  8 لغایت 14 اسفند 
مواد  کفش،  و  کیف  پوشاک،  زمینه:  در  جاری  سال  ماه 
 غذایی )برنج، قند، شکر(، مواد پروتئینی، آجیل، شیرینی،
 مواد شوینده و بهداشتی، میوه و تره بار و ... برگزار نماید.

ساعات بازدید: 9 الی 12  و 16 الی 21/30
جنوبی  خراسان  استان  المللی  بین  نمایشگاه  مکان: 

خیابان غفاری 

اتاق اصناف مرکز استان خراسان جنوبی
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شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد تجدید مناقصه ای با موضوع  ذیل برگزار نماید:
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گواهی صالحیت اداره کار
ضمناً: اولویت واگذاری با 

شرکت هاي خدماتي است 
که یا داراي کدهاي فعالیتي 

خدمات عمومي، امور 
تاسیسات و امور حمل و نقل 
در سال 96 باشند یا مدارک 
اثبات کننده اخذ کد فعالیت 
ذکر شده را به کارفرما ارائه 

دهند

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1396/11/19 الی 1396/11/25
تاریخ ارسال پیشنهادات: ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1396/12/08

 تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1396/12/10
 محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند، بلوار شهدای عبادی، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی 

شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی، سالن جلسات 
ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
 )www.setadiran.ir پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد )به آدرس 
 انجام خواهد شد. به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب 
اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب 
روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات 
)iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس 

حاصل فرمایید.
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

شماره: 67/۱۱56   تاریخ: ۱۳96/۱۱/۱7       شناسه آگهی: ۱4۰۱58
وزارت نیرو 

شرکت آب و فاضالب 
روستایی خراسان جنوبی

   تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي 
شماره  96-1069/1 

* کیفیت باال به همراه قیمت پایین راز ماندگاری ماست
*  ارسال رایگان ویژه مشترکین به همراه دستگاه کارتخوان

 شلـه مشهـدیغـذای آمـاده

تلفن سفارشات: 32448989 - 32448000
نبش پاسداران 19      09155610366 - رمضانی

مجری ذیصالح پایه 3- شرکت پی کده سازه خاوران
09151601365 - یوسفی

یک شرکت معتبر بازاریاب با روابط عمومی باال و ظاهر آراسته می پذیرد.
حقوق ثابت + پورسانت + پاداش    09018374794

به مناسبت چهلمین روز درگذشت بزرگ خاندان 
پیر غالم اهل بیت )ع(، پیشکسوت ورزش باستانی استان و کاسب قدیمی بازار بیرجند 

مرحوم حاج غالمرضا انصاری فرد 
جلسه یادبودی روز چهارشنبه 96/۱۱/۲5 از ساعت ۱4/۳۰ الی ۱5/۳۰ 
در محل مجتمع فرهنگی مذهبی محبین االئمه )ع( واقع در خیابان 
مدرس، مدرس ۲۳ برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند در این 
مراسم باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: انصاری فرد، رستگار مقدم، 
زیراچی و فامیل وابسته

جناب آقای مهندس محمدرضا قالسی مود
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس حوزه دفتر شهردار بیرجند 
که نشان از تجربه و شایستگی شما می باشد

 صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را 
از درگاه ایزد منان خواستاریم.

گروه معماران شهر آرا- امیر گلرو

مراسم تشییع و خاکسپاری مادر عزیزمان 

مرحومه خدیجه زینلی
امروز سه شنبه 96/۱۱/۲4 ساعت ۱4 الی ۱5 از محل سالن 

بهشت متقین برگزار می شود. 
ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز از دست رفته 
روز پنجشنبه 96/۱۱/۲6 از ساعت ۱5/۱5 الی ۱6/۱5 

در محل سالن مصلی )هیئت ابوالفضلی( برگزار می گردد. 

خانواده های هوشمندی

ی(
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( جناب آقای مهندس محمدرضا قالسی مود

انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 
رئیس حوزه دفتر شهردار بیرجند 
که نشان از تجربه و شایستگی شما می باشد

 صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را 
از درگاه ایزد منان خواستاریم.

موسسه فرهنگی  هنری عماد
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زمان پرداخت عیدی بازنشستگان اعالم شد

در  گفت:  نوربخش  کرد.سیدتقی  اعالم  را  بازنشستگان  عیدی  پرداخت  زمان  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل   
صورتی که 5 هزار میلیارد تومان براساس ابالغیه هفته پیش سازمان مدیریت در ماه اسفند برای تامین اجتماعی 

محقق شود عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان در 10 روز اول اسفند پرداخت خواهد شد.

سطح نگاه مدیران از 
پیشرفت و درک آنان
*امیری

از  مسئوالن  تلقی  اول(تغییر  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

سیاست های توسعه ای، به ویژه در بُعد اقتصادی در 
جامعه است. توضیح اینکه بدون شک، سیاست های 
توسعه به معنای اصطالحی آن، یک مفهوم کاماًل 
غربی و مبتنی بر مبانی هستی شناسانه ی آن است. اما 
بر اثر همین اشرافیت و دوری از مردم و اصول انقالبی 
ساده زیستی و قناعت، ظواهر شیک و مدرن توسعه ی 
غربی به آرمان شهر و مدینه ی فاضله ی مسئوالن 
اشرافی مبدل می گردد. در چنین شرایطی، یک مدل 
توسعه ی اقتصادی در ظاهر پیشرفته و شبه غربی، که 
بهره وری و کارایی  افزایش  قبیل  از  نه مزایای آن 
اقتصادی، اصالح ساختارهای معیوب نهادی و مالی، 
شفافیت اقتصادی و... را دارد و نه با ارزش های بومی 
و هنجاری جامعه ی ما همخوانی دارد، تجویز می گردد 
که اساساً موجبات تضاد و دگرگونی و ازهم پاشیدگی 
نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه را در پی خواهد 
داشت. لزوم مقابله با این پدیده، صرف نظر از همه ی 
ابعاد احتمالی، از بعد نگاه به مقوله ی پیشرفت، قابل 
مالحظه و توجه جدی است. در واقع اگر مجموعه ی 
گروه های مرجع رسمی و غیررسمی جامعه، در وادی 
که  هم  نسخه هایی  آن گاه  گیرند،  قرار  اشرافیت 
برای پیشرفت و توسعه ی جامعه پیچیده می شود، 
تحت الشعاع همین رفتارهای اشرافی قرار می گیرد. 
این فرایند از طبقات باالیی جامعه به سرتاسر اقشار 
و  توقعات  حتی  و  می شود  سرریز  مردم  طبقات  و 
ارزش های سایر مردم را تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ 
به طوری که مراد از پیشرفت را که همانا رسیدن از 
وضعیت موجود به یک وضعیت مطلوب و آرمانی 
است نیز متأثر می سازد و این دیدگاه به یک فرهنگ و 
گفتمان غالب در سطح جامعه مبدل خواهد شد. آن گاه 
مقابله با این گفتمان به راحتی قابل انجام نخواهد بود.

غربی،  تمدن  مظاهر  که  است  شرایطی  چنین  در 
و  پیچیده  گران،  فناوری های  و  صنایع  به ویژه 
لوکس، به عنوان نقطه ی آمال و آرزوهای مسئوالن 
بدین ترتیب  و  می شود  قلمداد  پیشرفت  از  مردم  و 
واردات خودروهای لوکس، ساختمان های مجلل و 
پرهزینه و سایر کاالهای مصرفی و تزئیناتی لوکس 
به شدت افزایش می یابد و نه تنها تالشی در جهت 
نیاز  مورد  کاالهای  درون زای  تولید  و  بومی سازی 
به واسطه ی همین  روزبه روز  بلکه  نمی شود،  جامعه 
کاالهای مصرفی لوکس، وابستگی به اقتصادهای 
می یابد. افزایش  جهانی  توسعه یافته ی  صنعتی 
در چنین شرایطی، نگاه دقیق مسئوالن و مدیران و 
تصمیم گیران کشور به امر توسعه، بسیار حائز اهمیت 
و تعیین کننده است. اگر هدف گذاری مسئوالن در امر 
توسعه مبتنی بر همین نگاه باشد و پابه پای کشورهای 
استثمارگر در میدان آنان بازی کنند، نتیجه این می شود 
که حتی در صورت عدم کفاف بودجه ی کشور برای 
دستیابی به این اهداف، از طریق استقراض از نهادهای 
مالی خارجی )که باز عمدتاً در اختیار کشورهای پیشرفته 
است( و پذیرش شروط آنان، دست به چنین اقداماتی 
می زنند. نتیجه ی این امر در برخی کشورها نظیر چین 
و مصر این بوده است که وام های گرفته شده به گونه ای 
مصرف شدند که نهایتاً سود آن را حکام و نزدیکان 
آن ها می بردند. یعنی از یک سو کارخانه ها و تولیدی ها 
تقاضای  و  می بردند  سر  به  مالی  دشواری های  در 
کمک مالی از دولت می کردند و از طرف دیگر، ثروت 
شخصی مدیران آن ها مرتباً افزایش می یافت. وضعیت 
بدتر اینکه با هرگونه تالشی برای مقابله با این جریان 
فکری، با تمسخر و استهزا برخورد می شد: »قابل تصور 
است که اگر یک نظام اجتماعی با این خطر مواجه 
ثروت،  نمایش  تجمل گرایی،  بر  مبنایش  که  باشد 
فخرفروشی و اسراف و... گذاشته شود و عده ای در 
این راه ذی نفع و درعین حال در تصمیم گیری ها دخیل 
شوند، در آن صورت با هرگونه توصیه ی خیرخواهانه، 
حداقل با استهزا برخورد خواهند نمود.« بنابراین در 
چنین شرایطی که مردم گرفتار مشکالت اقتصادی 
هستند، مسئوالن و مدیران به دلیل خطای محاسباتی، 
ترجیح خواهند داد که منابع بودجه ای و حتی استقراضی 
یعنی  غیرضروری،  پروژه های  انجام  جهت  در  را 
کاالهای لوکس و نمایشی هزینه کنند. حال همراهی 
و  لوکس گرایی  فرهنگ  با  )که  مردم  سایر طبقات 
اشرافی گری خو گرفته اند( با این اقدامات می تواند تیر 
خالصی بر پیکره ی ناتوان و کم جان نظام اقتصادی و 
اجتماعی کشور باشد.از همین روی، توسعه ی ظاهری و 
صوری، که نتیجه ی چنین تفکری است، آدرس غلطی 
است که ممکن است بسیاری از مسئوالن جمهوری 
اسالمی را با ظاهر شیک و جذاب خود شیفته کند 
و آن ها را از داشته ها و ظرفیت های درونی جامعه ی 
خویش غافل سازد. تعبیراتی نظیر وال استریت ایرانی، 
جهانی شدن، نوکیسگی و مستی اشرافی گری در بیانات 
رهبر انقالب، حاکی از تأثر و نگرانی و دغدغه مندی 
در  نامبارک  پدیده ی  این  شیوع  نسبت به  ایشان 
مقابل( ستون  در  سرمقاله  )ادامه   ... امر  مسئوالن  میان 

ادامه سر مقاله .... و در نتیجه، تبدل و انحراف نگاه 
آنان از پیشرفت واقعی و درون زا به پدیده ی نامبارک 
پیشرفت صوری، ظاهری و وابسته است. در همین 
از  هم  مردم  فرهنگ  و  عادات  تأثیرپذیری  راستا، 
تصمیمات و رفتارهای مسئوالن اجتناب ناپذیر است. در 
نتیجه، مردم، رسانه ها و مدیران انقالبی، نقشی پررنگ 
در مقابله با شیوع بیشتر این فرهنگ برعهده دارند.

اخذ کارمزد بابت استعالم اطالعات 
مشتریان از ثبت احوال ؛ ممنوع

بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای اعالم کرده که اخذ 
این کارمزد از مشتریان محل قانونی ندارد و با تخلفات 
برخورد خواهد شد. متن کامل این بخشنامه به شرح 
عنوان»کارمزد  تحت  مبلغ  هرگونه  است:اخذ  زیر 
استعالم اطالعات مشتریان از سازمان ثبت احوال 
کشور« می نمایند. این اقدام مغایر با بخشنامه های 
صادره این بانک بوده و تاکید می گردد دریافت هر 
گونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از 
چارچوب بخشنامه های ابالغی این بانک، ممنوع است.

حج سال آینده گران می شود

 معاون توسعه مدیریت، منابع و پشتیبانی سازمان 
حج و زیارت افزود: اعزام حجاج از اوایل مردادماه سال 
آینده آغاز شده و زائران بیت اهلل الحرام بین 28 تا 38 
روز آنجا مستقر هستند. وی به موضوع گران شدن 
هزینه حج آینده اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش 
5 درصدی مالیات بر ارزش افزوده و قیمت کاالها، 
قیمت حج سال آینده گران می شود. البته موضوع 
دیگر نوسانات ارز در داخل است که باعث افزایش 
هزینه خواهد شد. آزاد در مورد فراخوان حجاج گفت: 
مرحله اولیه تکمیل ظرفیت آغاز شده است و زائران 
دارای فیش تا پایان آبان ماه سال 85 می توانند 
ثبت نام کرده و اطالعات خود را وارد سامانه کنند. 

ثبت نام تکمیل ظرفیت
 آزمون ارشد دانشگاه آزاد

بنا بر اعالم مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد 
تمامی  نهایی  پذیرفته شدگان  نام  ثبت  اسالمی 
رشته های تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی ارشد 
سال ۹۶ دانشگاه در روزهای 23 و 2۴ بهمن ماه انجام 
می شود. پذیرفته شدگان نهایی با در دست داشتن 
واحدهای  به  نام  ثبت  جهت  الزم  مدارک  تمامی 
در سامانه  آنها  تماس  نشانی و شماره  ذیربط که 
 اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به نشانی

 w w w. s a n j e s h . i a u . a c . i r
آدرس به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سامانه   و 
 www.iau.ac.irدرج شده است، مراجعه کنند.

زمان واریز یارانه بهمن ماه اعالم شد

هشتاد و چهارمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی، پنج 
شنبه 2۶ بهمن به حساب سرپرستان خانوارها واریز 
خواهد شد.طبق آخرین اخباریارانه نقدی بهمن ۹۶ از 
بامداد روز جمعه 13۹۶/11/27 قابل برداشت خواهد بود.

دستمزد کارگران افزایش یافت

مرکز آمار ایران اعالم کرد: دستمزد 3 گروه کارگری 
در فصل پاییز امسال بین 3.5 تا 17.۹ درصد افزایش 
یافت. در بخش دستمزد نیروی کار، دستمزد کارگر 
میوه چین مرد 51828۴ ریال و دستمزد میوه چین 
زن ۴2۹1۴۶ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال 
۹5 به ترتیب 3.5 و 17.۹ درصد افزایش داشته است.

سرمقاله

والیتی: برجام به هیچ وجه قابل بازبینی نیست

گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو   
ایران  و  نیست  بازبینی  قابل  وجه  هیچ  به  برجام 
هیچ گاه زیر بار شرطی اعم از موضوعات دفاعی 
این مطلب  اکبر والیتی  و موشکی نمی رود.علی 
را در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی ایرنا درمورد 
تعهدات  به  نسبت  مقابل  طرف  نقض  هرگونه  درصورت  ایران  رویکرد 
خود در برجام با توجه به اظهارات اخیررییس جمهوری فرانسه بیان کرد.

عدالت سیاسی نمره 2۰ و به عدالت اقتصادی ۱۳  

سرلشکر فیروزآبادی گفت: قاعدتا بعد از چهل سال 
از انقالب نباید انتظار داشته باشیم در همه امور موفق 
باشیم. به خاطر اینکه انقالب متکی به اندیشه های 
مردم، اندیشه های نخبگان و رای مردم است. ما آزادی 
را جزء اصول انقالب می دانیم باید در چالش بین افکار 
مختلف به عدالت در کشورمان برسیم.وی افزود: من از نظر خودم به عدالت 
اقتصادی بیش از نمره 13 نمی دهم اما ما در عدالت سیاسی نمره مان 20 است.  

مسئولین تراز اول کشور در خدمت مردم باشند

علیخانی  اظهار کرد: ما مشکالت عدیده ای در کشور داریم 
که تنها با گفتن قابل حل نیست و مسئولین باید به طور 
جدی خود و عملکردشان را اصالح کنند و برای اصالح 
جامعه قدم بردارند. وی افزود: واقعیت این است که اگر 
بخواهد در کشور کاری انجام شود ابتدا باید مسئولین تراز 
اول کشور اراده ای کنند و در خدمت مردم باشند. متاسفانه هر کدام از ما در جای 
خود کوتاهی کردیم اما باید به عشق این مردم به فکر حل مشکالت شان باشیم.

ناطق نوری: مردم نگران  قانون شکنی ها هستند

ناطق نوری گفت:امیدواریم مسئوالن قوای سه گانه 
منسجم تر و متحدتر با هم و با همدلی شان مشکالت مردم 
را بتوانند حل کنند؛ چرا که مردم ما از تهدیدهای بیرونی 
نگران نیستند آن چیزی که مردم ما را نگران می کند، تبعیض 
ها قانون شکنی ها و بی قانونی ها است.وی افزود: حرفهایی 
که گاهی مسئولین نسبت به هم می زنند دل مردم را خالی می کند، اگر مسئوالن 
کشور هوای ملت را داشته باشند، ملت ما همیشه در صحنه بوده اند و خواهند بود.

رد آمریکا و انگلیس در ماجرای هک چند سایت 

سخنگوی ناجا با اشاره به ردیابی IP هکرها اظهار 
دو  در  هکرها   IP می دهد  نشان  بررسی ها  کرد: 
کشور آمریکا و انگلیس بوده است که البته وزارت 
این موضوع  پیگیر  اطالعات  فناوری  و  اطالعات 
هشدار  حاضر  حال  در  گفت:  است.منتظرالمهدی 
این است تمامی سایت های خبری و رسانه ها باید امنیت خود را بیشتر 

کنند تا نفوذ به آنها به راحتی ممکن نباشد.

تیکه دادستان تهران به طرح کنندگان گفتگوی ملی

 دادستان تهران درباره طرح گفت وگوی ملی گفت: 
عده  یک  حاال  ندارند  مشکلی  یکدیگر  با  مردم 
می دانند. خودشان  هستند،  ملی  گفت وگوی  دنبال 
کرد:  اظهار  دولت آبادی«  جعفری  »عباس 
هیچ  هم  با  و  نیستند  قهر  یکدیگر  با  مردم 
نفس  مردم  اما  نمی دانم  را  ملی  گفت وگوی  طرح  ریشه  ندارند.  مشکلی 
می کنند. مطلوب  به  مصادره  عده ای  بین  این  در  و  می پسندند  را  گفت و گو 

سیاسی  فعال  بروجردی  اشرف   
اصالح  طلب می گوید: با شکل گیری 
بین  را  اجماعی  بتواند  که  شورایی 
و  موافقم  خیلی  کند  برقرار  احزاب 

نظرم در مورد تعامل آنها مثبت است. 
اما در مورد اینکه چه کسی احزاب 
که  معتقدم  بکند،  دور هم جمع  را 
متولی این کار نباید دولت باشد.وی 
نشان  را  این  گذشته  تجربه  گفت: 
می دهد که اگر احزاب بخواهند در 
اظهارنظر  راحتی  به  مسائل  برخی 

نتیجه ای  آن  از  و  کنند  تعامل  و 
بدست بیاورند، دولت نباید هیچ گونه 
مداخله ای در آن داشته باشد. او تاکید 
کرد: دولت باید اجازه دهد که خود 

احزاب با یکدیگر تعامل داشته باشند. 
او با بیان اینکه در اینگونه تصمیمات 
کسی حق ندارد که بگوید حرف من 
کرد:  تاکید  است،  الخطاب  فصل 
براساس یک  باید  تصمیات احزاب 
مبنای علمی و یک رویکرد اجماعی 
و نگاه فراملی به آن پرداخته شود 

و در معرض دیگران قرار داده شود. 
بهره  تا  شود  اعالم  هم  دولت  به 
صورت  آن  از  الزم  های  برداری 
پایانی  بخش  در  بروجردی  بگیرد. 
عدم  دلیل  به  خود  های  صحبت 
گفت  مبحث  به  احزاب  خانه  ورود 
گفت:  و  پرداخت  سیاسی  گوی  و 
حضور  تاکنون  احزاب  خانه  اینکه 
دلیل  این  به  شاید  نداشته  فعالی 
همان  موارد  از  خیلی  در  که  باشد 
کشی  خط  و  بندی  جناح  رویکرد 
خود را نشان داده است. البته خانه 
احزاب امروزه و در حال حاضر گام 
های بهتری را برداشته است. االن 
احزاب  خانه  در  سابق  رویکرد  آن 
کمتر دیده می شود. میزان وفاق و 
تعامل بیشتر است. فکر و اندیشه  آنها 
در مورد مسائل سیاسی به یکدیگر 
نزدیک تر است و این اتفاق می تواند 
رویداد خوبی برای آینده احزاب باشد.

دبیرکل  کرباسچي،  غالمحسین 
این  به  پاسخ  در  کارگزاران  حزب 
سوال که آقاي روحاني گفته است 
پیاده  انقالب  از قطار  را  افرادي  که 
این  مي کردیم.  نباید  که  کردیم 
انقالب  باید دوباره به قطار  افراد را 
دعوت کرد. به نظر شما این دعوت 
چه الزاماتي دارد؟باید این پرسش را 
مطرح کرد که آیا در دولت کنوني و 
وزارتخانه هاي فعلي دولت دوازدهم 
از همه ظرفیت هاي کشور استفاده 
که  ازکساني  خیلي  است؟  شده 
مسوولیت  روحاني  آقاي  دولت  در 
دارند باقي مانده هاي دوره اي هستند 
پیاده  قطارانقالب  از  را  خیلي  که 
مي خواستند  آنها  از  بعضي  کردند. 
انقالب  قطار  از  را  هاشمي  آقاي 
را  شخصیت ها  خیلي  کنند؛  پیاده 
بین  فاصله  و  کردند  جدا  نظام  از 
دیده  هنوز  کردند.  ایجاد  جناح ها 

که  دوره  آن  سوء  آثار  که  مي شود 
نیروهاي ناتوان و بدون قابلیت هاي 
تحصیالتي، و تجربه روي کار بودند، 
در این دوره نیز حضور دارند و جاي 

وی  گرفته اند.  را  توانمند  مدیران 
افزود: آقاي روحاني گفتند هر کسي 
قانون اساسي را قبول دارد، انقالبي 
مي دانیم. اگر این مقدار انقالبي داریم، 
چرا از مدیران فرسوده استفاده کنیم؟ 
بیشتر افرادي که در سمت هاي عالي 
کار  بدني  توان  قرار گرفته اند اصال 

کردن را هم ندارند. آینده نگري آنها 
مناسب نیست. این همه نیروي جوان 
چرا به کار گرفته نمي شوند. این افراد 
آقاي  دارند.  قبول  را  اساسي  قانون 

استفاده کند و  افراد  این  از  روحاني 
تحول و دگرگوني در قطار اجرایي 
کشور ایجاد کند. البته توقع این است 
که شوراي نگهبان هم دید درستي 
انتخابات هاي  براي  و  باشد  داشته 
مجلس، خبرگان و ریاست جمهوري 
بگیرد. کار  به  بازتري  دید 

اشرف بروجردی: دولت نباید 
در کار احزاب دخالت کند

کرباسچی: بعضي ها مي خواستند آقای هاشمي را
 از قطار انقالب پیاده کنند

اعالم زمان تسویه انتقال وجه بین بانکی مشتریان 
 طبق اعالم بانک مرکزی، دستور پرداخت و انتقال وجه بین بانکی مشتریان ساعت 1۴ روزهای اداری انجام می شود.بر اساس اعالم مرکز تسویه ساتنای بانک 
مرکزی دستور پرداخت و انتقال وجه بین بانکی مشتریان به حساب های دیگر در ســایر بانک ها صرف نظر از زمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبدا، 
تا ساعت 1۴ روزهای اداری صورت می گیرد.ساتنا سامانه ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش های بین بانکی و دستور پرداخت ها را انجام می 
دهد.تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:1. انتقاالت سامانه »پایا« برای دستور پرداخت های مشتریان صرفاً یک بار در روز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و 
در سیکل ساعت 15:۴5 پردازش و برای اعمال نتیجه به بانک های مقصد ارسال می شود.2. ارسال دستور پرداخت در »پایا« و »ساتنا« با تاریخ موثر روز تعطیل 
رسمی ممنوع است.3. انتقاالت سامانه »پایا« برای تسویه تراکنش های کارتی »شاپرک« به صورت تجمیع مبالغ تراکنش های روز قبل برای هر »شبا« صورت 
می پذیرد..۴. در روزهای غیر تعطیل رسمی، انتقاالت سامانه »پایا« برای تسویه تراکنش های کارتی »شاپرک« مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در 
سیکل ساعت 3:۴5 بامداد پردازش و برای بانک های پذیرنده ارسال می گردد. ضمناً ریز تراکنش های پایانه های فروش »شاپرک« در ساعت 5:00 بامداد در 
اختیار بانک های پذیرنده قرار می گیرد.5. در روزهای تعطیل رسمی، انتقاالت سامانه »پایا« برای تسویه تراکنش های کارتی »شاپرک« مربوط به روز قبل، صرفًا 
یک بار در روز و در سیکل ساعت 15:۴5 پردازش و برای بانک های پذیرنده ارسال می گردد. ضمناً ریز تراکنش های پایانه های فروش »شاپرک« در ساعت 
17:00 در اختیار بانک های پذیرنده قرار می گیرد.۶. کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری »ساتنا« در بانک مقصد، صرفنظر از زمان دریافت آن از مشتری 
توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثر دستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت »همان روز« است.

آغاز مرحله دوم ثبت نام طرح معافیت ایثارگران 
افراد واجد شرایط در طرح کسر خدمت و معافیت ایثارگری از امروز باید برای اخذ 
گواهی جبهه به سازمان های ذی ربط مراجعه کنند.بر این اساس افرادی که در 
ثبت نام اولیه طرح کسری خدمت و معافیت ایثارگران پذیرفته شده اند، از امروز 
می توانند به سازمان نیروهای مسلح مربوط از جمله ارتش جمهوری اسالمی، 
سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی مراجعه 
کنند. سازمان نیروهای مسلح نیز بنا بر روش جاری که در مورد رزمندگان 
دارای 30 ماه جبهه یا فرزندان ایثارگر متولد 1372 به قبل عمل می کردند 
نسبت به بررسی و صدور گواهی اقدام خواهند کرد. الزم به ذکر است سردار 
کریمی اظهار کرد واجدین شرایط بهره مندی از این تسهیالت در سال جاری 
که دارای بیش از 2۴ ماه سابقه رزمندگی هستند، به تعداد 122 هزار نفر می رسد، 
اعالم کرد: بر اساس این مصوبه امسال تعداد 20 هزار نفر از آنان که دارای 
بیشترین سابقه هستند در اولویت بهره مندی از این تسهیالت قرار گرفته اند.:

آگهي مزایده فروش خودرو )مرحله اول(
شهرداري سربيشه در نظر دارد: با رعايت آيين نامه شهرداري ها مصوب 46/04/12 و به استناد بند يك مصوبه شماره 5/96/102 مورخ 1396/07/06 
شوراي اسالمي شهر سربيشه نسبت به فروش يك دستگاه خودرو فرسوده و اسقاطي متعلق به خود به شرح مندرج در جدول ذيل از طريق مزايده 
كتبي به صورت نقد اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت مي شود جهت كسب اطالعات بيشتر و نيز اخذ فرم شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت 
اداري روز دوشنبه مورخ 96/12/14 به واحد حسابداري شهرداري واقع در ميدان طالقاني مراجعه فرمايند. ضمناً شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه 
پيشنهادات مختار بوده و شرايط شركت در مزايده در فرم مربوطه لحاظ گرديده است. جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره هاي 05632662508-

05632664437تماس حاصل فرمايند. 

قيمت پايه وضعيت اسنادیمدلرنگشماره انتظامی نوع خودرورديف
)ريال(

5% سپرده 
)ريال( كارت شهربانیبرگ سبزسند

50.000.0002.500.000دارددارددارد1371قرمز42-461ه11وانت نيسان پيشرو1
شهرداري سربیشه

قابل توجه 
همشهریان گرامی 

پوشاک استاپ با نام جدید بـارکـد 
در مکانی جدید با بهترین برندها 

در خدمت شماست.
تفاوت را با ما احساس کنید

آدرس : بلوار معلم - خیابان فردوسی - نبش تقاطع سعدی 

مژده  مژده 

آگهـی 
خرید و تملک

شهرداری بيرجند در نظر 
محترم  شورای  مصوبه  اساس  بر  دارد: 
 اسالمی شهر بيرجند برابر كروكی مقابل

معبر  تملك  و  بازگشايی  به  نسبت 
حدفاصل سه راهی اسدی تا پل جديد 
برابر  )ع(  جعفر  بن  موسی  االحداث 
بيرجند  شهر  تفصيلی  و  جامع  طرح 
كليه  از  لذا  نمايد.  اقدام  فرزان(  )طرح 
اراضی و امالک واقع در طرح  مالکين 
دست  در  با  گردد  می  دعوت  مذكور 
داشتن مدارک مالکيت حداكثر تا تاريخ 
96/12/06 به شهرداری ، اداره حقوقی و 

امالک مراجعه فرمايند. 

محمدعلی جاوید 
شهردار  بیرجند
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تزئینات ساختمان 
رحیمی

کناف، دیوارپوش، کاغذ دیواری، 
رنگ آمیزی، بازسازی منازل 

مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی 

 پالک 29
تلفن :  09155610111

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی انجمن صنفی نمایندگان
 بیمه ایران - خراسان جنوبی )نوبت اول(

شماره ثبت: 12-3/2-119
- خراسان جنوبی  ايران  بيمه  نمايندگان  انجمن صنفی  عمومی   جلسه مجمع 
 ساعت 8 صبح روز يکشنبه 96/12/13 در محل هتل كوهستان بيرجند برگزار 
می شود. از كليه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصميم در موضوعات ذيل در اين 
مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به داليلی نتواند شخصا حضور 

يابد، می تواند نماينده تام االختيار به دفتر انجمن معرفی نمايد. 
دستور جلسه: 

گزارش مالی ساليانه توسط خزانه دار - گزارش بازرس 
انتخابات بازرس

هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران - خراسان جنوبی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه * 24 بهمن 1396* شماره 4005

بیرجند میزبان اولین همایش بین المللی نهضت جهانی حضرت امام روح ا...
گروه خبر- اولین همایش بین المللی نهضت جهانی حضرت امام روح ا... 26 بهمن امسال در بیرجند برگزار می شود. رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان گفت: این همایش که در آستانه چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و به همت جبهه مردمی و دوستداران انقالب برگزار خواهد شد. حجت االسالم نوری افزود: فعاالن و مبلغان کشورهایی از جمله نیجریه، یمن، کشمیر هند، آذربایجان، 

سالن عالمه فرزان که سوخت دل همه هنرمندان سوریه، افغانستان و پاکستان حضور خواهند یافت. وی گفت: این همایش 26 بهمن و با رویکرد مسجد هسته مقاومت و با شعار وحدت ، مقاومت و آزادی قدس شریف در بیرجند برگزار می شود. 
سوخت اما حاال که به همت مدیر کل و استاندار 
فرهیخته قرار است بازسازی شود انتظار می رود 
سالنی با ظرفیت بزرگتر احداث شود تا هم مشکل 
فعاالن فرهنگی و هنری حل شود همه آینده و 
افق دورتری برای این فضای فرهنگی دیده شود 
به نظر کمتر از ۱۰۰۰ صندلی برای مرکز استانی 

فرهنگی زیبنده نیست 
ارسالی به تلگرام آوا
باسالم، از فرمانده نیروی انتظامی خواستاریم راه 
حل بهتری برای بازرسی اتوبوس ها پیدا کنند، آیا 
درست است ساعت 6 صبح در این هوای سرد زن 
و بچه و پیرمرد و پیر زن را از ماشین پایین کنند و 
سگ داخل اتوبوس ببرند و با کلی معطلی موجب 

قضا شدن نماز همگی بشوند؟!!
ارسالی به تلگرام آوا
شهردار محترم بیرجند باسالم ضمن وتشکر درباره 
جمع آوری دستفروشان کنار مصلی هنوز تعدادی 
از این دستفروشان صبح ها و مخصوصا بعدازظهرا 

بساطشان را پهن میکنند لطفا پیگیری بفرمایید
9۱5...582

تا دهه  ارتباطات استان قرار بود  سالم مدیر کل 
فجر امسال روستای زینی از توابع بخش مرکزی 
بیرجند که فاصله روستا تا مرکز استان کمتر از ۱۳ 
پر  اینترنت  و  اول  باشد دکل همراه  کیلومتر می 

سرعت نصب شود  اما اقدامی انجام نشده است.
9۱5...۰۳۱

سالم بر آوای عزیر لطفا به گوش مسئوالن اداره 
راه درمیان برسانید جاده قهستان به زهان حوالی 
روستای کالته یعقوب آسفالت جاده خراب است و 
دارای دست انداز های بسیار بزرگ  لطفا فکری 

برای لکه گیری آن بردارند.
9۱5...84۰

چرا در شهر بیرجند پلیس های محترم با کد کالن 
شهرها جریمه می کنند؟ برای شکایت از پلیس 

باید به کجا مراجعه کرد؟
9۰۳...5۰۳

اداره راه و شهرسازی لطفا درباره جدول کشی و 
آسفالت محله جلیلیان اقدام نمایید.

9۱5...۳58
روستاهای  از  خسروی  روستای  محترم  استاندار 
مبارز بر علیه رژیم پهلوی و دارای 4 شهید با وجود 
فاصله ۳ کیلومتری با دهک عربخانه از راه مناسب 
رفع  آیا  نیست.  برخوردار  لوله کشی  آب شرب  و 
مشکالت روستای خسروی ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت نیست؟خواهش می کنیم چاپ کنید.
9۱5...۳84

و  معدن  صنعت  اداره  محترم  مسئوالن  از  سالم 
تجارت بخصوص معاونان محترم بازرگانی داخلی 
و اتاق اصناف و اعضا محترم مجمع امور صنفی، 
از  امسال  بهاره  های  نمایشگاه  در  خواهشمندیم 
شرکت اتباع بیگانه )افاغنه( تحت هرعنوان مثل 
عزیز  مسئوالن  از  کنند.  خودداری  و...  فروشنده 
در  را  خود  کسب  جواز  افرادیکه  با  داریم  تقاضا 
)افاغنه( قرار می دهند طبق قانون  ایشان  اختیار 
مجری  افرادیکه  با  ضمن  در   . نمایند  برخورد 
از  جلوگیری  برای  هستند  ها  نمایشگاه  برگزاری 
حضور اتباع بیگانه در نمایشگاه ها “ طبق قانون 
تا  دهند  انجام  را  الزم  هماهنگی  صنفی”  نظام 
امسال همانند سالهای گذشته شاهد حضور اتباع 
خارجی بر خالف نص صریح قانون نظام صنفی 

در نمایشگاه ها نباشیم.
9۱5...۳29

که  هستیم   ... کارخونه  ماکارگرای  آوا.   سالم 
ازمرداد ماه سال95 حقوق طلبکاریم. درصورتی که 
مدیرعامل جلوی چشم ما دارد یه سوله خط تولیدی 
که چند برابر مجموعه تولیدی االن است میسازد 
آیا وجدان این است که چون اسم شغلیمان کارگره 
باید مدیران و کارفرما هرکار دلشان خواست انجام 
دهند ما که دستمان به جایی نمیرسد خواهشا شما 

به گوش مسؤالن برسونید....باتشکر
9۰۱...998

بیرجند   ... نمایندگی  به  پارسال  ماه  بهمن  بنده 
مراجعه و جهت ثبت نام خودرو مبلغ پیش خرید 
نمودم که  واریز  نمایندگی   به حساب مسئول  را 
و  دادم  انصراف  دوستان  توصیه  به  بالفاصله 
نمایندگی  به  خودرو  خرید  جهت  گرفتم  تصمیم 
هنوز  سال  یک  گذشت  با  نمایم.  مراجعه  گناباد 
نمایندگی پس  از مسئول  را  نتوانستم پول خودم 
بگیرم. همشهریان محترم قبل از تصمیم به خرید  
در مورد سالمت و وجدان کاری نمایندگان فروش 

خودرو تحقیق نمایند.
9۱5...۳۰۰

ساماندهی  به  اقدام  که  مسولینی  و  شهرداری  از 
میکنیم  تشکر  کنار مصلی کردن  فروشان  دست 

امیدواریم پیگیری ها جدی و همیشگی باشه
9۱5...58۳

همکاران پلیس فتا از اینکه با هوشیاری شما پول 
بردار  کاله  حلقوم  از  2ساعت  مدت  ظرف  من  
اینترنتی بیرون کشیده شد بی نهایت سپاسگذارم.
9۱5...454

سالم مرا پذیرا باشید ریاست محترم بیمارستان ... 
، اگر خدای نکرده بچه شما بیمار شد برای رگ 
گیری سرم و ازمایش خون چه میکنید؟ هفته پیش 
چندین جای دست و پای بچه ام رو سوراخ سوراخ 
کردن و موفق به رگ گیری نشدند ، دل سنگ 
کباب میشود برای طفل بیگناه ... آخر چرا ؟؟؟ درد 
خودش ، ناراحتی پدر و مادر از طرفی ، دیگه عدم 
تسلط پرسنل نمک روی زخم است ، این حرف 

خیلی خیلی از مراجعان بخش اطفال است.
9۱5...699

های  اکران  از  نسبی  رضایت  با  ها  بیرجندی   - مهر 
از میان فیلم هایی که  این شهر  جشنواره فیلم فجر در 
دیدند  بیشتر  را  »التاری«  بود،  شده  انتخاب  برایشان 
بزرگ  رویداد  گرفت.   قریب  ابو  تنگه  را  امتیازکامل  اما 
های  برترین  شانه  بر  سیمرغ  پرواز  با  کشور  سینمایی 
سینمای کشور به کار خود پایان داد و همزمان با مراسم 
اختتامیه در تهران آخرین فیلم ها در سینماهای منتخب 
راه  فیلم های  بندی  تقسیم  اکران شد.  ها  استان  مراکز 
و ششمین جشواره  به بخش سودای سیمرغ سی  یافته 
فیلم فجر به دو بسته باعث شد بسیاری از آثار مطرح در 

مراکز برخی استان ها اکران نشود.
یک  بسته  جنوبی،  خراسان  استان  مرکز،  بیرجند  برای 
انتخاب شد و عالقه مندان از دیدن فیلم هایی چون به 
وقت شام، دارکوب ، مغرهای کوچک زنگ زده، چهارراه 
استانبول و ... که سیمرغ دار بخش های مختلف شدند،  
محروم ماندند. عالقه مندان به سینما در بیرجند هم که  
این  به  نسبت  کنند  می  دنبال  را  فجر  هرساله جشنواره 

انتخاب گالیه هایی را مطرح کردند.

فیلم هایی که در لیست اکران بیرجند نبودند

ساجدی، یکی از تماشگران فیلم های جشنواره فجر در 
فیلم  از  زیادی  تعداد  امسال  با مهر گفت: شنیدم  گفتگو 
خیلی   ، شود  می  اکران  بیرجند  در  فجر  جشنواره  های 
خوشحال کننده بود،  چون دیدن این فیلم ها در گرماگرم 
جشنواره لذت دیگری دارد اما وقتی  برای خرید تعدادی 
از فیلم های مورد عالقه ام که درباره آن ها مطالعه کرده 
بیرجند  اکران  بودم مراجعه کردم متوجه شدم در لیست 
نیامده است. او تمایل زیادی برا ی دیدن فیلم های به 
در  که  داشته  زده  زنگ  کوچک  مغزهای  و  شام  وقت 
بیرجند اکران نشد. شهروند سینما دوست دیگری گفت: 
همه فیلم ها را ندیدم، سانس تکرار برخی فیلم ها یک 
بار است و در زمان های خوبی برنامه ریزی نشده است.

برای دیدن فیلم مصادره  به عنوان مثال  ادامه داد:  وی 
دو بار مراجعه کردم ولی هربار اکران شده بود. اما فیلم 
التاری را با خانواده تماشا کردیم و به نظرم فیلم خوبی 
بود. سمیعیان درباره قیمت بلیط افزود: هرچند بهای بلیط 
کمی باالتر از اکران های عادی بود اما دیدن  برخی فیلم 
ها همزمان با اولین اکران برایم جالب است . سال های 
قبل هم هر طور بود وقت می گذاشتم و فیلم هایی که 
به نظرم محتوای خوبی داشت می دیدم. او برنامه ریزی 
برای اکران فیلم ها ی جشنواره در بیرجند را قابل تقدیر 
دانست و در عین حال از اکران نشدن فیلم حاتمی کیا 
در بیرجند انتقاد کرد. اصغری شهروندی دیگر هم که از 
را   آب  زیر  و سرو  اکران شده التاری  ها ی  فیلم  میان 
دیده است گفت: فیلم های خوبی را انتخاب کردم و به 

نظرم فیلم سرو زیر آب بسیار زیبا بود.

رضایتی نسبی از نحوه اکران ها

او درباره نحوه خرید بلیط هم گفت: برای دیدن هریک از 
این فیلم ها به سینما مراجعه کردم و توانستم بدون هیچ 
مشکلی بلیط خریداری کنم. از نظر او فیلم های اکران 
شده در بیرجند خوب انتخاب شده،هرچند به گفته خودش 
انتخاب فیلم ها مطالعه  برای  اما  ندیده  را  همه فیلم ها 

کرده و محتوی مورد عالقه اش را برگزیده است.
شهروندی دیگر هم به کم بودن تعداد سانس های اکران 
و نبود برخی فیلم های مطرح در برنامه اکران گالیه کرد. 
صباغ زاده گفت: فیلم های تنگه ابوغریب  و التاری را 
دیدم، هردو خوب بودند اما هرگز فکر نمی کردم » تنگه 
ابو غریب « تا این حد دیدنی و جذاب باشد. کاش به وقت 

شام حاتمی کیا را هم برای بیرجند در نظر می گرفتند.
فیلم  برخی  نبود  و  اکران  های  سانس  تعداد  بودن  کم 
شهروندان  های  گالیه  از  اکران  برنامه  در  مطرح  های 
بیرجندی شهروندی دیگر هم که از تماشای فیلم عرق 
سرد رضایت دارد گفت : نمی دانم چرا برخی فیلم های 
اعالم شده در جشنواره در بیرجند اکران نشده است ؟ چه 
خوب بود دارکوب یا به وقت شام را هم اکران می کردند.
وارسته افزود: تعداد سانس های اکران هم کم است و هر 
چند تمایل داشتم فیلم مصادره را ببینم اما موفق به تهیه 

بلیط در ساعتی که برایم ممکن بود نشدم.
استان  اسالمی  ارشاد  کل  اداره  هنری  فرهنگی  معاون 
پاسخ شهروندان در خصوص عدم اکران برخی فیلم ها 

در بیرجند را اینگونه داد.

افزایش۳۰ درصدی استقبال مردم

علی زمزم در گفتگو با مهر گفت : فیلم های راه یافته به 
بخش سودای سیمرغ در تهران به دو بسته تقسیم شد و 

در بسته یک فیلم های التاری ، تنگه ابوغریب، مصادره، 
اتاق   ، شعله ور ، کامیون ، سرو زیرآب ، جشن دلتنگی 

تاریک، امپراطور جهنم قرار گرفت.
او ادامه داد: باتوجه به بررسی های انجام شده ما به این 
نتیجه رسیدیم که بسته یک برای مخاطبان در بیرجندی 
دیدنی تر خواهد بود. وی از افزایش ۳۰ درصدی استقبال 
مردم از این جشنواره نسبت به سال قبل در بیرجند خبر 
بخش  های  فیلم  از  خوبی  خیلی  استقبال  گفت:  و  داد  
کودک و نوجوان شد و ظرفیت سینما برای اکران فیلم 
دلیل  زمزم   بود.  پر شده  های التاری و مصادره کامال 
و  تلویزیون  در  تبلیغات  را  ها  فیلم  از  استقبال  افزایش 

شناخت بیشتر مردم درباره فیلم ها عنوان کرد.

رضایت 98 درصدی مردم از نحوه اکران

با توجه به نظر سنجی هایی که انجام داده ایم رضایت 
مندی مردم از وضع و نحوه اکران حدود 98 درصد است 
گفت:  مهر  با  گفتگو  در  هم  بیرجند  بهمن  سینما  مدیر 
سال های گذشته فیلم های جشنواه فجر در سالن عالمه 
فرزان بیرجند اکران می شد و امسال طی تفاهمی برای 
اولین بار سینما بهمن میزبان این جشنواره در بیرجند شد.
و  دانست  چشمگیر  را  ها  فیلم  از  استقبال  واحدی  علی 
ایم  داده  انجام  که  هایی  نظر سنجی  به  توجه  با  افزود: 
رضایت مندی مردم از وضعیت و نحوه اکران حدود 98 

از دیگر فیلم های  او مردم بیشتر  درصد است. به گفته 
جشنوراه »التاری« را دیدند که باتوجه به اکران در سه 
سانس تعداد افرادی که این فیلم را برای تماشا انتخاب 
کردند به حدود 69۰ نفر می رسد. وی ادامه داد:  فیلم 
دوم  دربیرجند مصادره است که با وجود اکران در یک 
تماشاگر   46۰ العاده  فوق  سانس  شدن  اضافه  و  سانس 
داشته است و فیلم صاحب سیمرغ تنگه ابوغریب با وجود 

برنامه سه سانس اکران در رتبه سوم قرار گرفته است.
فیلم که  از  پرسشنامه های رضایت  در  به گفته واحدی 
پاسخ  افراد  همه  شده  توزیع  مخاطبان  از  تعدادی  بین 
دهنده امتیاز کامل را به این فیلم داده اند اما تماشاگران 
امتیاز کامل را برای این فیلم  نامه ها  مصادره در پاسخ 
در نظر نگرفته اند. وی بیان داشت:  بنابراین ذائقه مردم 
بیرجند در انتخاب فیلم از نظر او خاص و توام با درکی 
عمیق است و اگر تعداد کمتری تنگه ابو غریب را برای 
تر  کمرنگ  جمله  از  دالیلی  به  اند  کرده  انتخاب  تماشا 
بودن تبلیغات و نا آشنا بودن با محتوای فیلم بوده است.

مدیر سینما بهمن درباره برخی گالیه ها از اکران نشدن 
و  استانبول   چهاراه   ، شام  وقت  به  چون  هایی  فیلم 
ما  با  ها  فیلم  انتخاب  زده گفت:  زنگ  مغزهای کوچک 
از  برخی  و  متنوع  بسته یک هم  فیلم  اینکه  نبود ضمن 
فیلم  دیگر  فروش  سابقه  به  است. وی  محتوا  پر  ها  ان 
ها اشاره کرد و ادامه داد: معموال فیلم های کمدی دارای 
محتوا در بیرجند فروش خوبی دارد و فیلم های  باارزش 

هم مخاطبان ویژه ای دارد.

بیرجند تنها مرکز استان
که بسته تخفیف در نظر گرفت

های  فیلم  اکران  امسال  تجربه  کرد:   عنوان  واحدی 
فجر در سینما بهمن خوب بود و فکر می کنم به طور 
آوریم،  دست  به  را  مخاطبان  رضایت  توانستیم  کلی 
کشور  در  استان  مرکز  تنها  عنوان  به  بیرجند  در  حتی 
نظر  بسته تخفیف در  فیلم های  برای فروش مجموعه 
نوجوان  و  کودک  بخش  های  فیلم  عالوه  به  گرفتیم 
صبح ها به صورت رایگان اکران شد و به شدت مورد 
آمار  او  گرفت.  قرار  آموزان  دانش  و  مدارس  استقبال 
و  نفر   5۰۰ و  هزار  را  آموزی  دانش  بخش  تماشاگران 
فجر  جشنواره  یک  بسته  های  فیلم  تماشاگران  تعداد 

در بیرجند را بیش از سه هزار و 5۰۰ نفر اعالم کرد.
با توجه به تجربه ای که مسئوالن فرهنگی استان برای 
به دست  این سالها  در  فیلم های  جشنواره فجر  اکران 
آورده اند، اجرای امسال این برنامه هم به خوبی پیش رفت 
جز یک مورد که گویا هنوز با چم و خم هایش آشنا نشده 
اند . آن  هم ذائقه مردم استان در انتخاب فیلم است، شاید 
اگر بررسی های دقیق تری در مورد انتخاب بسته ها انجام 
می شد بیرجندی ها هم بسته ای از فیلم های فجر را به 
نظاره می نشستند که چندین سیمرغ را به دل خود کشاند.

ذائقه مردم طعم »التاری« گرفت
گیشه های شلوغ سینما در بیرجند

عکس: اینترنت

مدیرشعب بانک مسکن استان خراسان جنوبی از پرداخت 
در  گذاری  سپرده  بدون  تومانی  میلیون   ۱2۰ تسهیالت 
شعب بانک مسکن این استان خبر داد. محمد پورقربانی 
در گفتگو با مهر ضمن تبریک ایام دهه فجر اظهار کرد: 
بانک مسکن به عنوان متولی بخش مسکن و ساختمان 
خرید،  بخشهای  در  را  خویش  فعالیت  و  تمرکز  عمده 
و  کرده  متمرکز  سازی  انبوه  تسهیالت  و  تعمیر  ساخت، 
ارائه خدمات ریالی تسهیالتی مطلوب در  با  تالش دارد 
راستای توسعه و رونق اقتصادی گام بردارد. پورقربانی از 
رونق بازار مسکن در استان در گزارش مقایسه ای تعداد 
فروش اقساطی خرید سال 95 و 96 خبر داد و گفت: در 
بخش خرید در سال گذشته 295 فقره تسهیالت و  و در 
سال جاری تا کنون 4۰2 فقره تسهیالت اعطا شده که 

نشان از رشد و تحرک نسبی بازار است.
طریق  از  اعطایی  تسهیالت  چگونگی  خصوص  در  وی 
اوراق تسهیالت مسکن بیان داشت: متقاضیان می توانند 
تسهیالت خرید مسکن را از محل خرید اوراق تسهیالت 

مسکن، بدون سپرده گذاری تا پایان سال جاری تا سقف 
۱ میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال دریافت کنند.

اوراق  ریال  میلیون   8۰۰ مبلغ  این  از  کرد:  عنوان  وی   
تسهیالت خرید ۱2 ساله با نرخ ۱۷.5 درصد، 2۰۰ میلیون 
نرخ ۱۷.5 درصد و 2۰۰  با  ریال تسهیالت جعاله 5 ساله 
میلیون ریال تسهیالت بدون سپرده عادی 5 ساله با نرخ ۱8 

درصد جهت زوجین است.
سقف  تا  اوراق  محل  از  همچنین  داد:  ادامه  قربانی  پور 
8۰۰ میلیون ریال به صورت انفرادی تسهیالت اعطا می 
شود که از این مبلغ 5۰۰  میلیون ریال را اوراق تسهیالت 
خرید مسکن ۱2 ساله با نرخ ۱۷.5 درصد، 2۰۰ میلیون ریال 
تسهیالت جعاله 5 ساله با نرخ ۱۷.5 درصد از محل اوراق و 
۱۰۰ میلیون ریال را نیز تسهیالت بدون سپرده عادی به 

مدت 5 سال با نرخ ۱8 درصد تشکیل می دهد.
مدیر شعب بانک مسکن خراسان جنوبی از کاهش یک و 
نیم درصدی تسهیالت اعطایی صرفا جهت ساخت از محل 

اوراق تسهیالت مسکن در بافت فرسوده نیز خبر داد.

وی در ادامه به حساب صندوق مسکن یکم اشاره و بیان 
داشت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مسکن 
به افرادی که برای اولین بار اقدام به تهیه واحد مسکونی می 
کنند از طریق سپرده گذاری تسهیالت خرید و ساخت مسکن 
پرداخت می کند. وی ادامه داد: سقف فردی تسهیالت قابل 
اعطا بر روی هر واحد در بیرجند 6۰۰ میلیون ریال و سایر 

شهرهای استان معادل 4۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.

پرداخت تسهیالت صندوق مسکن یکم
برای بافت های فرسوده

وی بیان کرد: همچنین در بافت فرسوده شهری پرداخت 
تسهیالت از محل صندوق مسکن یکم با نرخ 8 درصد بدون 

رعایت شرط خانه اولی بودن امکان پذیر است.
 مدیر شعب بانک مسکن در تشریح صندوق یکم نیز گفت: 
امسال تا این لحظه بالغ بر 892 فقره حساب صندوق پس 
با رقم  افتتاح شده است که در مقایسه  انداز مسکن یکم 
افتتاح  برای  تقاضا  رشد  درصد  شاهد 8  قبل  سال  مشابه 

حساب مذکور هستیم. وی افزود : سقف تسهیالت صندوق 
یکم با تجمیع دو حساب جهت زوجین یک میلیارد و دویست 
میلیون ریال پیش بینی شده و میزان سود این تسهیالت برای 
مناطق غیر بافت فرسوده 9.5 و برای بافت های فرسوده 8 
درصد است. به گفته وی قسط ماهیانه این تسهیالت حدود 

چهارده میلیون ریال خواهد بود.

حمایت بانک مسکن استان از تولید داخلی
شدن،  خانه دار  برای  راه  بهترین  اینکه  بیان  با  پورقربانی 
استفاده از امکان پس انداز بانکی و برخورداری از تسهیالت 
است، گفت: تا زمانی که سیستم پس انداز بانکی فعال نشود، 
نمی توان انتظار داشت که زمینه برای خانه دار شدن اقشار 

مختلف در مدت زمان مناسب فراهم شود.
 پورقربانی در ادامه سخنان در خصوص تسهیالت پرداخت 
واحد   42 از  گفت:  فرسوده  بافت  بخش  در  مسکن  شده 
معرفی شده متقاضی تسهیالت بافت فرسوده شهری ۱۳ 
واحد به مبلغ 4.5۰۰ میلیون ریال تامین مالی شده و 29 

بانک  شعب  مدیر  است.  پرونده  تشکیل  مرحله  در  واحد 
مسکن همچنین از تالش بانک مسکن برای حمایت از تولید 
داخل خبر داد و گفت: طی سال جاری 8.2۰۱ میلیون ریال 
خرید کاال بادوام و ۱۰.4۷۰ میلیون ریال در بخش خدماتی 

بازرگانی و صنعت اعطای تسهیالت داشته ایم.

 پرداخت ۴۶۲ فقره تسهیالت ازدواج
تسهیالت  فقره   462 تعداد  پرداخت  از  همچنین  وی   
ازدواج به مبلغ 48.6۰۰ میلیون ریال به زوج های جوان 
طی ۱۰ ماه گذشته از سال 96 خبر داد و گفت: تسهیالت 
و  درصد   25 از  باالتر  جانبازان  و  آزادگان  برای  ازدواج 
با  پورقربانی  است.  ریال  خانواده های شهدا، 2۰۰میلیون 
بیان اینکه امسال تعداد ۷29 واحد مسکن مهر در استان 
 : ادامه داد  خراسان جنوبی  فروش اقساطی شده است، 
تاکنون بالغ بر 9۰درصد واحدهای مورد مشارکت بانک 
اقساطی  فروش  مرحله  به  مهر  مسکن  تسهیالت  در 

رسیده و به متقاضیان تحویل شده است.

بازار مسکن در خراسان جنوبی رونق گرفت
پرداخت تسهیالت ۱۲۰ میلیون تومانی بدون سپرده گذاری در بانک مسکن
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سینما و چهره ها

غوغایحاتمیکیا!

سیمرغ  دریافت  از  پس  حاتمی کیا   ابراهیم 
که  کرد  مطرح  را  اظهارات  کارگردانی  بهترین 
داشت.ابراهیم  پی  در  را  زیادی  های  بازتاب 
من  گفت:  سیمرغ  دریافت  از  پس  حاتمی کیا 
نظامم.  این  فیلمساز  من  وابسته ام.  فیلمساز 
می آیم  سن  این  روی  که  است  سال   ۳۰ من 
از  کنم  تقدیر  باید  نیست.  اولم  بار  می روم،  و 

سازمان اوج که واقعا سربازان گمنام هستند. 
باره  این  در  واژه هایی  رشیدپور  مانند  افرادی 
اعتراض  من  می شود.  مطرح  که  می سازند 
شکایت  سه  سبکه  از  و  صداوسیما  به  می کنم 
می گوید  سلیمانی  قاسم  حاج  می برم.  خدا  به 
اُف  اما  کردم  گریه  شام«  وقت  »به  برای  من 
بر آن کسی که می گوید این فیلم کمدی است.

حرم  مدافعان  درباره  فیلمی  می کنم  افتخار  من 
ساخته ام و افتخار می کنم بابت ساخت این فیلم 
از عزیزی مثل حاج قاسم سلیمانی هدیه گرفتم.

واکنش رشیدپور
 به حرف های تند حاتمی کیا

از  رشیدپور  رضا  کیا،  حاتمی  فریادهای  از  پس 
گفت  و  کرد  تشکر  کیا  حاتمی  صریح  انتقادات 
برنامه »هفت«  بار برای حضور در  او را چندین 

دعوت کرد اما او نیامد!

جذابترین ها

ثروتهنگفتدخترخردسال
بخاطرعالقهبهغذا!

“فیونا”  نام  به  کوچکی  دختر  خبرنگاران-  باشگاه 
دارد.  مختلف  غذاهای  خوردن  به  فراوانی  عالقه 
این  از  انداختن  عکس  حال  در  مدام  نیز  او  پدر 
اینستاگرام  در  آنها  گذاری  اشتراک  به  و  کودک 
در  فیونا  تصاویر  انتشار  از  مدتی  که  است.اکنون 
اینستاگرام می گذرد او بسیار مشهور شده به طوری 
پس  معروف  رستوران دارهای  از  باالیی  تعداد  که 
تبلیغات  درخواست   ، او  پدر  با  تماس  برقراری  از 

تا  دهد  می  اجازه  آنها  به  نیز  فیونا  دهند.پدر  می 
استفاده  خود  رستوران  تبلیغات  برای  دخترش  از 
کنند و غذاهای خود را برای جمع کردن مشتری 
مقابل این کودک گذاشته و از آن عکس بگیرند.

»پوتین«داراییهای
خودرااعالمکرد

انتخابات  مرکزی  کمیسیون  گزارش  اساس  بر 
روسیه، والدیمیر پوتین میزان درآمدش طی شش 
سال گذشته را در گزارش مالی خود ۳۸/۵ میلیون 
روبل )حدود سه میلیارد و یکصد میلیون تومان( بیان 
کرده است.رئیس جمهور روسیه ۱۳ حساب بانکی 
دارد که در آن ها بیش از ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار 

روبل پس انداز شده است.

)دکترمحمودلطفی(پژوهشگروپزشکبیرجندی
پیشه ور - محمود لطفی  در سال ۱۳۱2 در بیرجند بدنیا 
آمد. او فرزند محمد باقر خان لطفی و عصمت معاونی است.
او از رفتار مهربانانه وبزرگوارانه پدرش با بینوایان خاطرات 
بسیاری به یاد دارد و همیشه سعی کرده در این مورد پیرو او 
باشد. از ۸ سالگی نماز می خواند. از این ژرفا با قرآن و بعد با 
دیگر کتابهای آسمانی و آئینهای دیگر آشنا شد” وی از همان 
کودکی آرزوهایی در سر می پروراند”او  از کودکی آرزو می کرد 
پزشک شود پدر وی  می گفت: انسان باید به دست مایه اش 
نگاه کند نه به همسایه اش، پاسخ استواری بود. محمود لطفی 
دوران دبستان را در مدرسه حکیم نزادی بیرجند سپری کرد.
دوره متوسطه را در مدرسه شوکتیه بیرجند و دبیرستان ابن 
یمین مشهد گذراند روز نخستی که به دبستان پا گذاشت، 
روز شگرفی بود، در دنیایی تازه به رویش گشوده شدپله های 
دانش و آموزش و پرورش آن روز را چنان با شتاب باال می 
رفت که پس از 4 ماه که شاگرد اول کالس شد، کتاب فارسی 
سال ششم ابتدایی را به راحتی می خواند و بدین نام در دبستان 
زبانزد شده بود. “  پس از طی تحصیالت ابتدایی و متوسطه در 
بیرجند و مشهد در سال ۱۳۳2 وارد دانشکده پزشکی دانشگاه 
تهران شد. دوره انترنی را در بخش جراحی دکتر وثوق در 
بیمارستان پهلوی گذراند.وی همچنین مدتی را در بخش 
جراحی پروفسور “کید” در لندن به تحصیل پرداخت.در سال 
۱۳۵۸ به آمریکا عزیمت کرد و در آزمون فلکس شرکت کرد 
و قبول شد. دکتر لطفی به چشم پزشکی نیز عالقه داشت 

به طوری که در زمان انترنی در بخش جراحی دکتر جاللی 
عمل کرد.دکتر لطفی با مرتبه علمی استادی در دانشگاه علوم 
پزشکی تهران مشغول به فعالیت می باشد. وی  عضو نخستین 
انجمن اسالمی ایران بودم که به سرپرستی و پندار نیک دکتر 
کاظم فرزانه مردی وارسته و ارجمند در بیرجند برپا شده بود. 
از آن زمان با قرآن و دیگر کتب آسمانی هرچه بیشتر آشنا 
شد .از همان دوران برای تامین معاش خود در دبیرستان به 
صورت خصوصی و ساعتی به تدریس می پرداخت.او همچنین 
در دوران دبیرستان به برنامه آموزش زبان فرانسه که توسط 
پروفسور وارسته از رادیو پخش می شد گوش می داد و زبان 

فرانسوی را می آموخت.

اساتید برجسته محمود لطفی
دکتر نصر،دکتر حکیم،دکتر نظام الدین غفاری،دکتر گل گالب 
،دکتر ناصر گیتی،پروفسور شمسا،دکتر شمس شریعت،دکتر 
مهدی آذر،پروفسور وارسته،دکتر صبا و دکتر مسعود زربافی 
از اساتید محمود لطفی بوده اند.از هم دوره ای ها و همکاران 
او نیز : دکتر افشار و دکتر علی اکبر بهرمان)بنیانگذار ارتودنسی 

در ایران( می باشند.

همسر و فرزندان  وی: 
محمود لطفی سه فرزند دارد.فرزند پسر،دکتر کارن لطفی 
فوق تخصص رادیولوژی و هم اکنون در آمریکا است.فرزند 

دخترش،هم به همراه همسرش در آمریکا بسر می برد.دیگر 
فرزنداو ،مانی لطفی دانشجوی پزشکی در دانشگاه تهران می 

باشد.

  مشاغل و سمت های مورد تصدی: 
 گذراندن دوره های استادیاری، طی دوره دانشیاری و رسیدن 
به مقام استادی، عضو انتخابی هیئت انتصابات و ترفیعات 
پژوهشی  و  آموزشی  انتخابی  معاون   ، پزشکی  دانشکده 
دانشکده پزشکی ،پذیرفته شدن به عضویت آکادمی علوم 

نیویورک
   

 نگاه جراحی به عنوان یک هنر
 محمود لطفی عقیده دارد که به جراحی به عنوان یک هنر باید 
نگاه کرد و می گوید: سعی ما در عرضه کردن یک جراحی 
خوب به جامعه یا به یک فرد به عنوان بیمار باید جوری باشد 
که ما هنرمان را به آن فرد عرضه و سعی کنیم هنرمان را 
بهتر عرضه کنیم. همان طور که یک نقاش سعی می کند که 
هنرش را بهتر عرضه کند ما هم بعنوان یک جراح سعی می 
کنیم که هنرمان را بهتر عرضه کنیم. وی همچنین معتقد است 
بهترین پیشینه ،پیشنه ای است که انسان به آن عشق می ورزد.

 
آثار وی : 

استاد راهنمای ۵2 پایان نامه تخصصی ، سخنرانی در بیش 

از 2۰ همایش در خارج از کشور و گرداننده جلسه و میز گرد، 
نگارش ۵۰ مقاله به زبان فارسی و انگلیسی، بیماری های 
کیسه صفرا،هیداتید  جراحی  های  بیماری   ، جراحی  شایع 
های  بیماری  کتاب های  از  هایی  فصل  نویسنده  کیست، 
 پستان، پروکتولوژی، digestive Surgery در ایتالیا، 
Textbook Of Tropical Surgeryچاپ 
موسسین از  لندن  در   West University  انتشارات 
Global Academy Of Tropicl Sur�  

gery دبیر کل انجمن بین المللی جراحان، شاخه ایران 
 nbsp2 بیماری های جراحی کیسه صفرا nbsp1 : آثار
تروپیکال سرجری،   nbsp3 بیماری های شایع جراحی
عشق و پسر روستا که این کتاب دارای بعد اجتماعی است و 

بیش از 4 سال برای تالیف آن وقت صرف کرده اند.

رسانههایاسرائیلی:جنگمستقیممیانایرانواسرائیلدرسوریهآغازشدهاست!

چندروزقبل که درگیری محدودی بین سوریه و اسرائیل 
ارتش  اف۱6-  جنگنده  سرنگونی  به  منجر  و  داد  رخ 
)به گفته مقامات اسرائیل  اسرائیل و پهباد ارتش سوریه 
ایرانی( شد، تحلیل ها و گمانه زنی های بسیاری  پهباد 
پیرامون آن ارائه شده است. در این میان، همه رسانه های 
اسرائیل از روز گذشته، اختصاصی تحلیل هایی در مورد 
درگیری روز شنبه منتشر کردند و بیشتر آن ها نسبت به 
تشدید درگیری ها هشدار دادند.در همین زمینه، یعکوف 

سال ها  نوشت:  پست  جروزالم  روزنامه  سردبیر  کاتص، 
رویدادهای  به  را  ما  ایران  و  اسرائیل  بین  سایه  جنگ، 
شنبه  روز  آنچه  کرد.  نزدیک تر  و  نزدیک  روزی،  چنین 
در مرز شمالی اسرائیل اتفاق افتاد، آغاز جنگی مستقیم و 
علنی بین اسرائیل و ایران است. ایران از یک  سو موفق به 
فرستادن یک پهپاد به حریم هوایی اسرائیل شده و متحد 
سوری آن توانسته است یک جنگنده F ۱6 اسرائیلی را 
با گسترده ترین  اسرائیل  دیگر،  از سوی  و  کند  سرنگون 
حمله خود به خاک سوریه از سال ۱9۸2 تاکنون، چندین 
آتشبار سوری و نیز مرکز کنترل پهباد ایران در سوریه را 
تخریب کرد.کاتص در ادامه افزود: این ها صحنه هایی از 
ادامه  بالقوه گسترده تر هستند که در صورت  یک جنگ 

در سوریه شعله ور  تثبیت حضور خود  برای  ایران  تالش 
نگران  باید  اسرائیل  شرایطی،  چنین  تحت  شد.  خواهد 
می رسد  نظر  به  باشد.  رویدادها  این  به  روسیه  واکنش 
و  ایران  از  جانبداری  حال  در  ظاهر  به  دست کم  روسیه، 
آزادی  آینده،  در  بگیرد  تصمیم  روسیه  اگر  باشد.  سوریه 
جدی  عواقبی  کند،  انکار  را  سوریه  در  اسرائیل  عملیاتی 
اسرائیل  بنابراین،  به همراه خواهد داشت؛  اسرائیل  برای 
باید با دقت و احتیاط گام بردارد و گزینه ای جز پذیرش 
رابطه،  همین  داشت.در  نخواهد  مسکو  دستورالعمل های 
روزنامه اسرائیلی هاآرتص نیز هشدار داد: آتش درگیری 
میان اسرائیل، سوریه و ایران روشن شده است و اسد با 
اعتماد  از ۸۰ درصد خاک سوریه،  بر بیش  تسلط دوباره 

به نفس جدیدی یافته تا از مرحله تهدید به مرحله اقدام 
قدم بگذارد. ورود پهپاد ایرانی به حریم هوایی اسرائیل و 
حمالت تالفی جویانه اسرائیل به خاک سوریه نشان دهنده 
وخامت اوضاعی جدی در منازعه مستمر بین اسرائیل از 

یک سو و ایران و رژیم اسد از سوی دیگر است.
جایگزین  اقدامات  اکنون  نوشت:  ادامه  در  هاآرتص 
تهدیدات شده و چشم اندازی برای پایان این تنش ها وجود 
ندارد؛ اگر از این پس سربازان ایرانی در حمالت اسرائیل 
کشته شوند، اوضاع از بد به بدتر تبدیل خواهد شد. با این 
حال، این تنش، بیش از همیشه پیرامون قدرت های بزرگ 

دور خواهد زد.
برای  کرد:  تأکید  ادامه  در  اسرائیلی  روزنامه  این 

روسیه که هنوز اسکادران های جنگنده و آتشبارهای ضد 
هوایی پیچیده خود را در شمال سوریه حفظ کرده است، 
اسد و حتی تا حدودی ایرانیان، بخشی از اردوگاه مسکو 
دولت  دارد.  سوریه  جنگ  در  را  برتر  دست  که  هستند 
اوباما، موضع قاطعانه تری علیه  به  تاکنون نسبت  ترامپ 
ایران گرفته است. آیا ترامپ چراغ سبز درگیری با ایران 
در مرز شمالی را به نتانیاهو خواهد داد؟ ما در میانه یک 
روز جنگی در بلندی های جوالن هستیم؛ اما دو طرف در 

شیب بسیار لغزنده جنگی قرار دارند.
خود  اسرائیل  که  باورند  این  بر  تحلیلگران  از  بسیاری 
را برای یک جنگ بزرگ ـ که به شدت از نتایج آن نیز 
می ترسد ـ آماده می کند. شاید به همین جهت بود که 

رسانه  اسرائیلی،  جنگنده  این  انهدام  از  پیش  ساعت  دو 
خانواده  انتقال  حال  در  را  اتوبوس  اسرائیلی صدها  های 
هزاران شهرک نشین اسرائیل از مناطق شمالی در نقاط 
مرزی لبنان و سوریه نشان دادند. با انتقال ناگهانی هزاران 
شهرک نشین و در چهارچوب یک اقدام منظم و سازمان 
یافته با نظارت ارتش اسرائیل، می توان این گونه نتیجه 
گیری کرد که تل آویو در تکاپوی آماده شدن برای جنگ 

و رویارویی است.

طرح عیدانه شستشوی انواع پرده و پتو
مجتمـعبـزرگبـاران

افتخار دارد به مناسبت عید بزرگ نوروز با تخفیف ویژه در خدمت شما باشد.

مژده به 
همشهریان عزیز

باز و بست پرده رایگان

بیرجند، خیابان 15 خرداد، خیابان 22 بهمن، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(  
تلفن: 32448187 -056  09157212188 - هاشمی

فرصـتهـا
تکرارنشدنیست!!!
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   محصوالت اسنوا ، دوو ، بوش ،کنوودو...
میــدان امــام 
نبش خیابان 17 شهریور
32223706-09157930080 فروشگاه بـرگی

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

سوپ و 
پیک رایگان
هدیه برای فرزندانتان
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزاپـازل

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 
نقد واقساط فقط ماهیانه 100هزارتومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 
قیمت درب کارخانه   خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک170

شماره تماس: 09361113580 -09155600850 جبروتی

انواع تشک و تخترویـالآسـایش
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میتوانیدیکروزبدونتلفن
همراهتانزندگیکنید؟

این روزها زندگی به شدت به گوشی های همراه وابسته 
شده است. هیچکس نمی تواند بدون گوشی موبایل خود 
از خانه بیرون برود و اگر آن را در خانه جا بگذارد، انگار 
بخش مهمی از خودش را جا گذاشته است.تلفن  های 
همراه بخصوص تلفن های هوشمند به قسمتی از بدن 
انسان ها تبدیل شده است.بگذارید از شما سوال کنیم، اگر 
عمداً تلفن موبایل تان را در خانه جا بگذارید چه می شود؟ 
جوان ها حتی نمی توانند تصور کنند که دنیا قبل از اختراع 
تلفن های همراه چطور بوده است. این وسیله ی کوچک 
چنان به قسمت جدانشدنی از زندگی هایمان تبدیل شده 
است که زندگی بدون آن متصور نیست. درواقع این فقط 
به قشر جوان جامعه نیست و مردم در همه  منحصر 

سنین نمی توانند روزشان را بدون موبایلشان بگذرانند.
درگذشته آدم ها رابطه های واقعی با همدیگر داشتند، نه 
رابطه های مجازی.فقط برای یک روز وقتی از خانه به 
مقصد سرکار یا دانشگاه بیرون می روید، تلفن همراهتان را 
با خودتان نبرید. آن را در خانه بگذارید، می توانید اینکار را 
بکنید؟ ولی در گذشته مردم بدون موبایل زندگی می کردند، 
خیلی خوب هم زندگی می کردند.هیچ اشکالی ندارد که 
برای چند ساعت کسی نداند شما کجا هستید. مطمئناً دنیا 
تمام نمی شود.بدون تلفنتان شما از دنیای اطرافتان باخبر 
برایتان خواهند  خواهید شد. حتی غذاها طعم دیگری 
خوردنتان  روی  فقط  می خورید  غذا  وقتی  داشت چون 
متمرکز می شوید نه اتفاقی که روی صفحه موبایلتان 
می افتد.جا گذاشتن مویابل در خانه نیاز به قدرت درونی و 
اراده دارد و درنتیجه این تمرین بسیار خوبی برای رشد این 
توانایی هاست. البته کار آسانی نیست و اگر اینکار را بکنید 

مطمئناً دستاورد بسیار بزرگی برایتان خواهد بود.

پارسایعنیوارستهازدلبستگیبهدنیا

پادشاهی دچار حادثه خطیری شد. نذر کرد که اگر در 
آن حادثه پیروز و موفق گردد. مبلغی پول به پارسایان 
بر آمد. وقت آن  او به مراد رسید و کام دلش  بدهد. 
رسید که به نذرش وفا کند، کیسه پولی را به یکی از 
غالمان داد تا آن را در تامین مخارج زندگی پارسایان 
به مصرف برساند. آن غالم که خردمندی هوشیار بود 
هر روز به جستجو برای یافتن زاهد می پرداخت و شب 
نهاد و می  را نزدش می  نزد شاه آمده و کیسه پول 

گفت: )هرچه جستجو کردم زاهد و پارسایی نیافتم.(
طبق  زنی،  می  که  است  حرفی  چه  )این  گفت:  شاه 
کشور در  پارسا  و  زاهد  چهارصد  دارم  که   اطالعی 

وجود دارد.(
غالم هوشیار گفت: )اعلیحضرتا! آنکه پارسا است، پول 
ما را نمی پذیرد، و آن کس که می پذیرد پارسا نیست.(

اندازه  )به همان  به همنشینانش گفت:  و  شاه خندید 
که من به پارسایان حق پرست ارادت دارم، این غالم 
گستاخ با آنها دشمنی دارد، ولی حق با غالم است.( )که 

آن کس که در بند پول است زاهد نیست.(

زاهد که درم گرفت و دینار   
          زاهدتر از او یکی به دست آر

در مقابل موانع خود ایستادگی کن و در موردشان 
اقدامی انجام بده. متوجه خواهی شد که آن ها 

نیمی از قدرتی که فکر می کنی دارند را هم ندارند.

موفقیت تصادفی نیست؛ کار سخت، پشتکار، یادگیری، 
مطالعه، فداکاری، و مهمتر از همه، عشق به چیزی 

است که انجام می دهید یا یاد می گیرید تا انجام دهید.

           ای دوست دوا فرست بیماران را  
روزی ده جن و انس و هم یاران را
                ما تشنه لبان وادی حرمانیم  

بر کشت امید ما بده باران را

همیشه خودت باش، خودت را ابراز کن، 
به خودت ایمان داشته باش؛ به دنبال شخصیتی 

موفق نباش که از آن تقلید کنی.

ایمان با چیزهایی سروکار دارد که دیده
 نمی شوند و امید با چیزهایی سروکار

 دارد که در دسترس نیستند.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

در حقیقت کسانی را که به جای خدا می  خوانید بندگانی امثال شما هستند پس آنها را ]در 
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حدیث روز  

جرأت نیز  بزرگ  دروغ  بر  گفت  کوچک  دروغ  کسی  چون  زیرا  بپرهیزید،  شوخی  و  جّدی  هر  در  بزرگ  و  کوچک  دروغ   از 
پیدا می کند. امام سجاد )علیه السالم(

سبک زندگی

همه چیز باید اون طور که من میگم باشه!
کسانی هستند که همیشه می خواهند نقش اول را به عهده 
داشته باشند و مهم ترین فرد باشند. این افراد شخصیتی 
کنترل گر دارند.آن ها همیشه می خواهند از همه چیز مطلع 
باشند؛ شایعه ها، روابط دوستانشان با دیگران، بچه هایشان 
با چه کسانی رفت و آمد می کنند و چه دوستانی دارند و 
یا در مدرسه چه می آموزند.آن ها سعی می کنند در خانه 
های خود عنان امور را محکم به دست بگیرند و همیشه 
راه  این  از  زیرا  بیشترند  های  مسئولیت  پذیرفتن  داوطلب 
شانس بیشتری دارند که از امور مختلف آگاه باشند و بدانند 
چه اتفاقی در حال رخ دادن است .نکته جالب درباره کنترل 
گران این که اغلب نخستین ویژگی که با آن این افراد را می 
شناسید میل وافرشان به سرپرستی امور نیست، آنان دست 
کم یک ویژگی برجسته و شاخص دارند که شما را به خود 
جذب می کند . مثاًل شخصیتی شوخ و بامزه اند . چنین 
ویژگی هایی به قدری جذاب و گیرا هستند که افراد جذب 
شده هیچ وقت فکر نمی کنند در زیر چنین جذابیت هایی ، 

میل کنترل گری نهفته است.
دوستدارندبرهمهچیزنظارتکنند

اطالع داشتن از هر امری یکی از بزرگ ترین لذت های 
ها  آن  آن طور که  باید  است. همه چیز  افراد  این   زندگی 
می خواهند انجام شود.گاهی اوقات صریح اعالم می کنند که 
چه کار کنید و گاهی برای این که به شما بفهمانند آن طور 
که آن ها می خواهند عمل نمی کنید اخم می کنند و اگر 

پافشاری کنید ، بدون توجه به شما آن کاری را که خودشان 
می خواهند انجام می دهند.

فقطبهکنترلگریخودمیاندیشند
آن ها درباره هر چیز نظری دارند. شما یا باید خواسته خود را 
نادیده بگیرید و نظر آن ها را عملی کنید و یا منتظر پیامدهای 

قبول نکردن نظرشان باشید.
شیفتهقدرتهستند

این فکر می کنند که » چه کسی برنده می  همیشه به 
شود«. اکثر کنترل گران به رابطه به چشم میدان نبرد می 
نگرند که در آن دو نفر برای رسیدن به قدرت با یکدیگر 

مبارزه می کنند.
حتیباتهدیدکردن،قدرتخودراحفظمیکنند
عملی  به  وادار  را  شما  زور  به  کنند  می  سعی  افراد  این 
کردن خواسته هایشان کنند. شما پس از برقراری ارتباط 
ها  آن  بر  توانید  نمی  که  فهمید  گران خواهید  کنترل  با 

غلبه کنید و پیروز شوید.
بعضیازکنترلگرانتهدیدهای

خودراباخشونتجسمانیعملیمیکنند
دسته دیگر تهدید می کنند که شما را رها خواهند کرد و 
بعضی از آن ها نیز بد دهنی می کنند. چنان نطق آتشینی 
می کنند که شما انرژی مقابله با آن را نخواهید داشت و آن 
قدر بحث می کنند و بی وقفه حرف می زنند که به ناچار 

تسلیم می شوید.

رابطهبایککنترلگرامتیازیهمدارد؟
خیلی آرام بخش است که کسی در کنارتان باشد و تمام 
تصمیم ها را او بگیرد و برای آینده برنامه ریزی کند و زندگی 
تان را هدایت کند . اگر شما خسته شوید او تصمیم خواهد 
گرفت. اگر نمی دانید از کدام مسیر به مهمانی بروید او به 
شما می گوید. می توان از آن ها قدرتمند بودن را آموخت. 
اگر از جنبه مثبت به کنترل گران بنگریم ، متوجه می شویم 
آن ها انسان هایی هستند که روی پای خود ایستاده اند و 
بدون کمک گرفتن به زندگی ادامه داده اند. هیچ گاه نباید 

این ارزش را نادیده گرفت.
اماچراازآنهاناراحتمیشویم؟

و تحمل  کنند  اعمال  را  نظر خود  فقط می خواهند  چون 
شنیدن نظر دیگران را ندارند.آن ها دیگران را به سر حد 
جنون می رسانند. زیرا همیشه آن ها را در فشار می گذارند تا 
طبق خواسته آن ها عمل کنند و اجازه مشورت کردن نمی 
دهند. کاری می کنند که به شعور خود شک کنیم و باعث 

تضعیف توانایی های ما می شوند.
چرااینهمهدیگرانراکنترلمیکنند؟

کنترل گران معموال در خانواده هایی رشد می کنند که والدین 
تسلط زیادی بر آن ها اعمال می کنند و یا خانواده هایی که 
در آن ها همیشه کشمکش برای رسیدن به قدرت وجود دارد. 
زخم احساسی این افراد مربوط به حیطه قدرتشان است و در 
روانشناسی آن ها را »پرخاشگر« می نامند. می توان گفت به 

این کودکان اجازه داده نشده که قدرت را حس کنند و رشد 
کنند.، آن ها را تضعیف کرده اند .والدین این افراد به جای این 
که کودک خود را تشویق کنند تا استعدادش را نشان دهد، 

باعث تضعیف استعداد او می شوند.
چگونهخودراکنترلکنند؟

1. باید بدانند که نیروی عشق، قوی تر از نیروی کنترل است 
زیرا شادی بخش تر، خوشایند تر و رضایت بخش تر از این 
است که انسان بخواهد با ترساندن اطرافیان بر آن ها تسلط 
داشته باشد.انسان می تواند با ترک کردن کنترل گری مطالب 
زیبایی بیاموزد، برای مثال در کنار هم بودن و به یکدیگر 

عشق ورزیدن.
عقب  به  کنید  سعی  بشناسید.  را  خود  حقیقی  نیروی   .2
برگردید و تجربه دردناک دوران کودکی خود را به یاد آورید 
و رابطه بین آن تجربه تلخ و سرکوب شدن قدرت و استعداد 
اعتنایی می  بی  استعدادتان  به  آیا  کنید.  پیدا  را  وجودیتان 
کردند؟ چه چیزی در نظر شما زیبا بود ولی آن را انکار می 
کردند و نادیده می گرفتند و یا واکنش شدید نشان می دادند؟

دهید.  انجام  کاری  حقیقی  نیروی  به  رسیدن  برای   .3
استعدادتان در هر جهتی است آن را پرورش دهید مثال اگر 
در زمینه نقاشی است به کالس های نقاشی بروید. رضایتی 
را که نیروی حقیقی به شما می دهد با رضایت کنترل گری 
نمی توانید مقایسه کنید و بدانید اصال مهم نیست که چه 

قدر دیر شده است.
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فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات به 

صورت نقد و اقساط به  فروش می رسد.
09158254172

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

تجربه کنید.   09158668002

یک شرکت پخش مواد غذایی و سلولزی 
به تعدادی بازاریاب آقا با حقوق ثابت 
نیازمند است.     09105484039

استخــــدام
شرکت لبنیات پگاه برای تکمیل پرسنل 

خود نیاز به افراد ذیل دارد.
* ویزیتور حضوری )آقا(

 * راننده پیمانکار 
)اجاره به شرط تملیک(
32358227

صاحب فرش 700 و 1200 شانه شوید
 تعویض فرش کهنه با نو

با خرید هر تخته 12 متری یک تخته 6 متری رایگان دریافت کنید
شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

چند نفر خانم مجرد و یک خانم حسابدار با روابط 
عمومی باال برای کار در تاالر سینا شوکت آباد 

نیازمندیم.  09155612669 - قاسمی
 09359280927 - کیان تاج

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 
نقاشی  ساختمان

انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک   
مولتی کالر،  کنیتکس ، کناف و...

 با قیمت مناسب 
  09156633230- برگی

پروانه بهداشتی بهره برداری 
دامداری به شماره پروانه 

19361/13و تاریخ 88/12/25 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط  می باشد.

به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری 
و راننده کمپرسی برای کار در زابل 

نیازمندیم. 09155623441

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

لوله کشی،برق کشی،تعمیرآبگرمکن و بخاری، 
نورپردازی، لوله بازکنی با فنر،

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیسـاتی دهشیبی

 شماره تماس: 09151633903

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا(
09159658659

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

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

سالن زیبایی زمرد
 با سرویس دهی عالی و با کادری 
مجرب در خدمت شما بانوان عزیز

 همراه با تخفیف نوروزی
تلفن تماس: 

 32446981
32450797 

آدرس: مدرس 42 - روبروی عدالت 9
عصر 4 الی 8صبح 9 الی 13

   )
ان

رز
)ا درب اتوماتیک سیـد 

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش 

رجایی 15   09155614880
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سالمت نیوز- سکته مغزی یکی از دالیل اصلی مرگ و میر در جهان 
است. آسیب مغزی ناشی از این سکته در صورت رسیدگی و درمان سریع 
می تواند به حداقل برسد، اما به طور معمول یک سکته مغزی به واسطه 
تشابه عالئم و نشانه های آن با مشکالت سالمت دیگر نادیده گرفته 
می شود و این شرایط درمان را به تاخیر می اندازد.در هر دقیقه ای که 
از سکته مغزی سپری می شود، مغز حدود 1.9 میلیون سلول را از دست 

می دهد. هرچه مدت زمان بیشتری بگذرد و به بیمار رسیدگی نشود، 
احتمال مواجهه با مشکالت گفتاری، از دست دادن حافظه، یا تغییرات 
رفتاری بیشتر می شود.مشکالت بینایی مانند دوبینی، تاری دید، یا از 
دست دادن دید در یکی از چشم ها می تواند نمونه ای از عالئم سکته 
مغزی باشنداگر پس از یک چرت کوتاه بیدار می شوید و دست یا پای 
شما بی حس شده است، در نظر گرفتن احتمال زیر فشار قرار داشتن 

عصب و خواب رفتن موقت اندام منطقی است. اما اگر دست شما به 
ناگاه بی حس یا ضعیف شده و طی چند دقیقه به حالت عادی باز نمی 
گردد با مرکز فوریت های پزشکی تماس بگیرید. کاهش جریان خون در 
شریان هایی که به ستون فقرات تا پشت سر منتهی می شوند می تواند 
موجب بی حسی یا ضعف یک سمت بدن شود.اگر مستعد تجربه میگرن 
نیستید، سردردهای شدید می توانند نشانه ای از یک سکته مغزی باشند. 

این نشانه های سکته مغزی را جدی بگیرید

آلودگی هوا می تواند 
جنین را از بین ببرد

دکتر سالم-گاز سمی مونواکسید کربن موجود 
راحتی  به  بارداری  اول  ماهه ی  سه  در  هوا  در 
زیاد  شدت  صورت  در  و  کرده  عبور  جفت  از 
مسمومیت به سقط جنین منجر می شود.آالینده 
های هوا بیشمارند، اما منواکسید کربن یکی از 

آنها به شمار می رود  خطرناکترین و مهمترین 
و این گاز در نتیجه ی سوخت ناقص مواد آلی 
این گاز  تولیدکننده ی  منابع  ایجاد و مهمترین 
اگزوز اتومبیل ها، بخاری های گازی و نفتی است. 
آلودگی هوا، شرایط سالمتی کبد، قلب و مقاومت 
بدنی مادر بستگی دارد. مادران باردار باید در ۸ هفته 
اول باداری بسیار مراقب باشند و خود را در معرض 

هوای آلوده قرار ندهند.

جوز هندی؛ مرهم دردها

نت نوشت- جوز هندی از مزایای زیادی برای 
سالمتی برخوردار است و به همین سبب همواره 
آن را از قدیم مورد مصرف قرار داده اند.خواص 

روغن جوز هندی عبارتند از : 1- کاهش درد:
و  ضدالتهاب  اثرات  سبب  به  روغن  این 
آرامبخشی که دارد می تواند در کاهش دردهای 

کاهش  در  همچنین  و  مفصلی  و  عضالنی 
عالئم آرتریت و رماتیسم مفید باشد. 2- کاهش 
دردهای قاعدگی:برخی از خانم ها از بی نظمی 
قاعدگی و یا دردهای قاعدگی در عذاب هستند. 
اما با استفاده از این روغن می توان برای رفع این 
دو مشکل اقدام کرد.3- درمان سؤهاضمه:روغن 
جوز هندی در تقویت سیستم گوارش مفید بوده 

و فرآیند هضم را بهبود می بخشد.

چگونه پس از روکش کردن دندان
 از آن مراقبت کنیم؟

دکتر سالم- با اینکه روکش ها و بریج ها ممکن 
است برای تمام عمر سالم بمانند، اما در بعضی 
مواقع روکش ها شل شده یا خواهند افتاد. مهم 
روکش،  مفید  عمر  تضمین  در  موضوع  ترین 
بهداشت دهان است.لثه ها و دندان هایتان را با 

مسواک زدن و استفاده دو مرتبه در روز از فلوراید 
نشود. فراموش  نیز  دندان  نخ  دارید.  نگه  سالم 

مرتب و هر چند وقت یک بار به دندان پزشک 
یا متخصص بهداشت درمان مراجعه کرده و دندان 
هایتان را چک کنید و در صورت نیاز جرم گیری 
نمائید.برای جلوگیری از صدمه دیدن روکش یا 
بریج دندانتان، از جویدن مواد غذایی سخت، یخ 

و دیگر موارد سفت خودداری کنید

 درمان خانگی گوش درد

درد،  گوش  عارضه  اصلی  دلیل   - خبر  آخرین 
عفونت گوش و تجمع مایع در گوش میانی می 
باشد که می تواند بسیار ناراحت کننده و سخت باشد 
چند روش خانگی برای درمان گوش درد ساده ارائه 
شده عبارتند از : 1- روغن زیتون: روغن زیتون 
می تواند باعث تسکین سریع گوش درد شده و 

به عنوان یک روان کننده عمل کند3-4 قطره از 
روغن زیتون را کمی حرارت داده و به عنوان قطره 
به صورت ولرم در گوش بچکانید .2-استفاده از 
سشوار برای کاهش درد گوش:استفاده از گرمای 
مرطوب از طریق سشوار می تواند راه موثری برای 
کاهش گوش درد باشد پس از استحمام، گوش 
های خود را با سشوارخشک کنید .این کار را بیشتر 

از 5 دقیقه انجام ندهید.

عرق چهل گیاه و معجزاتش

آخرین خبر - عرق چهل گیاه برای درمان دل 
پیچه، دل درد، نفخ معده و ناراحتی های روده نیز 
بسیار مفید و موثر است. این عرق گیاهی که به 
عنوان چهل گیاه از آن نام برده می شود، در اصل 
چهل گیاه نداشته و حاوی تعدادی از گیاهان مفید 
برای دستگاه گوارش است.عرق چهل گیاه طبیعت 

گرم دارد. عرق چهل گیاه دارای خواص زیر است: 
تقویت معده رفع ترشی معده تقویت قلب و اعصاب 
رفع کننده دل درد های ناشی از سردی مزاج و 
دل پیچه آرام بخش، هضم غذا را آسان می کند 
عرق چهل گیاه را بعد از هر غذا نصف استکان میل 
نمائید. مسکن دردهای قاعدگی، بازکننده رگ های 
بادشکن،  گوارش،  دستگاه  تنظیم کننده  قلب، 
ضدتهوع و استفراغ  ،مقوی معده و آرام بخش است .

یادداشت

عکاس :خسروی  کاریکاتور احسان گنجی  داده نما، آوای خراسان جنوبی

ایران من، با چه کلماتی 
در دنیا شناخته می شود؟!
* محمدی

به عبارت  بهتر است کشور من در جهان به چه چیزی شناخته شود؟ 
دیگروقتی یک شهروند خارجی، نام کشور مرا می شنود، اولین چیزی که 
به ذهنش         می رسد، کدام کلمه یا کلمات است؟این، مهم ترین سؤالی 
است که همه مدیران یک کشور به ویژه مقامات ارشد آن، باید مدام بدان 
اندیشه کنند و درباره اش برنامه ریزی و عمل کنند.مقامات کره شمالی، این 
کار را کرده اند؛ آنها تصمیم گرفته اند وقتی کسی در دنیا نام کشورشان را می 
شنود، »بمب اتمی« به ذهنش متبادر شود. در مقابل وقتی نام کره جنوبی 
در جای جای جهان شنیده می شود، کلماتی مانند سامسونگ، ال جی و 
هیوندایی با آن همراه می شود.آلمان، نام »تکنولوژی و بنز« را به ذهن متبادر 
می کندو.... این نام ها، تصادفی با برند کشورها پیوند نخورده اند؛ هر کدام از 
این ها محصول عملکرد مدیران و مردم آن کشورها هستند.حال سؤال این 
است: آیا مسووالن و مردم کشور ما به کلمه یا کلمات کلیدی که در پی نام 
»ایران« در ذهن مردم جهان متبادر می شود، برنامه ای دارند یا حتی فکرش 
را کرده اند؟!چندی پیش، سفری به بلغارستان داشتم؛ در فرودگاه زنی میانسال 
از دخترم پرسید: از کدام کشور آمده اید؟ وقتی فهمید ایرانی هستیم، لبخندی 
زد و با شوق و ذوق و لهجه خاص خودش گفت: » اصغر فرهادی!«برایم 
خوشحال کننده بود که نام کشورم نه با سالح هسته ای و نقض حقوق بشر 
که با نام یک هنرمند بزرگ و محبوب همراه می شد.در روزهای بعد، با یک 
مرد لهستانی آشنا شدم که تعمیرکار خودرو بود؛ او وقتی نام ایران را شنید، 
کمی مکث کرد و گفت: آهان! در کشورتان جنگ است؟! برایش توضیح دادم 
که ایران سه دهه قبل با عراق می جنگید، آن هم در مناطق مرزی و االن 
30 سال است که جنگی وجود ندارد. او رابه ایران دعوت کردم و پاسخ داد: 
.در ترکیه نیز پیرمردی تا فهمید ایرانی ام، بالفاصله وضعیت زنان در ایران را 
مورد انتقاد قرار داد.هدف از این خاطره گویی ها این است که یادآور شوم که 
باالخره قرار است نام ایران با چه کلماتی همراه باشد؟ شعر و حافظ؟ فرهنگ و 
تمدن کهن؟ توریسم؟ هنر و سینما؟ منشور کوروش؟ فرش و پسته و گالب؟ 
جنگ؟ سرزمین چهار فصل؟ تقابل با آمریکا؟ ُکشتی؟ مهربانی و مهمان 
نوازی؟ موشک؟ یا ؟برنامه ریزان و مدیران کشور و البته مردم ایران باید هم 
اندیشی کنند به این سؤاالت پاسخ دهند: می خواهیم نام کشورمان با چه 
کلماتی در ذهن مردم جهان همراه شود؟ برای رسیدن به این هدف راهبردی 
چه کارهای باید کرد و از چه کارهایی باید دوری گزید؟ همراهی چه کلماتی 
با نام ایران، آزارمان می دهد؟ چه برنامه ای برای جدا کردن مفاهیم منفی از 
نام کشورمان باید اجرایی کنیم؟ هر بخش از حکومت و نیز مردم، چه وظایفی 
برای رسیدن به این اهداف دارند؟ چگونه این روند پایش شود؟فراموش نکنیم 
که دنیا امروز، دنیای برند است و اگر برند ایران با تداعیات زیبا همراه باشد، هم 
اعتبار و حیثیت چند هزار ساله مان حفظ می شود و هم این همنشینی هدفمند 

مفاهیم، می تواند تبدیل به قدرت و ثروت برای ملت ایران شود.

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

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

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

امالک و 
مستغالت

متقاضی خرید ویالیی تا 
٥٥٠ میلیون جنوب شهر 

تلفن تماس :
٠91٥161٥31٠

مرغداری 1٥هزارقطعه 
، دارای امکانات اب،گاز، 
نقد، اقساط، فی 37٠م 

٠91٥67٠٠٥2٠

فروشی یامعاوضه،  خ نرجس 
طبقه اول 12٠ متر

 فی 12٠ م 
٠91٥٥614٠99

زمین فروشی یامعاوضه 
ورودی امیر اباد ازسمت 

حاجی اباد 2٥٠ متر شمالی 
٠91٥٥614٠99

فروش زمین تجاری 6٠ متر 
3طبقه پروانه چهار راه صیاد 

، فی ٥٠٠ م  
 تماس : ٠91٥36347٥1

فروش٥٠ متر زمین تجاری 
معصومیه،  خ تالش

 تلفن تماس : 
٠91٥1٠93٠9

فروش آپارتمان ، زیربنا ۸٥  
متر ، سایت اداری ، 
 طبقه3، دوخواب 

تماس :  ٠99٠9۸11۸٠2

6٠متر ملک تجاری، 
زیربنا3٠٠ ، 4طبقه.

خیابان پرستار، فی47٠ م  
٠919۸16٠6٥٠

فروش یا معاوضه با خودرو ، 
مسکن مهر7٥متری فی 13 

م  واریزی، طبقه4
٠9٠27611364

جویای کار

به تعدادی راننده با ماشین 
ترجیحآ دوگانه جهت 

کار در آژانس نیازمندیم. 
٠91٥7246276

به تعدادی راننده تمام وقت 
با خودرو جهت کار دراژانس 
واقع   درمهرشهر نیاز مندیم 

٠91٥1637139

یک نیروی ماهر به کارواش 
تمام وقت - یک نیروی 

ماهربه کارواش شیفت عصر 
٠91٥٥61٥7۸6

به تعدادی راننده تمام 
وقت جهت کار در آژانس 

نیازمندیم
تماس : ٠91٥96439۸٠

به چند نفر فروشنده نوجوان 
جهت کار در فروشگاه کیف 

 و کفش نیازمندیم
٠91٥666٠174

خودرو

فروش پراید هاچ پک 
مدل7۸ بیمه یک سال 
کامل رنگ سفید قیمت 
توافقی ٠91٥9647411

پارس دوگانه کارخانه مدل 
96، بیمه یک ماه ، بدون 
رنگ ، سفید فی 36٥٠٠

 ٠91٥96397٥٥

 
لوازم منزل
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7
وزش باد شدید، از امروز

گروه خبر-هواشناسی از امروز برای خراسان جنوبی، وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی کرد. کارشناس هواشناسی استان گفت: از امروز 
بر شدت وزش باد در منطقه افزوده و سبب گرد و خاک و کاهش دید و اختالل در تردد جاده ای به ویژه برای روز چهارشنبه خواهد شد.فاطمه 

زارعی همچنین بارش پراکنده و خفیف باران پیش بینی کرد و افزود: در 24 ساعت آینده دمای هوا در استان 8 تا 13 درجه افزایش می یابد.

اطالعیه آب  این  اساس  بر  اطالعیه قطع آب:   *
خیابان  شمالی  الین  بیرجند،  معصومیه  مناطق 
شهید گازاری و الین جنوبی بلوار شهدای عبادی، 
و همچنین خیابانهای صنعت و معدن، شهید قاینی، 
شهید اربابی، شهید یوسفی و خیابان جنت با کوچه 
های فرعی حد فاصل بلوار شهدای عبادی تا شهید 
گازاری امروز 24 اسفند از ساعت 9 تا 11:30 به دلیل 

انجام عملیات اصالح شبکه قطع است.
* قطع 12 ساعتی گاز تعدادی از مشترکان بیرجند: 
شرکت گاز خراسان جنوبی در اطالعیه ای از قطع 
گاز برخی از مشترکان بیرجند، 24 بهمن ماه جاری 
از ساعت هشت صبح به مدت 12 ساعت خبر داد. 
به منظور انجام عملیات وصل گرم و توسعه شبکه، 
گاز مشترکین واقع در خیابان دولت -32-34-36

42-40-38 و دولت 37 - 39 - 41 و همچنین 
مشترکین خیابان نرجس 2 در بیرجند روز سه شنبه 

24 بهمن ماه جاری قطع می شود.
*مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
زمان برگزاری آزمون شفاهی حفظ و مفاهیم قرآن 
را 13 لغایت 1٥ اسفندماه و زمان آزمون کتبی را 10 

اسفندماه سال جاری اعالم کرد.

آغاز خدمات درماني رايگان
 در درمیان

شرق  شمال  بهداری  درمانی  کادر  و  متخصصان 
کشور طي مراسمي از امروز برای عرضه خدمات 
بهداشتی ودرمانی در بیمارستان خاتم االنبیا درمیان 
مستقر شده اند. بیمارستان تخصصی خاتم االنبیاء 
درمیان به مدت یک هفته خدمات تخصصی رایگان 

در آن عرضه می شود.

ترويج ناامیدی در کشور، فتنه دشمن

ترویج  با  دشمن   : رضوی  قدس  آستان  تولیت 
است.  کشور  در  انگیزی  فتنه  دنبال  به  ناامیدی، 

آیت ا... رئیسی در نشست با نخبگان و فرهیختگان 
علمی و دانشگاهی  قاین گفت: در برابر این فتنه، 
شما نخبگان و فرهیختگان باید هوشیار باشید.وی 
افزود: همه نخبگان همت کنند تا کشور پیشرفت 
کند و مردم احساس کنند، گره ای از زندگی آنها 
گشوده شده است.نماینده مردم خراسان جنوبی در 
مجلس خبرگان رهبری در جمع مردم قاین هم بیان 
اینکه مردم این خطه نشان دادند با بصیرت هستند 
گفت: خیلی ها بدنبال ایجاد فضای غبارآلود هستند 
تا تشخیص سخت شود، ولی همه باید به دنبال 

شاخص که همان ولی فقیه است، حرکت کنند

17 المان شهری در بیرجند برای
 نوروز 97 ساخته می شود

کاری- مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
آوا عنوان  با خبرنگار  بیرجند در گفتگو  شهرداری 
کرد: از ابتدای دی امسال فراخوان طرح المان های  
نوروزی داده شد و  پایان دی فرصت ارسال آثار 
تعیین شد.مجتبی انصاری  با بیان اینکه 370 اثر 
به دبیرخانه جشنواره رسید افزود: بعد از داوری آثار 
ارسالی 17 اثر انتخاب شد که مقرر شد آثار مذکور از 
فیلترهایی رد شود.وی یادآور شد: با طراحان منتخب 
درباره جزئیات اجرایی و بحث هزینه مذاکره خواهد 
با استان  شد و در نهایت طرح های که متناسب 
باشند انتخاب خواهند شد.انصاری با اشاره به اینکه 
بودجه طراحی المان ها در سال 97 در شهر بیرجند 
داد:  ادامه  است  شده  تعیین  تومان  میلیون   200
هیئت داوری ترکیبی از 3 داور است که دو نفر آنها 
از بیرجند و یک داور کشوری می باشد. مدیرعامل 
بیرجند  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان 
خاطر نشان کرد: از 370 اثر ارسالی به جشنواره 292 
اثر از هنرمندان بیرجندی است و مابقی از شهرهای 
تهران، مشهد و کرج و خارج استان  می باشد.وی با 
بیان اینکه امسال هشتمین فراخوان جشنواره المان 
ها در بیرجند برگزار می شود ادامه داد: به طراحان 
انتخابی طرح های  بین طرح های  از  تاکید شده 
اجرایی می شود که کپی از شهرهای دیگر نباشد و 
در جای دیگری هم اجرا نشود حتی اگر بعد از نصب 
هم این قضیه اتفاق  بیفتد آن طرح حذف می شود.
انصاری خاطر نشان کرد: طی هفته آینده طرح های 
منتخب اجرایی می شود و قبل از تحویل سال در 

مکان های مخصوص نصب خواهد شد. 

اینکه  بیان  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
شده  کلنگ زنی  بیرجند  در  جوانان  مسکن 
در  را  قنات   70 الیروبی  جنوبی  خراسان  و 
خدمات  مجتمع های  گفت:  دارد  کار  دستور 
رفاهی و احداث مدرسه به نام امام رضا )ع( 
در شهرهای خراسان جنوبی در دست احداث 
در  رئیسی  سیدابراهیم  است.حجت االسالم 
گفت وگو با تسنیم در بیرجند، اظهار کرد: در 
استان خراسان جنوبی مشکالتی وجود دارد 
اما به برکت انقالب اسالمی در این منطقه 
باید  هنوز  اما  شده  انجام  زیادی  اقدامات 
بیشتری  گام های  مردم  و  استان  این  برای 
اینکه خادم مردم  بیان  با  داد.وی  انجام  باید 

و خدمتگزار این مردم هستیم افزود: از ابتدای 
ورود به آستان قدس رضوی تمام نگاه ما به 
خراسان بزرگ بود و برنامه داریم تا در تمام 
قدس  آستان  از  یادبودی  خراسان  شهرهای 
جنوبی  خراسان  مردم  نماینده  شود.  ایجاد 
توزیع  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  در 
بسته های حمایتی از آستان قدس رضوی در 
بین شهرهای خراسان یکی از اقدامات بود و 
این  در  که  داریم  توانمندسازی تالش  برای 
راستا در خراسان رضوی در روستاها اقداماتی 
از جمله الیروبی قنات ها انجام و 70 قنات هم 
در استان خراسان جنوبی در دستور کار است.
جوانان  برای  سازی  مسکن  افزود:  رئیسی 

جوانان  از  وقتی  چون  است  کار  دستور  در 
و  نبود  از  کنند حرف  ازدواج  که  می خواهیم 
نداشتن مسکن می زنند که در این راستا در 
خراسان رضوی مجتمع مسکونی کلنگ زنی 
کردیم که ٥0 درصد پیشرفت دارد. وی بیان 
زمین  هم  جنوبی  خراسان  استان  در  کرد: 
ایجاد مجتمع کلنگ زنی شده  برای  مناسبی 
است و از دیگر اقدامات آستان قدس رضوی 
ایجاد مدارس به نام امام رضا )ع( که در قالب 
مجتمع است و در سربیشه هم مجتمع امام 

رضا )ع( افتتاح شد.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: اولویت کار 
ما در آستان قدس رضوی در امور فرهنگی 

است و خراسان جنوبی هم محصول مهم آن 
فرهنگ است گرچه محصوالت استراتژیک 
دارد اما فرهنگ آن بسیار مهمتر است. رئیسی 
کارهای  در  تا  است  این  ما  تالش  افزود: 
گام  است  ساخته  ما  دست  از  که  زودبازده 
برداریم چون خدمت رسانی به مردم توصیه 
معظم  مقام  سفر  در  و  است  رهبری  اکید 
رهبری به مشهد، رهبری تاکید کردند که به 
جنوبی  خراسان  مردم  به  ویژه  به  مردم  این 
باید خدمت مضاعف داشت. وی اظهار کرد: 
در نهبندان مجتمع خدماتی رفاهی کلنگ زنی 
شده است و تالش می شود برای زائرانی که 
از سیستان و بلوچستان و از مرز میرجاوه برای 

زیارت امام رضا )ع( می آیند مکان های رفاهی 
موضوع  این  سربیشه  در  که  شود  احداث 

اجرایی شده است.

االسالم  گذشته حجت  روز  - صبح  قوسی 
و  خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده  عبادی، 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  درمیان 
کرد:  عنوان  رسانه  اصحاب  خبری  نشست 
بحران آب در شرق و نوار مرزی مهم تر از 
مرکز کشور است وبا تخلیه نیروی انسانی، 
مرزها دچار ناامنی خواهد شد. وی افزود: در 
ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر  با  باره  این 
صحبت شده است. وی با اشاره به انتقال آب 
از دریای عمان به 3 استان خراسان جنوبی، 
بلوچستان،  و  سیستان  و  رضوی  خراسان 
اظهار کرد: پروژه انتقال آب هزینه هنگفتی 
جهت  در  خصوصی  بخش  از  باید  و  دارد 
ادامه  عبادی  کرد.  استفاده  گذاری  سرمایه 
صورت  در  کرده  مطرح  نیرو  وزارت  داد: 
را  کار  درصد   30 خصوصی،  بخش  ورود 
مردم  نماینده  می دهد.  انجام  تضمینی 
از  آب  انتقال  که  این  تصور  افزود:  بیرجند 
دریای عمان می تواند جایگزینی برای سفره 
آبی  باشد، غلط است و  زیرزمینی  های آب 
خانگی،  مصارف  برای  شود  داده  انتقال  که 
صنعت و معدن مناسب است نه کشاورزی. 

بارورسازی ابرها در اسفند
عبادی گفت: با نظر مقام معظم رهبری مبلغ 
ملی  توسعه  صندوق  از  دالر  میلیون   ٥00
انتقال آب به  برای طرح های آبخیزداری و 
بودجه  در  ویژه  به صورت  کشور  روستاهای 
کرد:  تاکید  وی  است.  شده  دیده  بعد  سال 
اهمیت اجرای طرح فوری آبخیزداری کمتر 
از انتقال آب به استان نیست و قطعا خراسان 
جنوبی سهم قابل توجهی از این بودجه خواهد 
داشت.نماینده مردم بیرجند در مجلس با بیان 
اعتباری  مشکالت  دلیل  به  تاکنون  اینکه 
باروری  مناسب،  ابر  نبود  همچنین  و  دولت 
ابرها در هیچ استانی انجام نشده است، افزود: 
اولین  جنوبی  خراسان  نیرو،  وزیر  قول  طبق 

استان بارورسازی ابرها در اسفند خواهد بود.

طلب خارج از استاندارد پیمانکاران
 حجت االسالم عبادی با اشاره به سفر وزیر 
توسعه مرکز  افزود:  بیرجند  به  کار  و  تعاون 
اقامت  برای  میالد  بیمارستان  جنب  رفاهی 
همچنین  و  شد  کلنگ زنی  بیمار  همراهان 
12 واحد مسکونی معلوالن افتتاح شد. وی 

شهر  شمال  در  درمانگاه  نبود  به  اشاره  با 
تامین  آینده  بودجه  در  بیرجند تصریح کرد: 
شمال  برای  درمانگاه  ساخت  اجتماعی، 
شهر بیرجند دیده شده است. عبادی افزود: 

الحسین)ع(  مسجد  کنار  در  درمانگاهی 
راه  پزشکی  علوم  دانشگاه  توسط  جوادیه 
پزشک  چندین  فعالیت  با  و  شد  اندازی 
متخصص به بیماران خدمات می دهد.حجت 

االسالم عبادی در مورد جاده بیرجند- قاین 
جاده  این  ساخت  عملیات  داد:  توضیح 
سرعت  بیشترین  با  گذشته  سال   2 طی 
پیمانکاران  به  محور  طول  تمام  و  انجام 

اکنون  داد:  ادامه  وی  است.  شده  واگذار 
پیمانکاران  بدهی  خصوص  در  مشکالتی 
این محور به وجود آمده و طلب پیمانکاران 
است. شده  خارج  استاندارد  میزان  از 

افزایش65 میلیارد تومانی بودجه تملک
وی با اشاره به اینکه راه آهن شرق کشور نیاز 
به سرمایه گذار خصوصی و فاینانس دارد، بیان 
راه  پروژه  برای  دولت  سهم  درصد   1٥ کرد: 
آهن از صندوق توسعه ملی برداشت می شود. 
عبادی با اشاره به افزایش 6٥ میلیارد تومانی 
برخی  بیان کرد:  استان  دارایی  بودجه تملک 
با  را  مجلس  از  گذشته  سال  خروجی  بودجه 
بودجه ورودی امسال مقایسه می کنند که این 
باعث ناامیدی در مردم می شود. استان خراسان 
جنوبی سال گذشته رتبه اول افزایش بودجه را 
متوسط  از  امسال  و  است  داشته  مجلس  در 
کاهش بودجه، باالتر است. عبادی با اشاره به 
سفر رئیس بنیاد مستضعفان به استان، گفت: از 
جمله دستاوردهای این سفر صدور سند برای 
اراضی موسوی و کلنگ زنی یک سالن ورزشی 
در حد استانداردهای آسیایی بود که قرار است 
تا پایان امسال به بهره برداری رسد. وی ادامه 
داد: از سوی بنیاد مستضعفان تسهیالت اشتغال 
با بهره 8 درصدی در نظر گرفته شد که در سال 
گذشته، خراسان جنوبی رتبه اول را در جذب 

این تسهیالت داشت.

حسینی- مدیر عامل هلدینگ تجهیزات و نیرو 
در تهران عنوان کرد: قصد داریم با راه اندازی 
صندوق پژوهش و فناوری ، بستر و پشتیبانی 
برای جوانان دارای ایده ایجاد کنیم تا هر ایده 
بارور و عملی شود و تا زمان رساندن آن به 
تولید مجبور به ترک استان نشوند.صبح دیروز 
اولین جلسه مجمع عمومی صندوق پژوهش 
استان  فناوری  و  علم  پارک  در  فناوری  و 
ابتدای  در  پارک  رئیس  ناصری  شد.  برگزار 
جلسه با ارائه توضیحاتی درباره نحوه عملکرد 
صندوق بیان کرد: هر فردی که در حوزه علم 
و فناوری ایده پردازی و فعالیت کند می تواند 
مجموعه  زیر  که  صندوق  این  تسهیالت  از 
است  کشور  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
استفاده کند. وی تسهیل موضوع ضمانت نامه 
های بانکی که از اصلی ترین مشکالت فن 
آوران استان بوده را از مزیت های این صندوق 
افزود: سرمایه گذاری خطرپذیر در  و  دانست 
طرح های پژوهشی و فناوری و مشارکت و 
سرمایه گذاری در ایجاد و توسعه شرکت های 
پژوهشی از دیگر فعالیت های این صندوق می 
این که سهم پارک  با اشاره به  باشد.ناصری 

علم و فناوری 760 میلیون تومان معادل 3.2٥ 
درصد است، خاطرنشان کرد: دانشگاه بیرجند 

صنعتی  دانشگاه  درصد،   12 با  میلیون   360
بیرجند ٥0 میلیون با 1.7 درصد، دانشگاه علوم 
بخش  و  درصد  با 10  میلیون  پزشکی 300 
خصوصی ٥1 درصد سهم در این صندوق دارد.

ناامیدی فناوران استان
 در بروکراسی اداری

وی اضافه کرد: اکنون در مرحله ثبت نام صندق 

در ثبت شرکت ها هستیم که با مشخص شدن 
بازرسان  اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و 

قدمی جلوتر خواهیم رفت، همچنین هفته آینده 
حساب صندوق با تایید نام آن باز خواهد شد. 
را  این کار  بیرجند هم  دانشگاه  خلیلی رئیس 
موثر در تسریع کارها و کاهش بروکراسی های 
اداری عنوان و اضافه کرد: بسیاری از دانشجویان 
و فن آوران به دلیل همین بروکراسی ها ناامید 
و خسته شدند، امیدواریم با چابکی و اختیارات 
این سیستم بخش بزرگی از مشکالت حل شود.

کار صرفا وام دادن و رها کردن نیست
فریدون بیکی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
نیرو در تهران، و عضو  هلدینگ تجهیزات و 
استان که خود  در  این صندوق  مدیره  هیئت 
اهل بیرجند نیز می باشد هم عنوان کرد: هنوز 
بسیاری از استان های بزرگ صندوق پژوهشی و 
فناوری را راه اندازی نکرده اند، این اتفاق در این 
جا نیز به دلیل ماهیت ذاتی و علمی این منطقه و 
کادر دانشگاهی قوی و ساختار فرهنگی بیرجند و 
خراسان جنوبی است. وی با بیان این که عالقه 
به خراسان جنوبی ، توجه به کارهای پژوهشی 
و نوآوری و کارآفرینی علل حضور وی در این 
منطقه می باشد، اظهار کرد: قصد داریم بستر 
و پشتیبانی برای جوانان دارای ایده ایجاد کنیم 
تا هر ایده بارور و عملی شود و تا زمان رساندن 
آن به تولید مجبور به ترک استان نشوند. به گفته 
وی حمایت تکنولوژی و  شناسایی بازار نیز از 
دیگر مواردی است که صندوق برای ایده های 
جوانان انجام خواهد داد و کار صرفا وام دادن و 
رها کردن جوانان نیست. بیکی با اشاره به این که 
زمانی شرکت توسعه و عمرانی خراسان جنوبی 
سهامدار می گرفت ولی تنها یک سال یا 18 ماه 

جهش داشت، تاکید کرد: قصد داریم این حرکت 
در استان جا بیافتد و تمام تالشمان را می کنیم 
تا ٥ سالگی این نهاد را رد کنیم، این کار نیز با 
تشریک مساعی و کنارهم بودن رخ خواهد داد.

به گفته وی باید ظرف ٥ سال آینده سرمایه اولیه 
6 میلیاردی به 60 میلیارد تومان برسد. این کار 
نیز نیازمند یک طرح است که باید هیئت مدیره 
تصویب و مدیرعامل طراحی کند.عضو هیئت 
مدیره صندوق با بیان این که باید ردیف های 
بودجه ای متفاوت را نیز شناسایی و جذب کرد، 
ادامه داد: اعتبار خوبی در طرح های انرژی های 
تجدید پذیر برای سال 97 دیده شده است که 
مانند سلولهای خورشیدی مناسب همین منطقه 
نیز می باشد، حتی می توان از شرکت های خارج 
از کشور هم سرمایه گذار آورد.گفتنی است، آقای 
زمانی مدیرعامل صندوق، ایزدخواه، فاضلی فرد 
و بیکی اعضای هیئت مدیره از طرف بخش 
خصوصی و نمایندگان دانشگاه بیرجند و پارک 
علم و فناوری از طرف بخش دولتی هستند. 
همچنین خانم هوشیار از دانشگاه علوم پزشکی 
عنوان  به  صنعتی  دانشگاه  از  هداوندی  و 

بازرسان صندوق انتخاب شدند.

فیلم فجر خراسان  سی و ششمین جشنواره 
بخش  فاخر  فیلم   12 اکران  از  پس  جنوبی 
به  بیرجند  بهمن  در سینما  مسابقه جشنواره 
کار خود پایان داد.احمد محبی دبیر جشنواره 
فیلم فجر در استان با اشاره به برگزاری سی 
برای  فجر  فیلم  جشنواره  دوره  ششمین  و 
 22 لغایت   13 از  استان   در  سال  چهارمین 
فاخر  فیلم  گفت:  12  بیرجند  در  ماه  بهمن 
و  کودک  بخش  فیلم   4 و  مسابقه  بخش 
نوجوان در 40 سانس در سالن سینما بهمن 
 ،16:00 صبح،14:30،   10 های  سانس  در 
اینکه  بیان  با  شد.وی  اکران   21 و   18:30
توانستیم  بودیم که  استان هایی  جزو معدود 
با تالش های انجام شده مجوز اکران بسته 

فیلم های سودای سیمرغ 1 را دریافت کنیم 
یادآور شد:در این بسته فیلم های مصادره به 
کارگردانی مهران احمدی، عرف سرد سهیل 
بیرقی، امپراطور جهنم از پرویز شیخ طادی، 
تنگه  آهنگر،  باشه  زیر آب محمد علی  سرو 
ابوقریب از بهرام توکلی؛ التاری محمدحسین 
از روح ا... حجازی و  تاریک  اتاق  مهدویان و 
پوریا  از  دلتنگی  جشن  فیلم های  همچنین 
کامپوزیا  کارگردانی  به  کامیون  آذربایجانی، 
پرتوی، هایالیت اصغر نعیمی، شعله ور حمید 
در  نیز  محمدیان،  هادی  فیلشاه  ا...،  نعمت 
این بسته موجود بود.محبی از اکران 2 فیلم 
انیمیشن و 3 فیلم دیگر ویژه کودک و نوجوان 
خبر در استان خبر داد و تصریح کرد: فیلم های 

کیف ها«،  »دنیای  کوچک«،  »قهرمانان 
»شکالتی«  و   »2 پری  و  »دزد  »فیلشاه«، 

تا  ،از چهاردهم  فیلم  روز یک  ترتیب هر  به 
هجدهم بهمن سالجاری به صورت رایگان با 

استقبال پرشور کودکان و نوجوانان در ساعت 
10 صبح در محل سینما بهمن بیرجند اکران 
شد.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
از استقبال 6 هزار و ٥00 نفری هم استانی 
از  دوره  این  های  فیلم  اکران  از  عزیز  های 
جشنواره خبر داد و بیان داشت:برای برگزاری 
از  استان  در  فجر  فیلم  هر چه بهتر جشنواره 
و  گرفته  کمک  ممکن  ظرفیت های  تمام 
شرایطی را به وجود آوردیم که بخش عمده ای 
ها  فیلم  تماشای  به  بتوانند  استانی ها  هم  از 
بنشینند.گفتنی است؛سی و ششمین جشنواره 
فیلم فجر خراسان جنوبی شب گذشته با اکران 
فیلم “شعله ور” به کارگردانی حمید نعمت ا... 
در سینما بهمن بیرجند به کار خود پایان داد.

اخبار کوتاه

حوادث استان

انتقاد شديد رئیس شورای اسالمی 
فردوس از نبود برخی تجهیزات 
ضروری پزشکی در فردوس  

سربازی-سانحه واژگونی اتوبوس در کیلومتر6 محور 
دیهوک -فردوس و اعزام تعدادی از مصدومان این 
حادثه به فردوس و از طرف دیگر خرابی دستگاه سی 
تی اسکن و نبود ام ار آی موجب شد زمان طالیی برای 

امور تشخیصی رسیدگی به این مصدومان از دست برود. 
این سانحه در ساعت 2 و 20 دقیقه بامداد دیروز بر اثر 
واژگونی اتوبوس حامل خواهران بسیجی از گچساران 
به مشهد مقدس اتفاق افتاد که بر اثر آن 9 نفر کشته 
و 36 نفرمصدوم شدند. از مصدومان این حادثه 16 نفر 
برای درمان به فردوس منتقل شدند. رئیس شورای 
اسالمی فردوس با بیان اینکه بیش از یک ماه است 
دستگاه سی تی اسکن بیمارستان شهید چمران فردوس 
خراب است افزود: متاسفانه خرابی این دستگاه موجب 
شد زمان طالیی برای رسیدگی به مصدومان از دست 
برود. وی افزود: تجهیزات تشخیصی پزشکی در شهری 
مانند فردوس که در مسیر عبور میلیون ها مسافر و زائر 
امام هشتم از 7 استان جنوبی کشور قرار گرفته یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید هر چه سریعتر 
حل شود.نقره دانی در عین حال گفت: دستگاه سی 
تی اسکن برای بیمارستان حضرت رسول خریداری 
واین سانحه دلخراش اتوبوس موجب شد با پیگیری 
امیر حسنخانی نماینده مردم فردوس، طبس ، بشرویه 
و سرایان در مجلس، مسئوالن وزارت بهداشت قول 
مساعد دادند ظرف چند روز آینده این دستگاه نصب 
و  حوادث  مدیریت  مرکز  مدیر  شود.  اندازی  راه  و 
فوریت های پزشکی هم گفت: بالگرد اورژانس هوایی 
بیرجند جهت انتقال تعدادی از مصدومان به سمت 
فردوس به پرواز در آمد و بالگرد اورژانس هوایی طبس 
آماده باش می باشد.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری هم در حاشیه عیادت از مصدومان این حادثه 
در بیمارستان امام رضا گفت: مصدومانی که حالشان 
وخیم بود از بیمارستانهای طبس و فردوس با بالگرد 
و اتوبوس آمبوالنس به بیمارستان امام رضا منتقل 
شدند. اسامی کشته شدگان حادثه اتوبوس دیهوک- 
فردوس به شرح زیر می باشد: جواهر هرمزی- سکینه 
فائقی  زهرا  فاطمه  جاللی-  بی بی  شاه  کریمی- 
زینب  درود-  بی بی  شاه  زاده-  برزگر  زری  منش- 
رضایی الر- شوکت محمدپور- گل جهان افتخاری

شفاف سازی امور بانکی 
سطح اعتماد عمومی
را افزایش می دهد

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری خراسان جنوبی گفت: شفاف سازی 
امور بانکی سطح اعتماد عمومی را افزایش می دهد و 
بانک ها باید جدی تر عمل کرده و دقت بیشتری در 
پرداخت تسهیالت داشته باشند. حسینی در یازدهمین 
کارگروه تخصصی اشتغال و گردهمایی بانک های 
استان خطاب به مسئوالن دستگاه های اجرایی و 
مدیران بانک های استان گفت: انتظار می رود در 
جلسات راحت اظهار نظر کنید چرا که بدون شک 
در بسیاری از جلسات با ارایه اظهار نظرها به راهکار 
بهتری دست می یابیم. وی بیان کرد: نوع گفتمان 
در جلسات باید به عمق قضایا نزدیک باشد و صرف 

کمیت را نباید مدنظر قرار داد.

تازه های ورزشی استان

تحقق 88 درصدی عملکرد استان
 در اجرای برنامه های اشتغال

اجتماعی  کارورفاه  تعاون  کل  اداره  سرپرست 
عملکرد  درصدی   88 تحقق  از  جنوبی  خراسان 
خراسان  اشتغال  برنامه های  اجرای  در  استان 
یازدهمین  در   ، اشرفی  داد غالمرضا  جنوبی خبر 
بانک  گردهمایی  و  اشتغال  تخصصی  کارگروه 
های استان، اظهار کرد: از مجموع 10233نفر که 
اشتغال إیجاد شده تاکنون 8970نفر محقق شده 
است .وی افزود: در راستای طرح اشتغال پایدار در 
مناطق روستایی وعشائری تا کنون تعداد 1710نفر 
آن  بیشترین  که  کردند  نام  ثبت  کارا  سأمانه  در 
اداره  به بخش کشاورزی است سرپرست  مربوط 
کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: 
تعداد 34طرح مصوب تاکنون به بانک های عامل 

وصندوق کار آفرینی امید استان معرفی شده اند .

۵91 واحد خونی به نیازمندان 
خراسان جنوبی اهدا شد

مهر- مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: 
به  فجر  دهه  مبارک  ایام  در  خونی  واحد   ٥91
بیان  اهدا شد. محمدرضا عاملی  استان  نیازمندان 
کرد: در ایام ا... دهه فجر، 71٥ نفر برای امر اهدای 
خون به مراکز خونگیری استان مراجعه داشته اند که 
از این تعداد ٥91 نفر موفق به اهدا شده اند. وی با 
بیان اینکه همچنین در 10 ماهه سال جاری 21 
هزار و 711 نفر به مراکز خونگیری استان مراجعه 
کرده اند، افزود: از این تعداد 86 نفر موفق به اهدای 
پالکت خون شده اند.وی با اشاره به روزهای پایانی 
سال جاری بیان کرد: از شهروندان خواستاریم در ایام 
زمستانی و روزهای پایانی سال نیز همچون گذشته 

ما را در امر اهدای خون یاری کنند.

پايان رقابتهای دور برگشت لیگ
 دسته يک والیبال بانوان

دور برگشت مسابقات لیگ دسته یک والیبال بانوان 
کشور در منطقه 4 پس از ٥ روز رقابت در بیرجند 
تیم های مدرن خجسته خراسان  پایان رسید.  به 
رضوی، نشاط مهر فارس و مشکی پوشان خراسان 
رضوی به عنوان 3 تیم برتر این دور از مسابقات به 
مرحله نهایي  لیگ دسته یک والیبال بانوان کشور راه 
یافتند.این مسابقات با شرکت ٥ تیم به میزبانی تیم 
مؤسسه اعتباری نور نماینده خراسان جنوبی 19 تا 23 
بهمن در سالن ورزشی مخابرات بیرجند برگزار شد.
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مجتمع های خدماتی رفاهی امام رضا )ع( در استان احداث می شود

جشنواره فیلم فجر در خراسان جنوبی به کار خود پایان داد

نماینده مردم بیرجند و درمیان و خوسف در مجلس خبر داد :

باروری ابرها در اسفند ماه

با راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری خراسان جنوبی اختصاص می یابد:

تسهیالت برای عملی شدن ايده های جوانان
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عبدالخالق ناصری   
معدل 20 رتبه اول  

پایه هفتم

فرامرز بخشی  
معدل 19/93رتبه دوم

  پایه هفتم

علی احمدی   
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

سیدعارف رضوی
معدل 19/93 رتبه دوم  

پایه  هشتم

 سید مجتبی موسوی
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  هشتم

مهدي خسروي
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

مهدی اکبری    
معدل 19/86

رتبه سوم  پایه هفتم

متین رمضانی مقدم 
معدل 19/86

رتبه سوم  پایه هفتم

ابوالفضل محمدزاده 
معدل 19/86

رتبه سوم  پایه هفتم

محمدجواد  خزاعی   
معدل 19/86

رتبه سوم  پایه هفتم

علی اصغر جعفری    
معدل 19/86

رتبه سوم  پایه هفتم

محمدحسن زنگوئی مطلق  
معدل 19/86

رتبه سوم  پایه هفتم

محمد  احمدی    
معدل 19/86

رتبه سوم  پایه هفتم

پویا  میغانی    
معدل 19/86

رتبه سوم  پایه هفتم

معین  کاظمی    
معدل 19/86

رتبه سوم  پایه هفتم

سیدعلی حسینی    
معدل 19/86

رتبه سوم  پایه هفتم

امیررضا  آرامی 
  معدل 19/86

رتبه سوم  پایه هفتم

محمدامیرمرادی  
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

سید حمیدرضا قریشی   
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

امیرعلی زنگویی   
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

سید حسین ناصری   
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

دانیال صغیری   
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

متین توکلی   
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

امیرحسین اکبری
 معدل 19/93 رتبه دوم  

پایه  هشتم

امیرعلی رسانی
معدل 19/93 رتبه دوم  

پایه  هشتم

مهدي پسندیده
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

محمدصدرا  باقرپور
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

محمدامین امیري
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

سجاد غالمي
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

محمد مهدي عنایتي
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

امیرحسین دانا
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

محمد غالمزاده
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

حمید علي آبادي
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

علي عابدیني
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

امیررضا ا لوندی   
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

رضا امینی 
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

امیرمهدی محمد نژاد   
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

امیرحسین عباس زاده   
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

علی دادی بورنگ   
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

محمد مهدی موذنی   
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

رضا فوالدی
 معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

آرمان عبداللهی 
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

محمد احسان پژمان 
بیرجندی  معدل 20 رتبه 

اول  پایه  هشتم

متین مکی
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

علی کاظمی تبار
معدل 19/93 رتبه دوم  

پایه  هشتم

محمدجمیل اکبری
 معدل 19/93 رتبه دوم  

پایه  هشتم

عمران غالم پور 
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

مهدی موحدی پور   
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

کیارش محمودآبادی   
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

امیررضا فرهادپور   
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

عرفان چاجی   
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

سعید برزجی   
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

امیرحسین ابراهیمی    
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

حسین مرادی پور
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  هشتم

محمدجواد  جعفری
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  هشتم

سید علی اسالمی
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  هشتم

حامد  میدانی
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  هشتم

امیرحسین بارانی
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  هشتم

مهدی کمیلی نژاد
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  هشتم

سید وحید حسینی
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  هشتم

محمدعلی بهدادفر
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  هشتم

محمدامین نخعی
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  هشتم

محمد جواد محمدی
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  هشتم

محمود حیدري
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

مهدي حسیني
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

حمید احمدي
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

رضا عباسي
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

سینا نقاش مودی
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

معید ملك نیا
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

سیدعلي سجادي
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

امیررضا ربیعي
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

امین حق پرست
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

سیداحسان حسیني
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

علي برهاني
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

محمد حسین ادهمي
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

ابوالفضل آقائي
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

سید سپهر آذرکار
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

امیرحسین فروزانفر
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

محمد مهدي پیله ور
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

امیر یوسفي
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

علي هرمزي
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

امیرحسین  مصطفوي
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

محسن محمدي
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

حمید  لطفي
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  نهم

مبین علي آبادي
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  نهم

نیما  ذبیحی
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  نهم

پیمان ساالري نیا
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  نهم

فرهاد  رحیمي
معدل 19/93 رتبه دوم  

پایه  نهم

مهدیار خوش بیان
معدل 19/93 رتبه دوم  

پایه  نهم

محمدحسین عباسی
معدل 19/93 رتبه دوم  

پایه  نهم

علي نورپور
معدل 19/93 رتبه دوم  

پایه  نهم

نورا...  مصطفائي
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

امیرحسین قیرواني
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

احسان زنگوئی
معدل 20 رتبه اول  

پایه هفتم

امیر محمد احراری فرد
معدل 20 رتبه اول  

پایه هفتم

یاسان هاشم زهی
معدل 20 رتبه اول  

پایه هفتم

سیدمحمدمهدی قریشی
معدل 20 رتبه اول  

پایه هفتم

مبین طاهری دوست آباد
   معدل 20 رتبه اول  

پایه هفتم

محمدصادق بشگزی
معدل 20 رتبه اول  

پایه هفتم

سید محمدهاشمی خراشاد
معدل 20 رتبه اول  

پایه هفتم

مازیار عارفی نژاد 
معدل 20 رتبه اول

  پایه هفتم

محمدحسین خسروی 
معدل20 رتبه اول  

پایه هفتم

محمد بندگان
  معدل 20 رتبه اول   

پایه هفتم

علی نیسانی
 معدل 20 رتبه اول  

پایه هفتم

امید قاسمی
 معدل 20 رتبه اول  

پایه هفتم

نیما شادی
 معدل 20 رتبه اول  

پایه هفتم

مبین یوسفی   
معدل 19/93رتبه دوم

  پایه هفتم

احسان سورگی   
معدل 19/93رتبه دوم

  پایه هفتم

پارسا سیف   
معدل 19/93رتبه دوم

  پایه هفتم

محمدحسین دالکه   
معدل 19/93رتبه دوم

  پایه هفتم

مصطفی نیك پرست  
معدل 20 رتبه اول  

پایه هفتم

امیر حسین کاوسی   
معدل 19/93رتبه دوم

  پایه هفتم

علیرضا حسین پور   
معدل 19/93رتبه دوم

  پایه هفتم

ابوالفضل اصفهانی   
معدل 19/93 رتبه دوم

  پایه هفتم

سعید وداد 
 معدل 19/93 رتبه دوم

  پایه هفتم

امیرحسین اذانی
معدل 19/93 رتبه دوم

  پایه هفتم

محمد یوسف یوسف پور  
معدل 19/93 رتبه دوم

  پایه هفتم

مسعود اکبری  
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هفتم

حسین باقری نیا
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  هشتم

ابوالفضل اکبری 
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  هشتم

روح ا... اخالقی 
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  هشتم

محمدامین عرب طبس
معدل 19/79 رتبه سوم  

پایه  هشتم

سینا سلیمی پور
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  هشتم

معراج محمودی بجد
معدل 19/86 رتبه سوم  

پایه  هشتم

حسین سورگي
معدل 20 رتبه اول  

پایه  نهم

امیررضاجعفری  
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هفتم

با تشکر از مساعی ارزشمند دبیران و کارکنان دبیرستان نمونه شهید مطهری)انجمن اولیا و مربیان( 

امیرحسین کارگر
معدل 19/93 رتبه دوم  

پایه  هشتم

حسین خسروی فیزیك
معدل 20 رتبه اول  

پایه  هشتم

آرش اخالقی
معدل 19/79

رتبه سوم  پایه هفتم

امیر پوریا محمدی
معدل 19/79

رتبه سوم  پایه هفتم

ابوالفضل مهربانی فر
معدل 19/79

رتبه سوم  پایه هفتم


