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سرمقاله

ورزشکاران زورخانه ای ، 
مرشدان جامعه

* امین جم

قهرمانی  از  خبر  یکبار  روز  هرچند  است  مدتی 
های ورزشکاران   پهلوانی و زورخانه ای استان به 
صورت فردی و تیمی به گوش می رسد.دی ماه تیم 
پیشکسوتان این رشته به مقام قهرمانی دست پیدا 
کرد و پس از آن هم موفقیت های اقای حبیب ا... 
شاعر زاده در تیم ملی و همچنین مقام های متعدد 
ورزشکاران استان حتی در رده های نونهاالن و جوانان   
و به تازگی هم  تیم هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان 
قهرمان و فاتح رقابتهای مرشدی کشور شد.این ها 
افتخار آفرینی های  از موفقیت ها و  فقط بخشی 
ورزشکاران زورخانه ای و پهلوانی ما است.همانطور 
آمده ورزش  ای  زورخانه  تاریخچه ورزش  در   که 
و انجام حرکات پهلوانی ... ) ادامه  سرمقاله در صفحه 2 (

سوختن خاموش و بی صدای 
بیماران پروانه ای در استان

 زخم همه وجودش را گرفته و توان ایستادن ندارد به دیوار تکیه می کند. درد 
و رنج زخم همه وجودش را گرفته است نمی تواند غذایی بخورد، لباس ها بر 
تنش می چسبند و خون از بدنش جاری می شود. دردها و زخمها شب و روز 
ندارد و درد ثانیه به ثانیه به سراغش می آید. پروانه ای شدن همیشه به معنای فضای عاشقانه و رومانتیک نیست گاهی زخم های 
همین پرونه ای شدن زندگی را روز به روز برایت سخت تر می کند، زخم هایی که هیچ گاه التیام پیدا نمی کنند.  ... مشروح در صفحه ۳

قول می دهم اگر از من حمایت شود به مقام های جهانی دست پیدا کنم
بانوی ورزشکار استان می گوید :  مچ اندازی را دوست دارم و همین جا قول می دهم که اگر از من حمایت شود به مقام های 
جهانی دست پیدا می کنم و حتی در سال آینده به مسابقات آسیایی می روم و با توکل به خدا حتما مقام می آورم و به امید خدا  

از بانوی طالی شرق کشور به بانوی طالیی کشور و بعد از آن آسیایی و هم جهانی می رسم. ... مشروح در صفحه ۴

باران وگرد وخاک 
در راه خراسان جنوبی

موج ناپایدار جوی که از اواخر وقت امروز وارد خراسان 
جنوبی می شود سبب بارش رگباری و وزش باد شدید 
خواهد شد. کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه 
به نفوذ موج ناپایدار به آسمان استان از اواخر وقت 

امروز، شاهد افزایش ابر  ... مشروح در صفحه ۷

فقدان عدالت درمانی درمرکز استان
تامین اجتماعی : زمین رایگان بدهید تا ظرف یک سال مرکز درمانی احداث شود / دانشگاه علوم پزشکی : بیرجند تا سال 14۰4 امکان توسعه تخت بیمارستانی ندارد / صفحه ۷

برگزاری نخستین جشنواره بازی و ورزش استان
صفحه ۷

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همسری مهربان و مادری عزیز 

مرحومه طاهره طحانی 
»همسر آقای مهدی مهران پور« 

را به اطالع عموم می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه
 امروز یکشنبه 96/11/29 ساعت 1۵ الی 16 از محل غسالخانه بیرجند 

برگزار می گردد. 
خانواده های: مهران پور، طحانی و زجاجی

)هوالباقی(

 

 

 
  

 

شماره:11331          "آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای"                            تاریخ: 96/11/29
شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد: برون سپاری فعالیت های قرائت کنتور، وصول مطالبات و توزیع قبوض آب بهاء در سطح شهر 
بیرجند را به پیمان واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های خدماتی که دارای گواهی تعیین صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
داشتن گواهی صالحیت ایمنی )الزامی( بوده، دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطالع ازسایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 
4 روز به سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادها شرکت واقع در بیرجند: بلوارشهدای 

عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32238163-32238167 - 056 تماس حاصل فرمایید.
آگهی  درج  از  روز پس   4 و  استان  فاضالب  و  آب  مناقصات، سایت شرکت  ملی  اسناد: سایت  دریافت  و محل  زمان   -1 توضیحات ضروری: 
مناقصه 2- زمان و محل تحویل اسناد: شنبه تاریخ 96/12/19 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی به صورت الک و مهر شده 
ساعت10   96/12/20 تاریخ  یکشنبه  روز  جلسات  اتاق  قیمت:  پیشنهاد  های  پاکت  بازگشایی  زمان  و  محل   -3 نمایید.  تحویل   14 ساعت  تا 
به  وجه  واریز  یا  و  بانکی  نامه  ضمانت  صورت  به  صرفاً  می بایست  که  ریال  مبلغ358.743.000  مناقصه:  در  شرکت  تضمین  میزان   -4 صبح 
حساب750700001000222717511001 بانک رسالت در وجه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی و بر اساس فرمت جدید ضمانت فرایند 
ارجاع کار صادر و در پاکت الف تحویل شود. 5- برآورد اولیه مناقصه:11.958.100.000 ریال که از محل اعتبارات جاری- سرمایه ای شرکت آب 
و فاضالب خراسان جنوبی تامین شده است. 6- اسناد مناقصه از طریق سایت آب و فاضالب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت 

 http://iets.mporg.ir  www.abfa-khj.ir .خواهد بود
دفتر قراردادها
شناسه آگهی: 143548   شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

فروش فوری یک قطعه زمین با سند مالکیت، شرق صدا و سیما
09354804730

یک موسسه اقتصادی در نظر دارد: تعداد 6۵4 دستگاه موتورسیکلت اوراقی 
 2۰ دستگاه خودرو سبک )قابل شماره گذاری - اوراقی( - 2 دستگاه کفی تریلی 

 2۰۰ بشکه 22۰ لیتری را از طریق حراج حضوری محدود و به صورت نقدی به فروش برساند.
زمان بازدید: چهارشنبه 96/12/02 از ساعت 8 الی 14 

مکان های بازدید: 1- بیرجند، کیلومتر 5 جاده بیرجند - نهبندان روستای میرعلی، پارکینگ نظام 
گستر )موتورسیکلت - خودرو( 2- بیرجند، سایت اداری، میدان راهنمایی و رانندگی، پارکینگ ثامن 
)موتورسیکلت - خودرو - کفی( 3- فردوس، میدان شهید صبوری جنب هیئت موسی بن جعفر)ع(، 
پارکینگ حافظ ثامن )خودرو( 4- درح، روستای استخر دراز، پارکینگ خزاعی )کفی- بشکه( 5- بیرجند، 

پاسداران 46، پالک 16 )خودرو(
زمان حراج: پنجشنبه 96/12/03 ساعت 12 بعد از اذان ظهر

مکان حراج : بیرجند، بلوار پاسداران، مجتمع فرهنگی غدیر سالن همایش های امام علی )ع(
وضعیت فروش وسایط نقلیه اوراقی اعم از خودرو و موتورسیکلت به شرح ذیل می باشد:

1- برش و جداسازی کامل گلویی به همراه فرمان، کمک فنرها و چرخ جلو از بدنه موتورسیکلت
2- برش سقف خودرو و جداسازی کامل آن از اتاق خودرو

3- ایجاد شکاف در موتور خودرو و انجین موتورسیکلت 
ضمناً 20% مبلغ پیشنهادی در زمان خرید به صورت نقدی دریافت خواهد شد و دستگاه کارتخوان در 

محل موجود است. مهلت تسویه حساب برای خریداران محترم ۷ روز کاری می باشد.
 شماره تماس: 05632435280-1

آگهـی حـراج حضـوری وسایط نقلیـه

هیئت پهلوانی و زورخانه ای خراسان جنوبی
افتخارآفرینی ورزشکاران و مرشدان استان 

را که موید تالش های شما بزرگواران است 
تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را از درگاه احدیت 

خواستاریم.
مجتمع فرهنگی ورزشی ولیعصر )عج(

مرشد عـزیز
جناب آقای محمد عرفان شمس آبادی

کسب عنوان 
قهرمانی در رقابت های مرشدی کشور

را تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون شما را از درگاه 
احدیت خواستاریم.

مجتمع فرهنگی ورزشی ولیعصر)عج(
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عیدیکارمندانباحقوقبهمنواریزمیشود

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با رد ادعای تاخیر در پرداخت عیدی کارمندان دولت درسالهای گذشته گفت:دولت تمام تالش خود را به کار خواهدبست که عیدی کارکنان دولت را با 
حقوق بهمن ماه پرداخت کند.وی در مورد احتمال تغییر شیوه محاسبه عیدی کارکنان دولت و افزایش مبلغ آن افزود: در اصالحیه قانون مدیریت خدمات کشوری که الیحه آن اخیرا از طرف دولت به 
مجلس   فرستاده شده برخی از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شده که موجب افزایش میزان عیدی کارکنان دولت خواهد شد اما این مساله مستلزم تصویب مجلس است.

ورزشکاران زورخانه ای ، 
مرشدان جامعه

*امین جم

اصلی  فعالیت های  اول( جزء  از صفحه  ...)ادامه  سرمقاله 

که  چرا  بوده  باستان  دوران  در  ایرانیان  روزمره  و 
و  »فداکاری«  خصلت  به  آمیخته  ورزش  این 
فروتنی،  و صفا،  بر صدق  »جوانمردی«و مشتمل 
خودشکنی و پرهیز از خودخواهی، خودبینی و سفر 
باطنی به مرزهای الیتناهی حق پرستی، حق جویی 
و حق طلبی بوده و در یک کلمه اعتالی معنویت 
با پرورش جسم و قدرت جسمانی در آحاد  همراه 
جامعه را به همراه داشته و دارد. ورزش پهلوانی در 
طول زمان باعث سالمت نفس ورزشکاران شده و 
به انسان ها روحیه مردانگی و بزرگمنشی می دهد، 
دل ها را پاک و انسان را به خدا نزدیک می کند. ما 
مردم کشور ایران اسالمی معتقدیم ورزش پهلوانی 
و باستانی از نظر ظرفیت فرهنگی و معنوی فراوان، 
می تواند برای ترویج فرهنگ ارزشی در دیگر رشته 
های ورزشی نیز تاثیر داشته باشد به عبارت دیگر 
دارد  تقدس خاصی  ای  زورخانه  و  پهلوانی  ورزش 
به ویژه این که حضور افراد در سنین مختلف یک 
شوکت و عظمت خاص به این ورزش بخشیده است. 
فرهنگ پهلوانی ریشه در اعتقادهای ملی و مذهبی 
مردم ایران اسالمی دارد به همین دلیل این فرهنگ 
باید بیشتر از گذشته توسعه پیدا کند، ضمن این که 
اخالق در ورزش پهلوانی با پرورش صفات شایسته 
ای مانند ایثار و از خودگذشتگی در ورزشکار نهادینه 
می شود. در گذشته نه چندان دور در بیشتر شهرهای 
ایران، پهلوانان در زورخانه ها، یکی از با اخالق ترین 
چهره های مردمی و تکیه گاه قابل اعتماد برای قشر 
ضعیف و مظهر احقاق حق، شجاعت، ایستادگی و 
مقاومت در برابر ظلم و مقابله با ستم و ستمگری بوده 
اند. هنوز هم مردم به پهلوانان و ورزشکاران این رشته 
نگاه دیگری دارند و به خصوص در استان ما اعتماد 
و اطمینان زیادی نیز به ورزشکاران و پیشکسوتان 
مورد  معنوی  دارند.این ورزش  پهلوانی  این ورزش 
عالقه رده های مختلف سنی از خردسال تا سالمندان 
است بنابراین باید تالش کنیم تا برای حفظ عظمت 
و سربلندی ورزشکاران آن و همچنین تقویت آموزش 
های جوانان و تجلیل از ورزشکاران، شرایطی را مهیا 
کنیم تا این ورزشکاران با اراده بتوانند برای  استان 
این  به  باید  گذشته  آن  از  کنند.  کسب  افتخار 
ورزشکاران به خاطر وجود روحیه پهلوانی و به عنوان 
مروجان اخالق در جامعه،بیش از پیش مورد توجه 
قرارگیرند و از آنان تجلیل شود.تجلیلی که فراتر از 
بیان در رسانه ها و تقدیر و تشکر های ساده و خشک 
ورزشی  های  مجموعه  حاضر  باشد.درحال  وخالی 
کنند.کاش  می  حمایت  ورزش  این  از  خصوصی 
مسئوالن دولتی نیز با حمایت از ورزشکاران به همان 
اندازه مجموعه های خصوصی و نه بیشتر،به حفظ و 
ارتقا جایگاه این ورزش کمک کنند.در پایان برخود 
الزم میدانیم خداقوت جانانه به تمامی ورزشکاران 
بگوییم. ورزشی  رشته  این  دوستان  ورزش  و 

مجلس نمی تواند درباره درگذشت 
سیدامامی از اطالعات سپاه سوال کند

علی مطهری در حاشیه نشست علنی دیروز مجلس 
با حضور در جمع خبرنگاران در واکنش به مسائل 
گفت:  سیدامامی  کاووس  درگذشت  به  مربوط 
اطالعات مان در این رابطه ناقص است. نهاد رسمی 
که پاسخگوی مجلس باشد، وزارت اطالعات است 
و می توانیم به صورت رسمی یا غیررسمی از آن ها 
توضیح بخواهیم و آن ها هم باید توضیح بدهند.وی 
افزود: ما نمی توانیم از سازمان اطالعات سپاه توضیح 
بخواهیم. وزارت اطالعات تاکنون یک کلمه هم در 
این رابطه صحبت نکرده و این خوب نیست. رسیدگی 
به مساله جاسوسی کار تخصصی وزارت اطالعات 
اما  این زمینه صحبت کنند.  باید در  است و آن ها 
می بینیم که سکوت کرده اند و این کار درستی نیست.

رئیس جمهور بجای رفراندوم
 بازار ارز را جمع کند

عضو فراکسیون نمایندگان والیی گفت:علی رغم 
اینکه التهابات اجتماعی اخیر پیش بینی می شد و 
ما به دولت در این باره تذکر داده بودیم اما اکنون 
دولت در تالش است پس از این اتفاقات به مردم 
احمد علیرضابیگی در حال  اشتباهی بدهد.  آدرس 
حاضر شاهد افزایش نرخ ارز در بازار هستیم آنچه 
مردم  توده های  زندگی  بر  داده  رخ  بازار  این  در 
سفره های  گذاشت.  خواهد  جای  به  مخربی  اثرات 
با  را  آن ها  زندگی  و  کرد  خواهد  راکوچکتر  مردم  
بحران های عدیده ای مواجه می کند. مردم نمی توانند 
درآمد مناسبی به دست بیاورند تا بتوانند یک زندگی 
آبرومند در قیاس با گذشته داشته باشند یعنی نه تنها 
پیشرفتی در زندگی آنها رخ نداده بلکه در مقایسه 
هستند.  مواجه  بیشتری  مشکالت  با  گذشته  با 

بعضا عملکرد احمدی نژاد مشکوک
 به نظر می رسد

یک فعال اصولگرا در خصوص اتهام افکنی احمدی 
نژاد به قوه قضاییه گفت: به نظر می رسد وی به دنبال 
تخریب خدمات ارایه شده در نظام جمهوری اسالمی 
است. واعظ آشتیانی با بیان اینکه آزادی به معنی انگ 
زدن، تهمت زدن و آبروی افراد و نظام را بردن نیست 
گفت: اگر احمدی نژاد معنی عدالت را می داند پس 
براساس همین عدالت باید مورد مواخذه قرار گیرد.
وی یادآور شد: برخی اوقات انسان به عملکرد احمدی 
نژاد مشکوک می شود و این سوال پیش می آید که 
آمد نیوز ها از کجا خوراک می گیرند. به نظر می رسد 
وی در حال تسویه حساب با برخی مقامات است.

مشموالن فارغ التحصیل دانشگاه ها
 در اسفند ۱۳۹۶ فراخوانده شدند

سازمان وظیفه عمومی ناجا، کلیه مشموالن فارغ 
التحصیل دانشگاه ها که دارای برگ آماده به خدمت 
به تاریخ اول اسفند ماه 1396هستند را به خدمت 
سربازی فراخواند.کلیه مشموالن فوق، موظف هستند 
روز چهارشنبه ۲ اسفند سال 96 در محل و ساعتی که 
توسط این سازمان در برگ معرفی نامه مشموالن به 
مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم شده حضور یابند.

یارانه نقدی سال آینده چقدر خواهد بود؟

یارانه های  مبلغ  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
هزار   ۴6 را  آینده  سال  در  پرداخت  برای  نقدی 
با  نوبخت   اعالم کرد. محمدباقر  تومان  میلیارد 
بیان اینکه جدول تبصره 1۴ الیحه بودجه 9۷ این 
هدف را به طور شفاف دنبال می کند، ادامه داد: 
واقعیت این است که دولت در سال آینده چیزی 
در حد ۴6 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت 
خواهد کرد در حالیکه این مبلغ در سنوات گذشته 
۴۲ هزار میلیارد تومان بود و برای افزایش یارانه 

خانوار ها ۴ هزار میلیارد تومان اضافه کردیم.

کدام بانک ها از دیروز
 سود ۲۰ درصد می دهند؟

بانک های  همه  مرکزی  بانک  اعالم  اساس  بر 
ساله  یک  سپرده  گواهی  اوراق  انتشار  به  کشور 
با نرخ ۲۰ درصد از ۲۸ بهمن اقدام خواهند کرد.

چهارشنبه شب  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
سه طرح پیش فروش سکه، انتشار اوراق مشارکت 
ارزی و انتشار اوراق مشارکت ریالی را برای کنترل 
همه  راستا،  این  کرد.در  اعالم  و  تدوین  ارز  بازار 
بانک های کشور می توانند از روز شنبه ۲۸ بهمن  
96 اوراق گواهی سپرده یک ساله و با نرخ سود ۲۰ 
درصد را به مدت دو هفته عرضه کنند.در صورت 
بازخرید اوراق قبل از سررسید یک ساله نرخ سود 

این اوراق 1۴ درصد محاسبه خواهد شد.

افزایش قیمت خودرو 
تا ۱.۵میلیون تومان

بازار دیروز خرید و فروش خودرو نیز همانند روزهای 
فعاالن  البته  بود.  روبه رو  قیمت ها  رشد  با  گذشته 
بازار معتقدند هنوز تقاضای خرید خودروهای داخلی 
در بازار رونق پیدا نکرده اما کمبود عرضه عاملی 
شده تا شاهد افزایش قیمتها در انواع محصوالت 
تیپ ۲  بازار خودروی ۲۰6  در  باشیم.دیروز  داخلی 
میلیون  قیمت 36  با  تومان  افزایش 5۰۰ هزار  با 
و 5۰۰  میلیون  یک  افزایش  با  پالس  دنا  تومان، 
هزار   5۰۰ و  میلیون   5۷ قیمت  با  تومانی  هزار 
هزار   5۰۰ افزایش  با  ال ایکس  سمند  تومان، 
تومانی با قیمت 35 میلیون و 5۰۰ هزار تومانی، 
افزایش یک میلیون تومانی  با  اتوماتیک  پژو۲۰۷ 
با قیمت 5۷ میلیون و 5۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰6 
قیمت  با  تومانی  هزار   5۰۰ افزایش  با   v۸ مدل 
استپ وی  تومان، ساندرو  و 5۰۰ هزار  میلیون   ۴3
میلیون   6۷ قیمت  با  تومانی  هزار   5۰۰ رشد  با 
با  تومانی  هزار   5۰۰ افزایش  با  ساندرو  تومان، 
می رسد. به فروش  تومان  میلیون   5۷ قیمت 

بانک ها مجاز به اعطای تسهیالت ارزی 
برای طرح های توسعه ای شدند

اعطای  به  مجاز  را  ها  بانک  مجلس  نمایندگان 
تسهیالت ارزی برای طرح های توسعه ای کردند. 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به بانکهای عامل 
اجازه دادند در سال 139۷ از محل منابع در اختیار از 
جمله منابعی که با تصویب هیأت امنا در چهارچوب 
اساسنامه صندوق توسعه ملی با آن بانک قرارداد 
عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده گذاری کرده، 

نسبت به اعطای تسهیالت ارزی  اقدام کنند 

سرمقاله

حرکت برخی مسئوالن اجرایی زیر پوستی است

آیت ا... مصباح یزدی گفت: ته دل بعضی مسئولین این است 
که با اسالم و دین نمی شود، کشورداری کرد، چون قوانین 
اسالم بدرد این زمان نمی خورد، معتقدند دین چیز خوبی 
است، ولی مال مسجد است، بدرد حکومت کردن نمی 
خورد. ، نهایت حرف آنها سکوالریزه کردن نظام یا همان 
نظام بدون اسالم ناب است.وی  عنوان کرد: االن متأسفانه دیدگاه برخی مسئولین 
همین است، ولی چون سیاست مدار هستند زیر پوستی حرکت و منش می کنند.

موالوردی: در »بلک لیست« دولت نهم و دهم بودم!

 دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی 
گفت: تصمیمم در دولت نهم و دهم این بود که ادامه 
فعالیتم در نهاد ریاست جمهوری نه به مصلحت و نه 
مقدور است. خیلی تالش کردم که واقعا بمانم و منشا 
اثر باشم، حتی یکسال مرخصی بدون حقوق گرفتم و 
بازگشتم دوباره! اما دریافتم اصال امکان و زمینه همکاری وجود ندارد و از طرف 
مقابل هم پذیرشی وجود ندارد. یک بلک لیستی بقول خودشان درست کرده بودند.

یکی از نقاط قوت ناطق نوری حمایت از روحانی است

محمدعلی ابطحی گفت یکی از نقاط قوت سیاسی آقای 
ناطق نوری را در حمایت ایشان در دو انتخابات اخیر از 
آقای روحانی می دانم. چون روحانی شخصیتی بود که 
قبل از اینکه اصالح طلب باشد جزیی از جریان اصولگرای 
اصیل کشور و عضوی از جامعه روحانیت مبارز بود.وی 
افزود: اگر جریان اصولگرای اصیل مانند اصالح طلبان و مانند ناطق نوری پشت سر 
روحانی قرار می گرفتند، ایشان می توانستند یک محور خوب برای نجات کشور باشند.

»برجام« یک معطلی بی خود برای کشور درست کرد

آقا محمدی گفت: برجام در یک جاهایی اثر داشت. 
برجام در مورد اینکه اوضاع تشدید نشده است اثر 
داشته، در مورد بازگشت نفت اثر داشته است. ولی 
برجام یک معطلی بیخودی کرده است؛ یعنی دولت 
نباید این اندازه به برجام تکیه می کرد.ببینید شما به 
مذاکرات رفتید و یک چیزی گرفتید و یک چیزی دادید؛ دیگر سر آنچه که 

گرفتید، دیگر این موضوع خیلی مهمی نیست.

 باید با جریانی که مانع پیشرفت انقالب است، بجنگیم

آیت ا... علم الهدی گفت:ما انقالبیون باید با انحراف و کفر 
که مانع اصلی انقالب است بجنگیم طبیعی است که در 
میدان مبارزه، جریان های مقابل هم آرام نگرفته و ما را 
به اشکال مختلف نظیر ترور شخص، ترور شخصیت و یا 
ترور نفوذ اجتماعی سرکوب می کنند از همین رو ما باید بر 
ایستادگی و مقاومت خودمان بیافزاییم و به دلیل سرکوبی آن ها عقب نشینی نکنیم 
و فقط به تداوم انقالب بیاندیشیم راهی که حضور در آن همراه با برخورد است.

هیچ وقت انتظار وحدت با عربستان را نداشته باشیم

آیت اهلل نوری همدانی گفت: هیچ وقت نباید انتظار داشته 
باشیم که با عربستان وحدت داشته باشیم، هیچ زمان 
عربستان که نوکر آمریکا است با ما متحد نمی شود، باید 
ما عماًل با یکدیگر متحد شویم و نقشه هایی که دشمن 
برای کشورهای منطقه دارد باید با قدرت خودمان این 
دشمنان را از بین ببریم. اگر ما با عربستان صلح کنیم، چگونه آمریکا اسلحه ها را 
به عربستان خواهد فروخت و عربستان چگونه ترامپ را مهمان خود خواهد کرد؟ 

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید 
بر اینکه امروز استیصال و یأس را 
می توانید  دشمن  حرکات  تمام  در 
ببینید، گفت: مردم لبنان و فلسطین 

مذاکره  میزهای  به  امیدی  هیچ 
آنان به مجاهدان  امید  ندارند بلکه 
میدان  می گویند  و  است  میدان  در 
تکلیف را مشخص می کند بنابراین 
همه گروه های فلسطینی روی این 
موضوع اتفاق نظر دارند که مقاومت 

به  وادار  را  دشمن  ایستادگی  و 
عقب نشیننی می کند. حجت االسالم 
رئیسی ادامه داد: روحیه سلحشوری 
و مقاومت به برکت آفرینی مقتدایان 

و سرداران سرافزانی همچون سردار 
سلیمانی و دیگرانی است که نامشان 
و  است  جلسه  این  زینت بخش 
ایستادگی  در  بسیاری  افتخاراتی 
و مقاومت به ثبت رساندند. وی با 
بیان اینکه امام)ره( از ابتدا فرمودند 

مسئله  فلسطین  و  قدس  مسئله 
تصریح  است،  اسالم  جهان  اول 
تکفیری  و  داعش  جریان  کرد: 
مسئله  که  آمد  به وجود  این  برای 
اسالم  جهان  اول  چالش  قدس 
اسالمی  امت  ماجرا  این  اما  نباشد 
با  وی  کرد.  جهل زدایی  و  بیدار  را 
در  وحدت  مسئله  اینکه  به  اشاره 
خون و همخونی برای دفاع از امت 
اسالمی در پی داشت، گفت: مسئله 
داعش، مسئله عراق و سوریه نیست 
بلکه مسئله ضدیت با امت اسالمی 
است اما خون خواه، حضرت حق و 
اباعبدا... )ع( است  همان خون خواه 
از یک قطره آن خون ها  و خداوند 
در  که  پاکی  فضای  و  نمی گذرد 
برکت  به  دارد  وجود  اسالمی  امت 
امت  از  که  است  شهیدانی  خون 
اسالمی و جهان جهل زدایی کردند. 

کافی  گفت:  نیکو  میرزایی  قاسم 
سال  یک  بگویند  مردم  به  است 
یارانه های  پول  این  تحمل کنید، 
این جا، منتها نظارت  نقدی می آید 
دقیق داشته باشند نه اینکه دوباره 
پول  این  بیاورد.  در  سر  کانادا  از 
مردم  زندگی  وارد  مستقیم  باید 
شود که مردم تغییر را حس کنند 
اشتغال  کار  این  با  متوجه شوند  و 
بیکار  بچه هایشان  دیگر  و  ایجاد 
افزود:درست  بود.وی  نخواهند 
االن  اعتراض  موج  که  است 
بدتری  موج  ولی  کرده،  فروکش 
می آ ید، که به این سادگی قابل حل 
نگرانی   گفت:  ادامه  در  نیست.وی 
که  است  این  اصالح طلبان  جدی 
رفتارهای دولت روحانی هزینه اش 
نوشته  اصالح طلبان  پای  به 
تفاسیر  این  همه  با  اما  می شود. 

اصالح  برای  انتخاب  بهترین  باز 
االن  و  بود  روحانی  آقای  طلبان 
هم من فکر می کنم آقای روحانی 
دارد.  را  مشخصی  برنامه های 

می کند. عمل  چابک تر  ان شاءا... 
فیروزکوه،  و  دماوند  مردم  نماینده   
در دهمین دوره مجلس  در پاسخ 
که  قضیه ای  آن  که  سوال  این  به 
می گویند احمدی نژاد در دوره ریاست 
در  پرونده های  به  جمهوری اش 

وزارت اطالعات دست یافت، چقدر 
می تواند نقش داشته باشد؟پاسخ داد 
بعید می دانم به پرونده ای دست پیدا 
اطالعات  وزارت  چون  باشد،  کرده 

امنیتی خیلی  باالخره یک سیستم 
قوی است و تا االن هم هیچ کدام 
موضوع  این  وزارت  مسئوالن  از 
به  می دانم  بعید  نکرده اند.  تایید  را 
اطالعات ویژه ای را دست پیدا کرده 
باشد، این در ذهن من نمی گنجد.

تولیت آستان قدس رضوی: لبنانی ها و فلسطینی ها
 امیدی به میزهای مذاکره ندارند

میرزایی نیکو: موج بعدی اعتراضات
 به سادگی قابل حل نیست

جزئیات جدید از کسر خدمت ایثارگران اعالم شد
سردار موسی کمالی با اشاره به ابالغ کسر خدمت ۲۰ هزار نفر از فرزندان ایثارگر 
در سال جاری، جزئیاتی از نحوه کسر خدمت این افراد را تشریح و اظهار کرد: با 
توجه به آمار موجود در مرحله اول، کسانی که امتیاز ۲۸ و ۲9 را کسب کرده اند 
می توانند به یگان های مربوطه مراجعه کرده تا کسر خدمت آنها اعمال شود. 
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به نحوه 
اطالع این افراد گفت: برای افراد ثبت نام شده پیامکی ارسال نخواهد شد، زیرا 
هرکس ۲۸ و ۲9 ماه سابقه ایثارگری داشته باشد و در سال 96 در سن مشمولیت 
باشد، می تواند برای استفاده از کسر خدمت های در نظر گرفته شده مراجعه کند. 
وی اضافه کرد: این افراد پس از ثبت اطالعات خود در یگان های مربوطه باید یک 
نسخه از تاییدیه را به پلیس 1۰+ جهت صدور کارت پایان خدمت )برای سربازان( و 
معافیت برای سایر مشمولین تحویل دهند. کسانی که امتیاز ۲۸ و ۲9 را دارا باشند حداکثر 
به مدت یک ماه فرصت دارند که اظهارات اولیه در ثبت نام نخست خود را اثبات کنند.

برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی در مدارس ممنوع شد
 دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره برگزاری آزمون ورودی مدارس 
خاص غیردولتی متوسطه اول گفت: مسئوالن ذیربط با هماهنگی خود مدیران 
مدارس چاره اندیشی کرده اند تا آنها نیز همانند مدارس سمپاد و نمونه دولتی 
آزمونی برگزار نکنند، بنابراین مدارس خاص غیردولتی در سال آینده آزمون 
نخواهند داشت. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: دوره ابتدایی 
و متوسطه اول دوره هویت یابی است، اما در دوره دوم تیزهوشان باقی می ماند و 
در رده سنی باالتر دانش آموزان متفاوت و برتر را جدا می کنیم. اکنون استراتژی 
وزاتخانه تقویت مدارس دوم متوسطه سمپاد است.دبیرکل شورای عالی آموزش 
و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره برگزاری آزمون در مدارس 
غیردولتی نیز گفت: مسئولین ذیربط با هماهنگی خود مدیران مدارس چاره 
اندیشی کرده اند تا آنها نیز همانند مدارس سمپاد و نمونه دولتی آزمونی برگزار 

نکنند. بنابراین مدارس خاص غیردولتی در سال آینده آزمون نخواهند داشت.

الزام کارت ملی هوشمند برای ایرانیان باالی ۱۵سال
پیرو تماس متقاضیان دریافت کارت ملی هوشمند با ایسنا و اعالم این مطلب 
که برخی از دفاتر ثبت نام افراد باالی ۸۰ سال را ثبت نام نمی کنند، سخنگوی 
سازمان ثبت احوال ضمن تأیید نکردن این اقدام بر الزام دریافت کارت ملی 
هوشمند برای همه ایرانیان باالی 15 سال تأکید کرد و گفت: شهروندان در 
صورت مشاهده چنین مواردی به ثبت احوال اعالم کنند تا اقدامات الزم در 
این زمینه صورت گیرد، ضمن اینکه برای فراهم کردن شرایط الزم جهت 
ثبت نام این افراد، قصد داریم تعداد ایستگاه های سیار را در تهران افزایش 
دهیم. سخنگوی سازمان ثبت احوال در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا 
این تعداد ایستگاه  سیار می تواند پاسخگوی سالمندان  باشد یا خیر؟ افزود: 
سالمندانی شامل ارائه خدمات ایستگاه  سیار می شوند که محدودیت حرکتی 
داشته باشند.همچنین بایستی برای استفاده از خدمات ایستگاه سیار ثبت نام 

کارت ملی هوشمند، با پست محله زندگی آنان هماهنگ شوند.

جزئیات عیدی کارگران و مشموالن قانون کار / از یک ماه تا ۱2 ماه کار 
 حداقل عیدی برای کارکنان مشمول قانون کار در سال جاری حدود یک میلیون و ۸6۰ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز ۲ میلیون و ۷9۰ هزار تومان است.کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار 
معادل 6۰ روز آخرین مزد، مبلغ مشخصی را به عنوان عیدی پرداخت کنند.مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان مشمول قانون کار در پایان هر سال حداقل معادل 6۰ روز »حداقل مزد قانونی مصوب« و حداکثر معادل 9۰ روز »حداقل مزد روزانه مصوب« 
همان سال است به این معنا که میزان عیدی پرداختی نباید از معادل 9۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود. به این ترتیب با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار اسفند 95، حداقل دستمزد روزانه کارکنان مشمول قانون کار برای سال 96 
معادل 3۰99۷۷ ریال تعیین شده، بنابراین حداقل عیدی پرداختی برای کارکنانی که یکسال کامل در واحد مربوطه مشغول به کار بودند، یک میلیون و ۸59 هزار و ۸6۲ تومان و سقف عیدی نیز ۲ میلیون و ۷۸9 هزار و ۷93 تومان است. عیدی برای 1۲ ماه کارکرد 
1.۸59.۸6۲ تومان*عیدی برای 11 ماه کارکرد1.۷۰۴.۸۷3 تومان*عیدی برای 1۰ ماه کارکرد1.5۴9.۸۸5 تومان*عیدی برای 9 ماه کارکرد1.39۴.۸96 تومان*عیدی برای ۸ ماه کارکرد1.۲39.9۰۸ تومان*عیدی برای ۷ ماه کارکرد1.۰۸۴.919 تومان*عیدی برای 
6 ماه کارکرد9۲9.931   تومان*عیدی برای 5 ماه کارکرد۷۷۴.9۴۲   تومان*عیدی برای ۴ ماه کارکرد619.95۴   تومان*عیدی برای 3 ماه کارکرد۴6۴.965   تومان*عیدی برای ۲ ماه کارکرد3۰9.9۷۷   تومان*عیدی برای 1 ماه کارکرد15۴.9۸۸تومان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان دارای  پالک ثبتی شماره یک هزار و سیصد و چهل و یک فرعی از 245 اصلی بخش دو بیرجند )1341 فرعی از 245 - اصلی( به نشانی بیرجند، سجادشهر، بلوار شاهد، پالک 64 ملکی خانم عصمت نادوکی فرزند حجی محمد 
به شماره ملی 0650748123 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 42213 صفحه 110 دفتر 271 امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل: شماال به طول 11/05 متر پی دیواریست به کوچه شرقا به طول 24/75 متر دیوار به دیوار پالک 
1342 فرعی جنوبا به طول 11/05 متر پی دیواریست به کوچه غربا به طول 24/71 مترمربع دیوار به دیوار به پالک 1340 فرعی )حقوق ارتفاقی ندارد( که اصل ملک برابر سند رهنی به شماره 17055 - 93/11/26 دفترخانه 22 بیرجند در قبال مبلغ هشتصد میلیون 

ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر بدهی نامبرده فوق برای مدت 60 ماه و مازاد اول آن به موجب سند رهنی 17140- 93/12/3 دفترخانه 22 بیرجند در قبال مبلغ هشتصد میلیون ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر بدهی حجی محمد نادوکی فرزند اسماعیل به شماره ملی 
0652427121 برای مدت 60 ماه و مازاد دوم طی سند رهنی 17144-93/12/3 دفترخانه 22 بیرجند در قبال مبلغ نهصد میلیون ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر بدهی آقای حسن عبدالهی فرزند رضا به شماره ملی 0650391500 برای مدت 60 ماه و مازاد سوم برابر سند 
رهنی 17145-93/12/3 دفترخانه 22 در قبال مبلغ نهصد میلیون ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر بدهی آقای حسین عبدالهی فرزند رضا به شماره ملی 0651515300 برای مدت 60 ماه و مازاد چهارم طی سند رهنی 17147-93/12/3 دفترخانه 22 بیرجند در قبال مبلغ 
800 میلیون ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر بدهی آقای بهمن نادوکی فرزند حجی محمد به شماره ملی 0653288808 برای مدت 60 ماه و مازاد پنجم به موجب سند رهنی 17149-93/12/3 تنظیمی در دفترخانه 22 بیرجند در قبال مبلغ هفتصد میلیون ریال به انضمام 
سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی خانم مریم نادوکی فرزند حجی محمد به شماره ملی 0652512178 برای مدت 60 ماه در رهن بانک ملت شعبه طالقانی بیرجند قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در اسناد فوق به تعهدات خویش عمل ننموده اند بانک مرتهن 
مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول طلب خویش تقاضای صدور اجرائیه بدین شرح: راجع به سند 17055 مبلغ 1/189/276/876 ریال )شامل مبلغ 609/139/676 ریال اصل طلب و مبلغ 84/111/342 ریال سود و مبلغ 496/025/858 ریال 
خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 96/7/6 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( پرونده ای تحت کالسه 9600663 و راجع به سند 17140 مبلغ 1/413/466/906 ریال پرونده ای تحت کالسه 9600668 و راجع به سند 17144 نسبت به وصول مبلغ 1/411/895/417 ریال 
پرونده ای تحت کالسه 9600705 و راجع به سند 17145 مبلغ 1/409/907/307 ریال پرونده ای تحت کالسه 9600621 و نسبت به سند 17147 راجع به وصول مبلغ 1/185/382/799 ریال پرونده ای به کالسه 9600669 و نهایتاً نسبت به سند 17149 راجع به وصول مبلغ 
1/433/678/000 ریال پرونده ای تحت کالسه 9600694 نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین و راهن بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند به درخواست بانک 
بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 96007582-96/11/14 ششدانگ پالک ثبتی فوق با عرصه ای طبق نامه شهرداری 273 مترمربع و اعیان در همکف 205/5 مترمربع مشتمل بر دو دربند مغازه و طبقه اول 190 
مترمربع و طبقه دوم 157/5 مترمربع و طبقه سوم 56 مترمربع طبقات دفتر تجاری بوده جمعاً به مساحت 612/85 مترمربع با کاربری تجاری و اشتراکات منصوبه به مبلغ چهارده میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال )14/150/000/000( ارزیابی و قطعیت یافته و در روز سه شنبه 
96/12/15 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بانک بستانکار به موجب نامه شماره 96/1644637- 96/11/25 اعالم نموده که مورد رهن فاقد بیمه می باشد و در خصوص پرونده های فوق 
به استناد تبصره ذیل ماده 4 آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد 
شد. حقوق دولتی به شرح ماده 40- آئین نامه اجرا نقداً وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملت جایز می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل 

غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجنداز تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد.               تاریخانتشار96/11/29
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آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
شماره  به  اجرایی  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
960986 محکوم علیه آقای ابوالفضل خونیکی 
محکوم است به پرداخت مبلغ 3/878/943/758 

ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم لها خانم 
فهیمه قربانی و پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت 
حق االجرا در حق صندوق و با توجه به توقیف پالک ثبتی 
به شماره 1306 فرعی از 345 اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در خیابان غفاری - میالن جنب بازار روز - جنب معاینه 
فنی و بنگاه آب لوله که زمین مورد نظر به مساحت عرصه 
آن 604 مترمربع قسمتی از چاله کنی زیر دیوار دور تا دور 
و شنارژ آن اجرا شده است که طبق بررسی به عمل آمده 
از شهرداری محکوم علیه برای زمین فوق 120/8 مترمربع 
تجاری یک واحد و 60/8 مترمربع یک واحد کارگاهی در 
حال گرفتن پروانه ساختمانی می باشد ارزش ششدانگ 
زمین فوق با توجه به موقعیت و مساحت و عرصه و کاربری 
موجود به مبلغ 6/840/000/000 ریال کارشناسی شده 
است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1396/12/12 
از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به 
فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و 
به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند، فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
 و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  
تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده 

خریدار خواهد بود. 

رجبی-مدیردفتراجرایاحکامحقوقی
دادگستریبیرجند
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تسنیم- زخم همه وجودش را گرفته و توان ایستادن 
ندارد به دیوار تکیه می کند. درد و رنج زخم همه وجودش 
را گرفته است نمی تواند غذایی بخورد، لباس ها بر تنش 
و  دردها  می شود.  جاری  بدنش  از  خون  و  می چسبند 
زخمها شب و روز ندارد و درد ثانیه به ثانیه به سراغش 
می آید. پروانه ای شدن همیشه به معنای فضای عاشقانه 
و رومانتیک نیست گاهی زخم های همین پرونه ای شدن 
زندگی را روز به روز برایت سخت تر می کند، زخم هایی 

که هیچ گاه التیام پیدا نمی کنند.

بیماری پروانه ای سرتاسر
درد، زخم و خون است

بیماری پروانه ای بر عکس اسم زیبایش سرتاسر درد، 
زخم و خون است و با کوچکرین ضربه یا تماس پوست 
درد  و  زخم  و  چرک  و  تاول  موجب  بیماران  این  بدن 
می شود تا جایی که این بیماران حتی یارای یک خواب 
راحت، جویدن و لذت خوردن یک غذای خوشمزه و یک 
لقمه نان را ندارند. بیماران پروانه ای از ترس کنده یا له 
شدن انگشتان دست و پا تا پایان عمر محکوم به تماشای 

بازی های کودکانه تنها از فاصله دور هستند.

زخم هایی که همواره بر تنت می مانند

آری بیماری پروانه ای یا همان )Eb( بیماری دردناک 
و خاصی است که  بخشی از آن ناشی از ژنتیک است و از 
بدو تولد تا پایان عمر همراه بیمار است و التیام ندارد مگر 

اینکه هزینه های گزاف آن کمی از مشکالت را بکاهد.
پنجم  کالس  دانش آموز  و  ساله   12 دختری  “الهه” 

دبستان است. او مبتال به بیماری Eb است.
ما  به  می گوید:  تسنیم  خبرنگار  با  گفت وگو  در  وی 
مانند  بدنمان  پوست  چون  می گویند  پروانه ای  بیماران 
پروانه ها ظریف و شکننده است و این بیماری مادرزادی 
بدن  به  نگاهی  اگر  است.  ما  همراه  تولد  بدو  از  و  بوده 
 4 کودکی  می کنی  گمان  بیندازی  ساله   12 الهه  نحیف 
ساله است آنقدر در اثر بیماری بدنش ضعیف و نحیف شده 
که کوچک به نظر می ر سد. تمام بدن الهه تاول هایی شبیه 
سوختگی دارد که حتی مخاط گلویش را درگیر کرده و سه 
روز طول می کشد تا درد آن برطرف شود پانسمان هایی 
دردناک دارد و گاه با کنده شدن پوست بدن همراه است.

وجود 15 بیماری پروانه ای
در استان خراسان جنوبی

نگاه  به زحمت های فروان مادرم  الهه می گوید: وقتی 
می کنم دلم برایش می سوزد که او هم مجبور است شب 
و روز در کنارم بسوزد و من تنها با ناله و زاری مرهمی 

خراسان  فرزند   15 از  یکی  الهه  آری  می شوم.  برایش 
جنوبی است که بیماری پروانه ای)Eb( دارد. این بیماری 
یک نوع بیماری پوستی تاولی است که معموال به صورت 
این  اکتسابی  نوع  می کند.  بروز  اکتسابی  و  مادرزادی 
بیماری در بزرگسالی بروز می کند و بیشتر در بیماری های 
سن  بیماری  این  ظهور  که  می شود  دیده  ایمنی  خود 
خاصی نداشته و تنها در نوع مادرزادی است که نوزادان 
دچار آن می شوند. مادرالهه در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
اظهار داشت: بیماری پروانه ای در ابتدای تولد کم است 
اما به مرور زمان پیشرفت کرده و سبب می شود انگشتان 

به هم بچسبند و در دهان و گلوی بیمار تاول زده و غذا 
خوردن را با مشکل مواجه کند. وی با بیان اینکه پدر الهه 
کارگر نجاری و من خانه دار هستم بیان کرد: گاهی اوقات 
زخم ها باید چندین بار پانسمان شود چون تعداد زخم ها 
زیاد است و این پانمسان ها زود تمام می شود هزینه های 
سرسام آوری دارد. مادر الهه می گوید: 8 سال مستاجری 

می رفتیم  که  خانه ای  هر  و  گذراندم  بیمارم  فرزند  با  را 
فرزندم  بیماری  آیا  که  بودم  همسایه ها  نمای  انگشت 
واگیردار است یا نه؟ از این خانه به آن خانه آواره بودیم 
تا اینکه از پدر و مادر و اقوام کمک گرفتیم و از رحیم آباد 
بیرجند با آنکه هیچ وسیله ای نداشتیم 10 کیلومتر بیرون 

شهر زمینی خریدیم چون پولمان کم بود.
وی افزود: در حاشیه روستا زمینی مزروعی گرفتیم و 
زن و مرد حتی در روزهای تعطیل هم کار می کردیم و 
تا یک چهار دیواری برای خودمان گرفتیم و بدون آنکه 

آب، برق و گاز داشته باشد.

مادر این بیمار پروانه ای ادامه داد: در آنجا ساکن شدیم 
و در آن زمان تازه دهیاری در آنجا ایجاد شد و چون بدون 
مجوز خانه ساختیم بعد از چند سال زندگی اول چک های 
جریمه منزل را از ما گرفتند بعد به ما گاز دادند و حاال ما 
ماندیم و آن چک ها و بدهی هایی که برای ساخت منزل 
بر دوشمان مانده است عالوه بر این داروهای بسیار گران 

فرزندبیمارم هم بر دوش مان سنگینی می کند.
را  ما  بیرجند  از مسئوالن  نیمی  الهه گفت: شاید  مادر 
می شناسند چون من به عنوان مادر وظیفه خود می دانستم 
تا  استانداری  از  کنم  تالش  فرزندم  برای  دارم  توان  تا 
بخشداری،  بهزیستی،  امداد،  کمیته  تا  گرفته  فرمانداری 
جایی  هر  به  و  خاص  بیماران  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مراجعه کردم تا شاید روزنه ای برای درمان فرزند بیمارم 
پیدا کنم و آنها تنها همه حرفهایم را شنیدند و وعده هایی 
دادند اما تا امروز که 11 سال می گذرد هنوز هیچ کس 

برای این بیماران اقدامی برنداشته است.

وی افزود: الهه هر وعده که می خواهد غذا بخورد من 
از اول تا آخر فقط دعا می خوانم تا غذا در گلویش گیر 
نکند چون این بیماری به دلیل وجود زخم در روده و گلو 
سبب می شود لقمه های غذا در گلو بیماران گیر کرده و 
ادامه  پروانه ای  بیمار  مادر  این  کند.  خونریزی  به  شروع 
داد: شب و روز برایم معنا ندارد، شب تا صبح خواب ندارم 
چون الهه زخم هایش درد زیاد دارد و زخم هایش پانسمان 
ندارد و لباس هایش به زخم ها می چسبد هزینه پانسمان 
و داروهایش هم زیاد است. مادر نگاهی به دختر بیمارش 
می اندازد، اشک در چشمانش حلقه می زند و می گوید: از 
ضجه های شبانه جگر گوشه ام لحظات جانفرسایی برایم 
رفتن  حال  از  بدن،  روی  چرک  تراشیدن  می زند،  رقم 
فرزند، هزینه های دارو و درمان و پانسمان، شیر و مکمل 
بیشتر هم خارجی هستند خیلی مشکالتمان  غذایی که 
این  آرزویش  بزرگترین  ساله   12 الهه  می کند.  زیادتر  را 
است که در آینده دکتر شود تا بتواند زخم های دوستان 

پراونه ایش را درمان کند.

سوختن خاموش و بی صدای بیماران پروانه ای

سوختن خاموش و بی صدای بیماران پراونه ای همچنان 
ادامه دارد. این بیماران با وجود نام زیبای بیماری شان اما 
به  و  هستند  مواجه  زیادی  روانی  و  روحی  مشکالت  با 
با  دیگر  مشکالت  و  درمان  هزینه های  بودن  باال  دلیل 

چالش های زیادی روبرو هستند.
این  به  مبتال  بیمار   15 جنوبی  خراسان  در  تاکنون 
شده  شناسایی  خاص  بیماری های  مرکز  توسط  بیماری 
بضعی  پوستی  تاول های  وجود  دلیل  به  بیماران  این  و 
خارج  معمولی  شکل  از  پا  و  دست  مثل  اندمهای شان 
می شود که نیاز به جراحی دارد و این بیماری پوستی به 
دو صورت اکتسابی و ژنتیکی است که ژنتیکی در نوزادان 
بروز  بزرگساالن  به دلیل عوامل محیطی در  اکتسابی  و 
می کند. هزینه درمان این بیماران را از 600 هزار تا بیش 
از 5 میلیون تومان در ماه عنوان می کنند و به احتمال زیاد 

آمار این بیماران در استان افزایش می یابد.
اگرچه الهه یکی از 15 فرزند مبتال به بیماری Eb در 
خراسان جنوبی است اما این خانواده دچار مشکالت مالی 
زیادی هستند که عالوه بر زخم های بیماری فرزندشان 
برای  توشه ای  می خواهیم  اگر  و  است  قلبشان  بر  تیری 
آخرت خود برداریم با کمک به این خانواده ها می توانیم 

مرهمی برای زخمهایشان باشیم.

مردم والیت مدار، انقالبی و شهید پرور خراسان جنوبی 
آماده  گمنام  شهید   12 استقبال  برای  را  خود  روزها  این 
می کنند که قرار است امروز وارد فرودگاه بیرجند شوند و 
آسمان این استان را کربالیی کنند. به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، در شهر غوغا است گویی قرار است برایمان مهمان 
بیاید، هر کس به طریقی خبری می دهد یکی خود را برای 
تزیین ماشین  استقبال آماده می کند و هر کس به دنبال 
تقسیم کاری است. گویا قرار است دوباره آسمان شهرمان 
بوی عطر شهادت و نسیم دلنواز کربال به خود بگیرد. خراسان 
جنوبی مردمانی سختکوش، انقالبی و والیت مدار دارد و با 
وجودی که مشکالت خشکسالی و رکود اقتصادی معیشت 
آنها را تحت الشعاع قرار داده اما همچنان با همه توان پای 
و  باشکوه  حضور  در  را  این  و  ایستاده اند  نظام  و  انقالب 

تماشایی خود در 22 بهمن به رخ جهانیان کشیدند.
مردم کویرنشین خراسان جنوبی با قدرشناسی از مقام شامخ 
شهدا، جایگاه خاصی را برای این ستون های انقالب قائلند و 
در این میان شهیدان گمنام بیشتر از بقیه مورد توجه این 
مردمان هستند و به صورت خودجوش بسیاری از مراسمات 
ملی و مذهبی را در کنار مزار این شهدا برگزار می کنند گویی 
مزار شهدای گمنام مأمنی برای آرامش این مردم شده است. 
و  زمانه  غبار  و  گرد  از  دلهای مان  زمانی که  در  دوباره  باز 
آلودگی های شهر گرفته است قرار است در ایام سوگواری 
مادر شهیدان فاطمه الزهرا)س( آسمان دلمان بارانی شود. 

قرار است در کنار شهدا برای حضرت زهرا عزاداری کنیم 
و چه خوب زمانی را شهدا برای ورود به شهر ما انتخاب 
کردند. قدمتان بر چشم همه ما، از آمدنتان خوشحالیم و برای 

ورودتان به شهرمان لحظه شماری می کنیم.
اهمیت شهدای گمنام برای مردم شرق کشور آنقدر است 
که به یک مطالبه برای  شهرها و روستاهایی که شهید گمنام 
ندارند تبدیل شده است و مردم به شکل های مختلف این 

مطالبه خود را دنبال می کنند.
معاون فرهنگی هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: امروز پیکر 
پاک 12 شهید گمنام وارد فرودگاه بیرجند می شود و مورد 
استانی و خانواده های معظم  استقبال مسئوالن و مدیران 
شهدا قرار می گیرد. مهدی رحیم آبادی با بیان اینکه بعد از 
مراسم استقبال از پیکر پاک شهدای گمنام، این شهدا به 
مسجد امام جعفر صادق)ع( بیرجند منتقل می شوند افزود: 
پیکر شهدا تا روز سه شنبه در شهرستان ها و  مکان های 
با  تا مردم  مختلف که درخواست داده بودند برده می شود 
شهدا وداع کنند. وی اظهار کرد: روز سه شنبه همزمان با 
سالرزو شهادت حضرت فاطمه زهرا از محل بوستان دوم بلوار 
سجادشهر میدان غدیر، پیکر شهدا به سمت حوزه علمیه برده 
می شود و قرار است در روز سه شنبه همزمان با روز شهادت 
حضرت زهرا )س( 6 شهید گمنام در شهرستان بیرجند، 2 
شهید در باغستان فردوس، 2 شهید در موسویه و 2 شهید در 

بورنگ شهرستان درمیان به طور همزمان خاکسپاری شود.
معاون فرهنگی هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس افزود: از دو شهید گمنامی که قرار است در 

باغستان فردوس تشییع و خاکسپاری شوند یک شهید در 
اسفندماه سال 62 در عملیات خیبر در جزیره مجنون در سن 
28 سالگی به شهادت رسیده است و شهید دیگر در بهمن 
66 عملیات والفجر 8 در منطقه عملیاتی ام الرصاص در سن 
26 سالگی به درجه رفیع شهادت نائل شده است. رحیم آبادی 

با بیان اینکه شهیدی که قرار است در حوزه علمیه بیرجند 
باشد در اسفند سال 63 عملیات بدر در منطقه عملیاتی شرق 
در  است، شهیدی که  در سن24سالگی شهید شده  دجله 

منطقه پدافند هوایی شرق خاکسپاری می شود نیز در تک 
دشمن سال 67 در منطقه عملیاتی فوا در سن 22 سالگی به 
شهادت رسیده است. وی افزود: شهید گمنامی که قرار است 
در حاجی آباد بیرجند تدفین شود در سال61 عملیات محرم 
منطقه عملیاتی شهرانی در سن 33 سالگی به شهادت رسید 

و شهید دیگر در دی 65 عملیات کربالی 4 منطقه عملیاتی 
ام الرصاص در سن 18 سالگی شهید شده است.

نشر  آثار و  بنیاد حفظ  اداره کل  معاون فرهنگی هنری 
قرار  ارزش های دفاع مقدس گفت: دو شهید گمنامی که 
است در دستگرد بیرجند خاکسپاری شوند یکی در اسفند 
سال 62 عملیات خیبر جزیره مجنون در سن 19 سالگی 
و دیگری دی ماه 65 عملیات کربالی 4 منطقه عملیاتی 
ام الرصاص در سن 29 سالگی به شهادت رسیده است و 
دو شهیدی که قرار است در موسویه قاین خاکسپاری شوند 
یکی در اسفند ماه 62 عملیات خیبر، جزیره مجنون در سن 
19 سالگی و دیگری در مرداد 61 عملیات رمضان منطقه 
عملیاتی شرق بصره در سن 27 سالگی به شهادت رسیده 
است. رحیم آبادی افزود: شهیدانی که قرار است در بورنگ 
شهرستان درمیان خاکسپاری شوند یک شهید در تک دشمن 
سال 67 منطقه عملیاتی زبیدات در سن 19 سالگی و دیگری 
در اسفند 62 عملیات خیبر جزیره مجنون در سن 25 سالگی 

به شهادت رسیده است.
کاش از ما نپرسند که بعد از شهدا چه کرده اید؟ آخر از 
سخن گفتن شرم دارم از صدای خواب آلود شرم دارم اصال 
ًمگر صدای خواب آلود من به گوش کسی می رسد؟ شهدا 
گاهی دلم برای آسمان تنگ می شود و تو میدانی که در این 
وانفسای دنیا پیمودن راه آسمان چقدر دشوار است پس تو 

همراهیم کن تا من هم به آسمانیان بپیوندم.

مجالس تعزیه حضرت زهرا )س( در بیرجند برگزار می شود
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: مجالسی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( در سه روز به ترتیب روز 29 بهمن ماه جاری 
در محل پارک آزادگان بیرجند ساعت 19، سی ام بهمن در محل هیئت عاشقان اهل بیت )ع( واقع در 17 شهریور ساعت 19 و یکم اسفند ماه سال جاری در محل هیئت محبان الزهرا 
و )س( واقع در میدان شهدا ساعت 8:30 صبح برگزار خواهد شد. وی تصریح کرد: متن تعزیه خوانی از متون قدیمی انتخاب شده است که با شرکت 15 نفر به مدت 120 دقیقه اجرا می شود. رفت  مسیر  چون  نباشید.من  وخسته  باسالم 

اوقات  بیشتر  است،  بیرجند  فرودگاه  بلوار  آمدم 
بینم گوسفندان کنار خیابان مشغول خوردن  می 
خیابان  کنار  های  درختچه  های  ساقه  و  برگ 
نمای  شهر  ورودی  که  این  بر  عالوه  و  هستند 
لطمه  هم  خیابان  زیباسازی  به  ندارد،   خوبی 

می زنند، مسئوالن پیگیر باشند.
915...839

تبلیغات  با  را  بگو دم عیدی شهر  آوا جان  سالم 
کثیف نکنند خوب نیست .

915...896
فرهیخته  استاندار  خدمت  احترام  و  سالم  با 
ومعزز  زحمتکش  بخشدار  و  محبوب  وفرماندار 
بخش مرکزی بیرجند ، باتوجه به اینکه روستای 
زینی از توابع بخش مرکزی که فاصله این روستا تا 
بیرجند کمتر از 13 کیلومتر است دارای مشکالت 
آنتن  عدم  مهمترین مشکل  اما  باشد  می  زیادی 
سازمان  یا  نهاد  به  بارها  باشد  می  موبایل  دهی 
ذیربط مراجعه کردم که قول داده اند که تا دهه 
فجر این مشکل رفع گردد اما دهه فجر هم تمام 
کانال  از  لذا  نگرفت  اقدامی صورت  هیچ  اما  شد 
فرمانداری محترم  از طریق  یا  استانداری محترم 

وبخشداری محترم پیگیری گردد.
915..031

باسالم. افسوس که مدیریت و مسوولیت و ریاست 
و سرپرستی بیشتر ادارات وسازمانها را به تعدادی 
افراد داده اند که فقط مادر زاد کلمه “نه ، نمیشه،  
نمیتوانیم، بروید بعد خبر می دهیم، قانون به ما اجازه 
 نمی دهد” و عباراتی از این قبیل را یاد گرفته اند
 بخدا مسووالن پایتخت نمی دانند که اینجا سلیقه ایی

جواب می دهند و استخدام می کنند.واال زیر نظر 
 مشهد که بودیم بهتر بود، االن چی؟ فقط غیربومی ها

وغریبه ها وتعدادی فامیل و...؟
935...167

سالم سالمت باشید، لطفا به مسووالن شهرداری 
بزنند صبح  بازار  چهارشنبه  به  هم  بگویید سری 
زود میروی غرفه بگیری مسئولش با بی احترامی 
تمام میگوید خودتان بروید جارو بگیرید وقتی هم 
میروی می بینی همه جا قبال یا رزروه یا به نام 
بندی  شماره  را  ها  غرفه  خواهشن  است،  کسی 
و صبح بر اساس پذیرش بدهند نه از روی پول 
متاسفانه  بازار،  چهارشنبه  مسئول  با  آشنایی  و 
است،  مسوولین  شأن  از  دور  و  بد  اخالقاهیشان 
ولی نگهبانان با اخالق باعث دلگرمی هستند. لطفا 

شهرداری پیگیری کند 
ارسالی به تلگرام آوا

در  تاخیر  به  نسبت  مربوطه  مسئوالن  از  سالم، 
 بازسازی خیابان غفاری و خوابیدن کاسبی مغازه داران

نمایم،  و مشکل جابجایی همشهریان تقدیر می 
تا  باشد  ادامه داشته  این روال همچنان  امیدوارام 

این مشکالت عادی شود!
915...176

عزیزان سازمان بازرسی خراسان جنوبی، لطفا در 
سوی  از  ثابت  تلفن  خطوط  انتقال  عدم  مسئله 
می  فکر  دوستان  این  کنید.  پیدا  ورود  مخابرات 
کنند مردم سر گنج نشستند که هم خطها را گران 

کردند و هم جلوی انتقال آن را گرفتند!
915...212

سالم، خواستم از شهردار والیت مدار و مردم دار 
جناب مهندس جاوید بابت به موقع دادن عیدی 
و حقوق به پرسنل تشکر ویژه کنم وخواهشمندم 
به فکر معوقات پرسنل هم باشند،  اجرکم عندا...

یک آتش نشان
915...330

آوا جان سالم گالیه ای از شهرداری دارم قبوض 
عوارض نوسازی برای ساختمان من آمده است و 
برق  نکنم  پرداخت  عوارض  اگر  که  کرده  تهدید 
آخرش  که  شما  شود.  می  قطع  من  ساختمان 
اجباری این مبلغ را خواهید گرفت. نیازی نیست 

تهدید کنید.
915...504

با  را  کارش  محل  استان  مخابرات  مدیرعامل 
است خود  گرفته  اشتباه  اسالمی  مجلس شورای 
قانون تصویب می کند و به اجرامی گذارد چرا خط 
تلفنی که ده سال در اختیار بنده بوده نمی توانم 
اکنون جابجا کنم با چه قانونی مدیرعامل مخابرات 

مانع این امرشده است.
935...090

سوختنخاموشوبیصدایبیمارانپروانهای
زخم های پروانه ای بر تن نحیف الهه ؛

خراسان جنوبی در انتظار ورود ۱۲ شهید گمنام لحظه شماری می کند

جوابیهادارهکلبهزیستیاستان

احتراما عطف به درج پیام شهروند در ستون پیام 
رساند:  می  استحضار  به   15/11/96 مورخ  شما 
طبق بررسی صورت گرفته و بر اساس اطالعات 
اخذ شده در خصوص فرستنده پیام، ایشان از محل 
شرایط بیمه ای کارگران ساختمانی مصوب آبان 
ماه 86 مجلس شورای اسالمی بیمه می باشد و از 
خدمات و حمایت های اجتماعی این بیمه استفاده 
می نماید.حال ذکر دو مورد ضروری می نماید اول 
بیمه ذکر شده در  از  استفاده  نامبرده جهت  آنکه 
فوق نسبت به اخذ کارت فنی مهارت اقدام نموده 
آفرینی  کار  و  اشتغال  ضوابط  طبق  آنکه   ودوم 
تسهیالت  هرگونه  حمایتی،پرداخت  دستگاههای 
اعم از خوداشتغالی و کارفرمایی منوط به نداشتن 
شغل و کار مناسب و فقدان هر گونه سوابق بیمه 
ای وابسته به شغل می باشد.لذا فرستنده پیام به 
بیمه  بیمه واینکه بخش عمده حق  دلیل داشتن 
گردد،شرایط  می  پرداخت  دولت  توسط  ایشان 

دریافت وام اشتغال از بهزیستی را ندارد. 

پیام شما

عکس: اینترنت

عکس: اینترنت

   )
ن

زا
ار

( درباتوماتیکسیـد
سکوریت  و  کرکره   ، پارکینگی  جک   

اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش 
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دیجیاتو- براساس تصمیم جدید سازمان رگوالتوری، تبلیغات اپراتورها به هر نحوی، چه پیامک و چه تماس تلفنی و... غیرقانونی تلقی می شود و چنانچه از امروز هر اپراتور 
برای تبلیغات به تلفن شما تماس گرفت یا پیامک برایتان فرستاد، حق شکایت از آن را دارید. اگر مشترکان با چنین مواردی مواجه شدند، می توانند با شماره 195 تماس 

گرفته یا با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.195.ir شکایت خود را ثبت کنند تا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با متخلفان به صورت جدی برخورد کند. یکشنبه *29 بهمن  1396 * شماره 4009

سینما و چهره ها

دست پُر تلویزیون در نوروز؛ 
از »پایتخت« تا »دیوار به دیوار« 

نوروز  برای  سیما  مختلف  های  شبکه  میزان- 
سال 1397 سریال های مختلفی را تدارک دیده 
اند.سریال “پایتخت” در سری پنجم خود این 
می  تصویر  به  را  معمولی  خانواده  از  روایتی  بار 
کشد که به همراه دوستان، سفر اودیسه وارشان 
با  مالقات  کند.  می  بیان  را  کشور  از  خارج  به 
این  از  بخشی  تنها  داعش  تروریستی  گروهک 

غافلگیری بزرگ است .
“کاله قرمزی” مهدی برقعی یکی از عروسک 
پخش  اخبار  آخرین  درباره  برنامه  این  گردانان 
موثقی  خبر  گفت:   97 نوروز  در  قرمزی  کاله 
. ندارم  قرمزی  کاله  پخش  دقیق  زمان   درباره 

از  تا  شد  تولید   96 نوروز  برای  قرمزی  کاله 
تلویزیون پخش شود ولی این اتفاق نیفتاد. 

”۲ دیوار  به  “دیوار  مجموعه   تصویربرداری 
 به کارگردانی سامان مقدم در حالی ظرف روزهای 
پیش رو به مرز 50 درصد می رسد که گروه تولید 
این سریال همچنان در لوکیشن اصلی پروژه و در 

خانه ای بزرگ در خیابان دولت حضور دارند.
میری  مازیار  کارگردانی  به  مدیره”  “هیئت 
است. “هیئت مدیره”، روایت گر قصه زوج جوانی 
است که با نقل مکان به ساختمانی جدید درگیر 
کرمی  احسان  از  غیر  می شوند.به  تازه  اتفاقاتی 
الیکا  میرامینی،  حدیث  همچون  بازیگرانی 
دالوری،  امیر  حسینی،  سجاد  فرید  عبدالرزاقی، 
امیر سلیمانی،  کمند  قاسمی،  ثریا  رشیدی،  لیلی 
مریم امیرجاللی، ناهید مسلمی، شیرین آقاکاشی، 
سام کبودوند در این مجموعه تلویزیونی به ایفای 

نقش می پردازند.
شهر  در  کامل  طور  به  عید”  “شب  داستان   
را  مختلفی  زائران  قصه های  و  می گذرد  مشهد 
روایت می کند که هر کدام با حاجت و نیتی در 
شب عید و آستانه تعطیالت نوروز، خودشان را 
امام رضا)ع( رسانده اند. تا مشهد و حرم نورانی 

طباطبایی  سیدکمال  کنار  در  فرحانی  جواد 
دارند  عهده  بر  را  مجموعه  این  تهیه کنندگی 
مرجانه  لوالیی،  حمید  همچون  بازیگرانی  و 
نظام دوست، حسین محب اهری،  نعیمه  گلچین، 
به  آن  در  و  سروش جمشیدی  ناصری  افسانه 

ایفای نقش پرداخته اند.

حقوق ورودی کاالی
 تجاری وارداتی 

*مهدی لگزی
 کارشناس امور گمرکی

حقوق ورودی و هزینه انجام خدمات کاال طبق 
ماخذ مقرر به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص 
ارائه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می 
گردد.واردات قطعی کاال مستلزم پرداخت حقوق 
ورودی و سایر هزینه هایی است که به ترخیص 

قطعی کاال تعلق می گیرد:

عوامل موثر در محاسبه
 هزینه پرداختی کاالی وارداتی:

گمرک  در  وارداتی  تجاری  کاالی  ارزش    -1
ورودی 

2-ماخذ حقوق )ماخذ حقوق ورودی کلیه کاالها 
در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات تعیین 

شده است( 
3-مالیات بر ارزش افزوده معادل 9 درصد)سال 

جاری( 
بانک  توسط  که  رسمی  ارز  )نرخ  ارز  نرخ   -4

مرکزی در زمان اظهار تعیین می گردد( 
به  مربوط  گمرکی  حقوق  درصد   1 میزان   -5

هالل احمر)سال جاری( 
قوانین  طبق  کاال  به  متعلقه  عوارض  سایر   -6

خاص در صورت وجود )عوارض دخانیات و...(
هزینه های پرداختی : حقوق ورودی )حقوق پایه + 
سود بازرگانی( + مالیات بر ارزش افزوده)در صورت 
تعلق( + مالیات علی الحساب)در صورت تعلق( + 

هالل احمر + سایر عوارض در صورت وجود 

نکته :
1-عوارض وارداتی یا بر ارزش کاال یا بر تعداد 
دولت  توسط  است  ممکن  هردو  بر  یا  و  کاال 

وضع گردد.
2- یاد آوردی می گردد در هنگام محاسبه حقوق 
و  مسافر  همراه  وارداتی  تجاری  کاالی  ورودی 
خواهد  محاسبه  برابر   2 بازرگانی  سود  پست  یا 
ماخذ حقوق ورودی کاالیی  اگر  مثال  برای  شد 
معادل 20 درصد باشد آنگاه سود بازرگانی معال 
16 درصد و حقوق گمرکی معادل 4 درصد  می 
باشد .)حقوق گمرکی به میزان 4 درصد همیشه 

ثابت است(.
3-هزینه های انجام سایر خدمات از قبیل بیمه، 
به  مربوط  و  بوده  جداگانه  داری  انبار  باربری، 

حقوق ورودی نمی باشد. 
قانون  و  گمرکی  امور  قانون  فوق  مطالب  منابع 

مقررات صادرات و واردات می باشد.

صادرات،تجارت،گمرک

گفتگویی اختصاصی آوا با آرزو حسینی بانوی قهرمان مچ انداز شرق کشور

قول می دهم اگر از من حمایت شود به مقام های جهانی دست پیدا کنم
نسرین کاری - به مناسبت گرامی داشت دهه فجر، 
در مسابقات مچ اندازی بانوان قهرمانی باشگاههای استان 
برگزار  بلوچستان  و  سیستان  میزبانی  به  کشور  شرق  و 
به  بهمن  لغایت 10   8 که  مسابقات  از  دوره  این  شد.در 
میزبانی زاهدان انجام شد، تیم اعزامی خراسان جنوبی با 
ترکیب فهیمه عزیزی، فاطمه شخم گر و آرزو حسینی به 
سرپرستی سمیه همروان حضور داشتند که در نهایت آرزو 
حسینی توانست مقام اول در دو دست راست و چپ در 
وزن 75kg را در مسابقات مچ اندازی بانوان شرق کشور 
به خود اختصاص دهد. گفتگویی با این بانوی ورزشکار هم 

استانی انجام دادیم: 

۲ سال حرفه ای  در  رشته 
مچ اندازی فعالیت دارم

23 ساله  هستم و دوسال است که در رشته مچ اندازی 
اندازی  با  رشته مچ  فعالیت می کنم. او ادامه می دهد: 
از  حدود 6  سال پیش توسط همسـرم که او  هم دراین 
رشته فعالیت دارد و چندین دوره توانست مقام کسب کنند 
اشنا شدم.حسینی خاطر نشان می کند: به دلیل نو پا بودن 
سـری   یک  ورزشی  های  رشته  تمامی  مانند  رشته  این 
مشکالت وجود دارد که  امیدوارم با همت مسئوالن حل 
این رشته  افراد کمی  متاسفانه  اینکه   بیان  با  شود. وی 
وقتی   که  ای  گونه  به  افزود:   شناسند  می  را   ورزشی  
می گویم قهرمان مچ اندازیم مسخـره ام می کنند و می 
گویند مگر چنین رشته ورزشی هم  داریم؟ وی تاکید کرد: 
بنابراین فعال نمی توان به طور قطعی جایگاه این ورزش را 
مشخص کرد. ولی چنانچه مسـئوالن این رشته را حمایت 
کنند مطمئنم  مچ اندازی جایگاه خودش را در بین ورزش 

دوستان و سایر رشته های ورزشی  پیدا می کند.

تاکنون در رشته مچ اندازی
 5 مدال طال کسب کرده ام

وی با اشاره به اینکه تاکنون در این رشته 5 مدال طال 
در  و  استان  مسابقات  در  مدال   3 افزود:  کنم.  کسب 
مسابقات شرق کشـور که به میزبانی سیستان و بلوچستان 
هـردودست  وزن75کیلوگرم  در  توانستم  برگزارشد 
شد:  یادآور  کنم.وی  طالکسب  مدال  وچپ(  )راست 

با  استانی  مسابقات  در   سال 95  مرداد  در  مقامم  اولین 
دو مدال طال دست راست و قهرمان اوورال کسب کردم.

حامی برتر من همسرم و خانواده بودند

حسیـن  همـسرم  من  برتـر  حـامی  داد:  ادامه  وی 
فـرازی، خـانواده ام و سـرپرست تیم سمیه همـروان،  
خانم جـوادی و  محمدامین محـمدپرست رئیس هیئت 

اینکه  بیان  با  استان  ورزشکار  هستند.بانوی  بـدنسازی 
این ورزش نیازمند اسپانسر برای حمایت از ورزشکاران 
توانند  نمی  ما  استان  از  اگر  کرد:  نشان  خاطر  است 
را  کار  این  دیگر  های  استان  از  کنند  جذب  اسپانسر 
خراسان  که  هایی  ورزش  چنین  چون  دهند  انجام 
مناسبی  مکان  توانند  می  است  سرآمد  ان  در  جنوبی 
برای سرمایه گذاری باشد. در زمینه تجهیزات هم فقط 
رشته  این  قهرمان  که  افرادی  کنند  تأمین  را  بودجه 

هستند می توانند طراحی و بسازند.

بانوی طالیی شرق کشور به بانوی طالیی
 کشور و بعد از آن آسیایی و هم جهانی می رسم

را دوست دارم و می  اندازی  تاکید کرد:  مج  حسینی 
خواهم آن را ادامه دهم و همین جا قول می دهم که 
اگر از من حمایت شود به مقام های جهانی دست پیدا 
آسیایی  مسابقات  به  آینده  سال  در  حتی  و  کنم   می 
می روم و با توکل به خدا حتما مقام می آورم و به امید خدا  

از بانوی طالی شرق کشور به بانوی طالیی کشور و بعد از 
آن آسیایی و هم جهانی می رسم.وی خاطر نشان کرد: در 
حوزه مربی  گری هم می خواهم فعالیت کنم به هر حال 
در استان به نسبت دیگر بانوان و با وجود همسرم اطالعات 
و تجربیات خوبی در این زمینه دارم که می توانم با بقیه به 
اشتراک بگذارم.بانوی ورزشکار با بیان اینکه ادامه دادن این 
رشته از مهم ترین برنامه های آینده من است افزود: همه 
سعی و تالشم این است که  ورزشکار حرفه ای است بشوم 
که مطمئـنم با حمـایت های حامیان مـوفق خواهم شـد به 

بهتـرین جایگـاه بـرسم.

مشکل اصلی بانوان این رشته  نداشتن 
یک مکان  مخصـوص برای تمـرین  است

وی معتقد است:  هـرچنـد هیئت ورزشی پایگاه قهرمانی 
اصلی  بنظرم مشکل  اما  است  داده  قرار  ما  اختیار  در  را 
بانوان این رشته  نداشتن یک مکان  مخصـوص برای 

مربی  هنوز  اینکه   به  اشاره  با  است.حسینی  تمـرین  
را  آن  قوانین  و  فنون  که  نداریم  اندازی  مچ  متخصص 
کامل آموزش دهد  ادامه داد: این حتی در حوزه آقایان 
هم وجود دارد و آنهاخودشان با کسب تجربه توانسته اند 
یاد بگیرند و به دیگران هم آموزش بدهند ولی در بخش 
و  شوند  می  وارد  تخصصی  آموزش  هیچ  بدون  بانوان 
آسیب هم می بینند. وی خاطر نشان کرد:  استقبال خیلی 
خوب است ولی به دلیل همین نبود حمایت و نبود مربی 

منسجم و متحد  متاسفانه هرکسی راه خود را می رود.

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

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

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

نماینده رسمی گروه مبلمان TAADساعت کار: 17:30 تا 12 شب
Vistor نماینده رسمی گروه  مبلمان

بهترین برندها برای برترین سلیقه ها
مناسب ترین قیمت ها بدون واسطه
چهارراه بهداری طبقه پایین بانک رفاه

با اقساط 
و شرایط ویژه 

نت
نتر

 : ای
س

عک
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راه هایی برای پیشگیری
 از قضاوت های پیش از موعد

خود را به جای طرف مقابل بگذارید: قبل از هر چیز خود 
تان را به جای طرف مقابل بگذارید اگر شما جای او 

بودید چه رفتاری از خود نشان می دادید.
  قطعا زمانی که پیش داوری در میان زوجین اتفاق 
در  حسادت  و  بدبینی  و  شک  پای  غالبا  افتد  می 
از  اینکه  تا  آمد  بر می  دلداری  است، در صدد  میان 
ابراز  و  باشد  داشته  دلشوره  او  پای  به  پا  بخواهد  او 

ناراحتی کرده غمیگین باشد.
مورد در  باشید  داشته  دوست  اینکه  نزنید:   حدس 
حادثه ای که اتفاق افتاده حدس بزنید و بعد قضاوت کنید 
کار نادرستی است حداقل تا زمانی که حدستان به اثبات 

نریده آن را با کسی در میان نگذارید.
به دیگران چیزی نگویید: یکی از بزرگترین آفت های 
پیش داوری این است که ما بعد از قضاوت زود هنگام 
خود به سرعت دیگران را در جریان قرار می دهیم . تصور 
کنید این کالم شما حتی روی یک فرد تاثیر بگذارد و 
یا باعث به وجود آمدن کدورت و از بین رفتن رابطه 
میان اشخاص شود در این صورت نه تنها خودتان بلکه 

دیگران را نیز درگیر قضاوت های عجوالنه کرده اید.
تفاوت های دیگران را بپذیرید: همه نباید مانند شما فکر 
کنند. این تفاوت هاست که به زندگی رنگ و بوی تازه 
می دهد. گاهی چون دیگران را با نگرش و فکر خود 

قضاوت می کنید به خطا و اشتباه می روید.
حس  که  مواقع  در  است  بهتر  ساده:  سوال  یک   
با یک  از قضاوت  قبل  زنده شده  پیشداوری در شما 
سوال ساده شاید بتوانید مشکل را حل کنید و دیگران 

را به مخمصه نیندازید.

بهلول دانا

آورده اند که روزی زبیده زوجه هارون الرشید در راه 
بهلول را دید که با کودکان بازی می کرد و با انگشت 
بر زمین خط می کشید. پرسید : چه می کنی؟ گفت: 
خانه می سازم. زبیده پرسید: این خانه را می فروشی؟ 

گفت: آری. پرسید : قیمت آن چقدر است؟
بهلول مبلغی ذکر کرد. زبیده فرمان داد که آن مبلغ را 
به بهلول بدهند و خود دور شد.بهلول زر بگرفت و بر 

فقیران قسمت کرد.
شب هارون الرشید در خواب دید که وارد بهشت شده 
به خانه ای رسید و چون خواست داخل شود او را مانع 

شدند و گفتند این خانه از زبیده زوجه ی توست.
دیگر روز هارون ماجرا را از زبیده بپرسید. زبیده قصه 
بهلول را باز گفت. هارون نزد بهلول رفت و او را دید 
که با اطفال بازی می کند و خانه می سازد. گفت : این 

خانه را می فروشی؟ بهلول گفت : آری
بهلول  است؟  مقدار  چه  بهایش   : پرسید  هارون 
چندان مال نام برد که در جهان نبود. هارون گفت : 
به زبیده به اندک چیزی فروخته ای. بهلول خندید و 
گفت : زبیده ندیده خریده و تو دیده می خری میان 

این دو، فرق بسیار است.

سختی ها بعضی از افراد را از پای
 می اندازند ولی برخی دیگر

 را توانمند می سازند

مرا از روی موفقیتم قضاوت نکن، بلکه در مورد 
من با در نظر گرفتن اینکه چند دفعه زمین خوردم

 و مجددا بلند شدم قضاوت کن.

چشمم ز غمت، به هر عقیقی که بسفت
بر چهره هزار گل ز رازم بشکفت

رازی، که دلم ز جان همی داشت نهفت
اشکم به زبان حال با خلق بگفت

آدم ها هر چقدر هم شاد باشند، هیچ کس راضی نیست. ما 
همیشه باید بهترین باشیم، خانه ای بزرگتر بخریم، ماشین 

مان را عوض کنیم، خواستۀ چیزی را داشته باشیم؟!

شکست خوردن در نقطه ای 
از زندگیت غیر قابل اجتناب است، 

ولی تسلیم شدن غیر قابل بخشش است

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

پس ]از کافران[ بپرس آیا ایشان ]از نظر[ آفرینش سخت  ترند یا کسانی که ]در آسمانها[ 
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حدیث روز  

ای مردم در خوبی ها با یکدیگر رقابت کنید و در بهره گرفتن از فرصت ها شتاب نمایید و کار نیکی را که در انجامش شتاب نکرده اید، 
به حساب نیاورید. امام حسین )علیه السالم(

سبک زندگی

رازداری و حفظ اسرار خانواده 
حفظ اسرار خانوادگی و حل کردن مشکالت در چارچوب 
و  مسائل  از  نزدیکان  شدن  باخبر  از  جلوگیری  و  خانه 
یک  زیبای  و  متعالی  صفات  جمله  از  خانوادگی،  اسرار 
خانواده است. معموال بر مال شدن اسرار خانواده در چند 

صورت رخ می دهد:
 سادگی و کم تجربه بودن افراد

زوج های جوان در اوایل زندگی خانوادگی خود، ناخواسته 
و از روی غفلت یا ناپختگی مسائلی که مربوط به زندگی، 
خلقیات و روحیات یکدیگر است را برای اقوام و دوستان 
شاید  اول  وهله  در  کار  این  کنند.  می  بازگو  نزدیک 
 مشکلی ایجاد نکند؛ اما با گذشت زمان و تغییر رابطه ها و 
بیرونی ممکن است مشکل ساز شود و در  دوستی های 

آینده مورد طعنه و سرزنش قرار گیرند.
خانوادگی  زندگی  تازه  که  پسری  یا  دختر  مثال  طور  به 
خود را در زیر یک سقف شروع کرده اند؛ ممکن از برخی 
برانگیز  تعجب  یا  جالب  هم  برای  رفتارهایشان  و  کارها 
و  نزدیک  چنین  نفر  با یک  این چون  از  قبل  تا  و  باشد 
توجه  جلب  برایشان  مسائلی  اند  نکرده  زندگی  صمیمی 
اختیار  در  را  خود  تجربیات  است  بیاندیشند خوب  و  کند 
زن  عاشقانه  و  گرم  کانون  هنوز  که  دیگرشان  دوستان 
و شوهری را نچشیده اند، قرار دهند و مسائل خصوصی 

زندگی خویش را برایشان بازگو کنند. 
مانند  است  بیرونی ممکن  این که دوستی های  از  غافل 

نباشد و مشکالتی  ابدی و همیشگی  ها،  رابطه  از  خیلی 
سبب جدایی دوستان از یکدیگر شود. لذا همین جدایی ها 
خصوصا اگر خصومت هم ایجاد شده باشد می تواند زمینه 
ساز افشای اسرار خانوادگی برای گرفتن انتقام از فرد مقابل 
باشد و چه زندگی هایی که به خاطر رعایت نکردن همین 

مسئله ساده دچار اختالل و طالق نشده است!
 افراد غریبه

در هر خانه ای بنا بر شرایط افراد غریبه ای رفت و آمد می 
کنند. مانند نظافت چی، تعمیر کار و سرویس کار و از این 
قبیل. اعضای خانه باید مراقب باشند و خیلی با این افراد 
صمیمی و گرم نشوند که اسرار خانوادگی خود را هم برای 
آنان باز گو کنند و سفره دلشان را بر ایشان باز کنند و به 

اصطالح عامیانه »چایی نخورده، پسر خاله شوند.«
اختالفات خانوادگی

می  زندگی  یکدیگر  با  خانه  یک  در  که  شوهری  و  زن 
و عدم  اختالف  است دچار  به طور طبیعی ممکن  کنند، 
تفاهم در موضوع یا موضوعاتی گردند. تا اینجا مشکلی 
نیست و با کمی تدبیر و از خود گذشتگی طرفین موضوع 
قابل حل است. اما گاهی زوجین برای درد دل، اختالفات 
خود را برای دیگران بازگو می کنند. این امر اگر بی جهت 
گرفتن  نه  باشد  دل  درد  دلیل  به  فقط  و  هدف  بدون  و 
راهکار از یک مشاور، می تواند خطرناک و سبب افشای 

اسرار و مشکالت خانواده گردد.

کودکان و فرزندان
خود  و غش  غل  بی  و  لطیف  روحیه  جهت  به  کودکان 
را  خانوادگی  غیر  از  خانوادگی  مسائل  دادن  تمیز  قدرت 
ندارند و ممکن است هر حرفی را که در خانه می شوند و 
یا هر عملی را که می بینند برای دیگران بازگو کنند. لذا 
وظیفه پدر و مادر است که ابتدا هر حرف یا هر عملی را 
جلوی کودکان خود نگویند و انجام ندهند. ثانیا در تربیت 
فرزندان خود در رابطه با راز دار بودن آموزش ها و تربیت 

های الزم را به کار برند.
 در تربیت فرزندان خود در رابطه با راز دار بودن آموزش ها 

و تربیت های الزم را به کار ببرید
 وقتی فرزندان رازهای خانواده را برمال می کنند والدین چه 
عکس العملی باید نشان دهند و چه برخوردی بهتر است 

از خود نشان دهند!
می کند،  مطرح  جمع  در  کودک  که  مطالبی  اگر   -۱
وقتی  مثال  برای  است؛  بی اهمیت  یا  اهمیت  کم 
رفته ایم« کجا  دیروز  یا  خورده ایم  چی  »شام   می گوید: 

هیچ واکنشی نشان ندهید.
۲- اگر مسائل مهم زندگیتان را در جمع بیان می کند یکی 
از دالیل مهم آن، این است که خودتان در حضور همسر 
متوجه  اینکه  بدون  می کنید،  را  کار  همین  بستگانتان  یا 
باشید دختر ۸ ساله شما با وجود اینکه مشغول بازی است، 
خوبی  الگوی  کنید  سعی  می شنود.  را  شما  صحبت های 

مطرح  دیگران  با  را  خانوادگی  رازهای  و  مسائل  و  باشید 
نکنید، اگر هم این کار را انجام می دهید حداقل زمانی که او 
مدرسه است و درخانه حضور ندارد با دیگران صحبت کنید.

۳- وقتی کودک رازهای خانواده را مطرح می کند واکنش 
شدید نشان ندهید بلکه او را از جمع بیرون ببرید و او را از 
نظر خودتان مطلع کنید؛ مثال بگویید: »من خیلی ناراحت 
بقیه  جلوی  زندگیمان  خصوصی  مسائل  وقتی  می شوم 
مطرح می شود« یا در   همان موقع با یک نگاه جدی )بدون 

هیچ صحبتی( برای چند ثانیه به او نگاه کنید.
۴- به هیچ وجه از روش های نصیحت، عصبانیت، تهدید، 

تنبیه  به ویژه در حضور جمع استفاده نکنید.
۵- کودک شما به شدت نیازمند جلب توجه است. شما و 
همسرتان سعی کنید نکات مثبت او را بیشتر ببینید برای 
و  بنویسید  کاغذ  روی  را  توانمندی هایش  می توانید  مثال 
روی کمدش بچسبانید. تا می توانید با او بازی کنید برایش 

وقت بگذارید با هم بیرون بروید.
۶- به دیگران بسپارید که وقتی از مسائل زندگیتان صحبت 
می کند، هیچ واکنشی نشان ندهند و کامال بی تفاوت باشند.

۷- هدف کودک از خبرچینی را مشخص کنید، آیا کودک به 
دنبال جلب توجه  یا انتقام جویی می کند؟

الگوهای  با  را  خبرچین  کودک  کارها  و  فعالیت  در   -۸
الگوها  مناسب قرار دهید و در مورد رفتارهای خوب این 

با کودک بحث کنید.
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  09156633230- برگی

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

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

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

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات به 

صورت نقد و اقساط به  فروش می رسد.
09158254172

به دو نفر همکار خانم برای همکاری در پوشاک 
با حقوق ماهیانه 700 هزار تومان نیازمندیم. 

32220655  - 09151630820

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

تجربه کنید.   09158668002

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 

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

دعوت به همکاری
به تعدادی مدرس زبان خانم و آقا 
برای تدریس سطوح پیشرفته زبان 
نیازمندیم. ساعت تماس: 8 الی 14 

05632317334 کارت دانشجویی اینجانب علی پردل از 
دانشگاه صنعتی بیرجند به شماره دانشجویی 

9013312504 مفقود شده 
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه امیرآبادی 
زاده از دانشکده سپیده کاشانی به شماره 

دانشجویی 05017515 مفقود شده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شرکت خدماتی شاهین فرزان آینده 
به شماره ثبت 5434

دارای مجوز رسمی از اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اتحادیه شرکت های خدماتی و تاسیسات 
مکانیکی در زمینه نظافت، نگهداری کودک 
و سالمند، حمل اثاثیه، تاسیسات مکانیکی 

در خدمت همشهریان عزیز می باشد.
آدرس: بین پاسداران 4 و 6 

 09393792446 
   32221194

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به یک نیسان یخچالدار 
برای پخش لبنیات نیازمندیم.

09155620382

به جوشکار ماهر لوله چاه های 
کشاورزی برای نصب 50 کنتور آب 

در محدوده نهبندان نیازمندیم. 
متقاضیان واجد شرایط می توانند 
با شماره  ذیل تماس حاصل نمایند.

03137735540
03137735550

به جوشکار ماهر لوله چاه های 
کشاورزی برای نصب 40 کنتور آب 

در محدوده  فردوس و بشرویه 
نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط 

می توانند با شماره ذیل تماس 
حاصل نمایند.  03137735540

03137735550

به جوشکار ماهر لوله چاه های 
کشاورزی برای نصب 130 کنتور 
آب در محدوده طبس نیازمندیم. 
متقاضیان واجد شرایط می توانند

 با شماره ذیل تماس حاصل نمایند.
03137735540
03137735550

به جوشکار ماهر لوله چاه های 
کشاورزی برای نصب 100 کنتور 

آب در محدوده زیرکوه و قاین 
نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط 

می توانند با شماره ذیل تماس 
حاصل نمایند. 03137735540

03137735550

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله

056323231۷9 - 09153634۷6۷
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اکثر  از  نگرانی های جدا نشدنی  از  امروزه یکی  الو دکتر- ریزش مو 
افراد شده است. طبق تحقیقات اخیر استفاده از گیاهان مناسب برای 
جلوگیری از ریزش بهترین راه حل است.مصرف جوانه گندم، سبوس 
برنج و نخودفرنگی نیز در تقویت مو موثر است و همچنین گفته می شود 
که یکی از علل ریزش مو عالوه بر کمبود ویتامینB، کمبود گوگرد در 
بدن است. این ماده معدنی در پیاز نرگس، پیاز عنصل و همچنین در انواع 

سبزی ها مثل تره، سیر و موسیر به وفور یافت می شود.برای پیشگیری 
از ریزش مو اصطالحا از مواد قابض استفاده می شود و حنا، مورد و 
سدر در اصطالح عام ریشه را سفت می کنند. نکته جالب اینکه هر 3 
گیاه آثار ضدقارچ، ضدباکتری و ضدالتهابی هم دارند. این 3 گیاه چربی 
و التهاب را کاهش می دهند و از ریزش مو جلوگیری می کنند.برخی 
گیاهان به افزایش خون رسانی موضعی کمک می کنند که معروف ترین 

آنها گیاه رزماری است و فرآورده های آن به راحتی در دسترس می باشد. 
تمام گیاهانی که جریان خون موضعی را تقویت می کنند، نه تنها در 
پیشگیری از ریزش مو، بلکه در رشد مجدد آن نیز موثرند. رزماری آثار 
ضدالتهابی هم دارد و می تواند بیماری های التهابی پوست سر را بهبود 
دهد.برخی از ترکیب های بابونه و آویشن نیز خواص مشابه رزماری دارند 

و از فرآورده های آنها برای بهبود اگزما و درماتیت استفاده می شود.

با این ماده گیاهی کچلی را درمان کنید

ویار صبحگاهی را چگونه بدون دارو 
درمان کنیم؟

آخرین خبر- اولین پارامتری که هر خانم باردار   
صبحگاهی  ویار  باشد  منتظرش  بایست  می 
است که معموال در سه ماهه نخست بارداری 
بتوان  شاید  کند.  می  درگیر  را  مادران  بیشتر 
گفت که سخت ترین مرحله دوران بارداری ویار 

صبحگاهی است که ۸۰ % زنان باردار به آن مبتال 
خواهند شد.اگر ساعات اولیه صبح از خواب بیدار 
می شوید و ویار صبحگاهی دارید سعی کنید 
مقداری از کراکرها و یا خمیرهای خشک مانند 
باشید  داشته  کنار تخت خود  بیسکوئیت  انواع 
و چند تایی بخورید و سپس آرام آرام تخت را 
ترک کنید. این کار به شما کمک می کند کمتر 

احساس تهوع داشته باشید.

خواص سبوس برنج برای بدن

دکتر سالم-  برنج مهمترین محصول غالت در 
آسیا است و غذای اصلی قریب به اتفاق جمعیت 
این منطقه است سبوس برنج با توجه به محتوای 
و   B ویتامین   ،E ویتامین  ها،  اکسیدان  آنتی 
اسیدهای چرب ضروری، فواید سالمتی مختلفی 
را ارائه می دهد. آنتی اکسیدان های سبوس برنج 

از طریق فرآیندهای مختلف اثرات مثبت بر سیستم 
بیولوژیکی بدن دارند. سبوس برنج همچنین به 
عنوان منبع طبیعی فیتوسترول ها عمل می کند 
که کنترل قند خون، سالمت پروستات و متابولیسم 
کلسترول را کنترل می کند. سبوس برنج به طور 
طبیعی حاوی الکتوز، گلوتن و هیپوالرژنتیک است، 
و این یک محصول سالم قابل اعتماد برای سلیقه 

های مختلف است.

طرز تهیه قرص الغری در خانه

الو دکتر- برای این کار، کافی است یک قاشق 
زردچوبه، یک قاشق زنجبیل، یک قاشق زیره که 
نوع آن فرقی نمی کند سیاه یا سبز باشد و یک 
قاشق دارچین را با هم در ظرفی کوچک مخلوط 
کنید .در صورتیکه یبوست دارید یک قاشق پودر 
سنا هم به این مواد خشک اضافه کنید.حاال این 

مخلوط را با یک قاشق عسل به صورت یک خمیر 
آماده کنید و از آن به اندازه یک نخود برداشته ، در 
دست گرد کنید و به شکل قرص درست کرده و 
کنار بگذارید تا خشک شود.حاال یک یا دو قرص 
را در روز مصرف کرده و تا رسیدن به وزن مطلوب 
ادامه دهید.این قرص طبیعی، سوخت و ساز و 
متابولیسم بدن را افزایش داده و موجب کاهش 

وزن شما می شود.

هرگز این نقاط بدن را فشار ندهید!
 

الو دکتر-برخی نقاط بدن نقاط عصبی محسوب 
می شوند که هرگونه فشار یا ضربه به آن ها سبب 
ایجاد درد عصبی شده و عوارض خطرناکی به 
همراه دارد.1-پیشانی و نوک انگشتان:پیشانی و 
نوک انگشتان حساس ترین مناطق بدن انسان 
نسبت به درد هستند. اعمال هرگونه فشار و دردی 

به این نواحی سبب ایجاد در درتمام بدن می گردد. 
2- بینی: بینی نیز مانند پیشانی دارای رگ های 
عصبی فراوانی است و بهتر است از فشار دادن 
بینی جدا خودداری کنید زیرا این تحرکات به مرور 
زمان تاثیر بدی بر اعصاب فرد می گذارد.پشت 
گردن:پشت گردن نیز از نقاط بسایر حساس به 
فشار و درد است و فشار بیش از حد باعث  سردرد 

بسیار وحشتناکی در فرد می گردد.

فواید و عوارض قرص آهن

الو دکتر- شاید فکر کنید خوردن قرص آهن در 
حالتی مفید و برای بدن الزم است. مهم ترین 
و  تهوع  گوارشی،  عوارض  آهن  قرص  عارضه 
افراد موجب بروز  از  یبوست است و در بعضی 
اسهال می شود و در فرموالسیون فیفول آهن به 
آهستگی آزاد می گردد بنابر این فیفول عوارض 

کمتری داردبهتر است مکمل آهن قبل از خواب 
مصرف شود مکمل های آهن و یا منابع غذایی 
دارای مقدار زیاد آهن مانند گوشت قرمز ، زرده 
تخم مرغ ، جگر ، اسفناج تازه ، عدس و لوبیا است 
زنان باردار نباید مصرف قرص آهن را به دلیل بروز 
عوارض آن قطع کنند، زیرا بعد از گذشت چند روز 
معموال این عوارض قابل تحمل شده و یا کال 

برطرف خواهد شد.

یادداشت

بزرگترین گروه طنز استان، 
نتیجه اعتماد و حمایت 
از جوان ایرانی
*سربازی

قریب به ده سال است که گروه فرهنگی هنری نبوت باغشهر اسالمیه متشکل 
از عده ای از جوانان خوش ذوق و با استعداد این شهر توانسته با هنرنمایی و 
اجراهای موفق خود، نشاط و شادی را برای مردم منطقه به ارمغان بیاورد. 
گروهی که از دل یکی از همین کانونهای مساجد برخاست تا به همه ثابت کند 
اگر مردم و مسئوالن به فرزندان خود اعتماد و آنها را حمایت کنند می توانند 
مایه افتخار و مباهات شهرشان شوند و اکنون پس از چند سال این هنرمندان 
توانسته اند با نمایش های طنز و در عین حال پند آموز خود توجه همگان را 
بسوی خود جلب کنند. گر چه درباره این گروه طنزپرداز تا کنون گزارش های 
مختلفی در جراید، خبرگزاریها و فضای مجازی منتشر شده ولی هدف از این 
نوشتار این است تا مسئوالن به استعدادهای نهفته جوانان اهمیت داده و آنها را 
با حمایت همه جانبه خود شکوفا کنند. درروزهای گذشته و در آستانه چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی باز هم این گروه توانست با اجراهای دلنشین 
و طنز خود لبخند را بر لبان مردم فردوس و اسالمیه جاری کند وبسیاری از 
مخاطبان خود را از شهرهای مجاور و دور و نزدیک به فردوس کشانده که 
در این میان حضور مسئوالنی از شهرهای دیگر نشان ازاهمیت همه به هنر 
بومی، سالم و با نشاط و عمق نفوذ شان داشت. آنچه می توان پیش بینی 
کرد آینده درخشان و رو به رشد این گروه هنری جوان و با انگیزه است که به 
لطف حمایت و اعتماد مردم، مسئوالن و متولیان فرهنگی پله های پیشرفت 
را می پیمایند و این موفقیت حاصل همان » ما می توانیم«  است .هنرنمایی 
این گروه در شهرها و استانهای دیگرو اینکه در آینده نزدیک قصد دارند برای 
زلزله زدگان کرمانشاه برنامه اجرا کنند به این معنی است که آوازه هنرشان از 
مرزهای جغرافیایی شهر فردوس و استان خراسان جنوبی عبور کرده ومتولیان 
فرهنگی باید همچون گذشته با حمایت های معنوی و مادی خویش، این 
اطمینان را به آنان بدهند که همیشه پشتیبانشان خواهند بود. کاری که در 
شهری کوچک مانند باغشهر اسالمیه صورت گرفت در این میان حمایت 
برخی خیرین از این گروه را نباید نادیده گرفت که با فکر باز و دید گسترده 
خود، با حمایت مالی از این گروه، مشوق آنها شدند. بی شک گروه فرهنگی 
هنری نبوت باغشهر اسالمیه دیگر متعلق به مردم این دیار و استان نیست آنها 
زبان گویای هنر و استعداد جوانان با استعداد ایرانی هستند که درصورت حمایت 
مردم و مسئوالن گستره کارشان هر روزبیشترخواهد شد. امروزه با مشکالت 
مختلفی که مردم دست و پنجه نرم میکنند نیاز به نشاط و شادابی دارند و این 
گروه با استقبالی که مردم از هنرنمائیشان می کنند توانسته موج سرزندگی و 
نشاط را به جامعه تزریق کند. گروهی که 1۰ سال پیش با خودباوری، همت، 
پیشتکار، اعتماد و حمایت مردم و مسئوالن شکل گرفته اکنون نیز برای ادامه 

راه پر افتخارخویش  بیش از گذشته نیاز به این حمایتها دارد. 

کاریکاتور بهروز فیروزی   داده نما، آوای خراسان جنوبی عکس: مجتبی گرگی

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     
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تحولی عظیم در صنعت قالیشویی با دستگاه های روز دنیا
۱۰۰ درصد اسالمی و بدون چروک
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کیفیت را با ما  تجربه کنید

امالک و 
مستغالت

فروش منزل ویالیی
 تمیز و نو 

در خیابان نرجس
09151639811

فروش منزل ویالیی  
پاسداران - متراژ 

190 - زیربنا140  
09155616598

فروش منزل ویالیی در عدل 
متراژ230- زیربنا270  

حیاط دار 
09155616598 

زمین فروشی یا معاوضه 
214 متر با اسکلت، دوکله 

معصومیه
09155614099 

فروش طبقه دوم
 زیربنا90 - معصومیه  

معاوضه با همکف
09391613915 

فروش یا معاوضه با خودرو 
مسکن مهر75متری
فی: 13 م- طبقه4
09027611364

فروش آپارتمان واحدهای 
شترداران خوسف تحویلی 

 شرکت بدون نصبیجات
09159648224

رهن و اجاره

از 1500واحدهای ارتش 
فول امکانات- 5 م رهن

  400 اجاره
09198160650

جویای کار

به دو نفر جهت کار 
در ساندویچی داخل
 بازار نیازمندیم  
09155612892

 
به تعدادی راننده با ماشین  
 جهت کاردرآژانس نیازمندیم 

با زنگ خور باال 
09157600459  

آژانس رایا با زنگ خور باال به 
تعدادی راننده تمام وقت و 

نیمه وقت نیازمندیم
09395265120 

راننده جوان نیمه وقت، تمام 
وقت جهت آژانس اینترنتی 

نیازمندیم 
09159632274

به یک نفر آقا جهت کار
 در خشکشویی
 نیازمندیم  

09155631646

به یک نیروی آقا جهت
 کار در رستوران
 نیاز مندیم  

09155631645

آشپز ماهر
آماده همکاری 

در شیفت بعدازظهر  
09370080964

به یک نفر نقشه بردار
 در شرکت راهسازی 

نیازمندیم 
09151614632

به تعدادی راننده جوان 
با ماشین دوگانه جهت 
کار در آژانس نیازمندیم 

09157267224

راننده با ماشین مدل 
باال جهت کار در آژانس 

نیازمندیم 
09398765413

به شاگرد آقا برای کار 
درپالستیک فروشی 

نیازمندیم. 
09158610143

شرکت  خصوصی ، منشی 
) امور دفتری( ، گرافیست و 

طراح استخدام می کند
32456342 

خودرو

فروشی پی کی مدل 84 
رنگ فابریک، تخفیف از اول 
یا معاوضه باپراید فی توافقی 

09158610187

 فروش پراید 141نقره ای
 مدل 85 - بیمه کامل  

یا معاوضه فی: 10م 
09391613915

فروش پژو 405 دوگانه 
کارخانه ،  مدل87 ، نقره ای  
بیمه تا 97/9 فی16500م  

09159658433

 لوازم منزل

یک دست مبل
 9نفره سلطنتی

 به فروش می رسد  
09157408805

متفرقه
 

فروش یک دستگاه
 بلوکه زن چهار

 غالبه ویبراتوری 
09356322402

فروش مرغداری با امکانات ، 
گاز و برق

 فی 370م- روستای چاج  
09156700520

سوپرمارکت  باکلیه امکانات 
به فروش می رسد با 

موقعیت عالی،  مهرشهر 
09151650578

سیستم ماشین
 کامل به فروش

 می رسد.
09368604783 

فروش زمین تجاری 
معصومیه باال  
تلفن تماس : 

 09035267746

مغازه لبنیات محلی با کلیه 
امکانات واگذار می گردد فی 
80م - 09155666326 

09159051370

آژانس فروشی
 با تمام امکانات

 فی 7 میلیون  
09153639984

موتور تکتاز 
مدل 87 استارتی

 با بیمه، فی: 880  
09154946008

فروش پروانه کسب  
خدمات رایانه رسته  

تعمیر با سه سال اعتبار  
09335612677
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باران و گرد و خاک در راه خراسان جنوبی

موج ناپایدار جوی که از اواخر وقت امروز وارد خراسان جنوبی می شود سبب بارش رگباری و وزش باد شدید خواهد شد. کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به نفوذ موج ناپایدار به آسمان استان از اواخر 
وقت امروز، شاهد افزایش ابر، وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و بارش های رگباری همراه با رعد و برق خواهیم بود.برهانی با بیان اینکه بارش ها بیشتر عصر و شب روز دوشنبه خواهد بود افزود: بارش ها از 
صبح دوشنبه از نیمه شمالی استان آغاز می شود و سپس سایر نقاط را در بر می گیرد.وی افزود: با عبور سامانه بارشی و کاهش ابر از روز سه شنبه، به صورت موقت دمای هوا در خراسان جنوبی کاهش می یابد.

*هجدهمین دوره انتخابات کانون های فرهنگی و 
هنری دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  *رئیس 
بشرویه گفت: پروژه بهسازی و ایمن سازی ورودی 
شهر بشرویه در محل تقاطع مسجد ابوالفضل)ع( با 
از سمت جاده  بشرویه در ورودی شهر  کمربندی 

فردوس افتتاح و به بهره برداری رسید.
*مدیرکل امور عشایر گفت: عشایر استان از ابتدای 
امسال تاکنون شش هزار تن گوشت قرمز تولید کردند 
*مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
گفت: شورای شهر گزیک محمد حسین خزاعی نژاد 
را به عنوان شهردار گزیک معرفی کرد که در مرحله 

گزینش قرار دارد.

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان جمعیت 
طیور خراسان جنوبی راتهدید می کند

آنفلوانزای  شیوع  به  اشاره  با  دامپزشکی  مدیرکل 
فوق حاد پرندگان در جمعیت طیور افغانستان گفت: 
این بیماری جمعیت طیور استان را تهدید می کند. 
در  پرندگان  آنفلوانزای  بیماری  شیوع  به  اصغرزاده 
افغانستان اشاره و اظهار کرد: به منظور تشدید شرایط 
بهداشتی تمام خودروهای مرتبط با حوزه دامپزشکی 
در نقطه صفر مرزی ضد عفونی می شوند. وی افزود: 
با توجه به حجم مبادالت مرتبط با حوزه دام و طیور 
بین ایران و افغانستان، باید نظارت های بهداشتی 
قرنطینه ای با هدف پیشگیری از عوامل بیماری زا 
انجام شود. وی بیان کرد: با توجه  به مرز مشترک 
استان خراسان جنوبی و وجود بازارچه مرزی ماهیرود 
و همچنین اهمیت صنعت طیور در استان به دلیل 
داشتن حدود ۹۰۰ واحد پرورش طیور و اینکه یکی 
از  پیشگیری  است  استان  در  صنعت  مهمترین  از 
است.   اهمیت  حائز  بسیار  زا  بیماری  عوامل  ورود 

حال خراب تاالب کجی نمکزار نهبندان

کمبود بارشها، نفس تاالب کجی نمکزار نهبندان را 
به شماره انداخته است. رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست نهبندان گفت: از آغاز امسال تاکنون، هیچ 
آبی وارد تاالب نشده و مقدار اندک آب موجود در 
است.  زیرزمینی  آب  چشمه های  حاصل  تاالب، 
اینکه تاالب کجی  بیان  با  محمد کاظم شکرگزار 
نمکزار، تاالبی فصلی است و اصلی ترین منبع آبش 
هم، روان آب های سطحی ناشی از بارندگی است 
افزود: هم اکنون قسمت هایی از کرانه های تاالب 
ناچیز  بسیار  وسعتش،  به  نسبت  که  شده  آبگیری 
و در دهه گذشته بی سابقه است. طبق گفته افراد 
محلی، خشکسالی باعث شده وسعت تاالب کجی 
نهبندان که در 4۰ سال گذشته ۱۵ هزار هکتار بوده، 
در سال های اخیر به ۵  هزار هکتار کاهش یابد.

شورای  جلسه  ششمین  و  چهل  حسینی- 
شهر صبح دیروز با موضوع بررسی مشکالت 
بهداشتی مهر شهر برگزار شد. در همین راستا 
شهرستان،  بهداشت  مرکز  رئیس  مشایخی 
ارجمندی مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی ، 
فیروزی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی 
و قربانی مدیر امالک و حقوقی اداره کل راه 
و شهرسازی مهمانان این جلسه شورا بودند. 

کمیسیون  رئیس  صفت  حسنی  ابتدا  در 
که  این  بیان  با  شورا،  خدمات  و  بهداشت 
برقرار  درمانی  عدالت  شهر  این  در  اکنون 
نشده است، ادامه داد: مراکز درمانی در یک 
دسترسی  و  اند  شده  متمرکز  از شهر  سمت 
امکانات سخت  این  به  را  مردم  از  جمعیتی 
این که کسانی  به  اشاره  با  کرده است. وی 
که برای احداث بیمارستان های شهر برنامه 
ظلمی  ناخواسته  یا  خواسته  اند  کرده  ریزی 
در حق این بخش از مردم کرده اند، اضافه 
و  راه  و  مسکن  وزارت  راستا  این  در  کرد: 
شهرسازی هم سهم باالیی در این بی عدالتی 
با در اختیار نگذاشتن زمین داشته اند. حسنی 
صفت وضع مجتمع های بهداشتی را نیز در 
افزود: در مهر  و  نامناسب دانست  مهر شهر 
شهر 3۰ هزار نفر جمعیت ساکن هستند و جا 
برای احداث دو مرکز جامع خدمات سالمت 
دارد ولی االن فقط یک مرکز خدمات شهری 
روستایی در آن جا فعال است که تا ساعت 
دهد.  نمی  خدمت  بیشتر  نیز  ظهر  از  بعد   4
وی از طرفی به نقش موثر تامین اجتماعی 
با توجه به این که اکثر افراد آن منطقه دارای 
دفترچه این سازمان هستند اشاره کرد و گفت: 
از دانشگاه  از این جلسه گرفتن قولی  هدف 
علوم پزشکی یا تامین اجتماعی برای احداث 

بیمارستان یا مرکز جامع سالمت می باشد.

در نسبت تخت به جمعیت ،
 رتبه اول کشور هستیم

تامین  درمان  معاون  فیروزی  ادامه  در 
است  سالی  چند  که  این  بیان  با  اجتماعی 
جز  شهر  شمال  در  درمانی  مرکز  احداث 
از  کرد:  خاطرنشان  است،  ما  های  برنامه 
آن جاییکه مراکز درمانی تامین اجتماعی در 
حال احداث یا تجهیز هستند، سازمان متبوع 
با احداث مرکز جدید مخالفت کرد. ولی در 
سازمان  رئیس  نوربخش  آقای  اخیر  سفر 
یک  احداث  شفاهی  قول  اجتماعی  تامین 
مرکز درمانی سرپایی را مشروط به همکاری 
مصوبه  اخذ  از  گرفتیم.وی  استانی  مقامات 
بیمارستان  کنار  در  زمینی  ساخت  برای 
حضرت ابوالفضل)ع( برای ایجاد یک سالن 
اجالس کامال مجهز خبر داد و اضافه کرد: 
هم  رحیمی  شهید  بیمارستان  توسعه  برای 
کنار  در  را  زمینی  تا  هستیم  کار  حال  در 
نسبت  در  نیز  اکنون  بگیریم.  اوقاف  از  آن 
تخت به جمعیت ، رتبه اول کشور هستیم.

زمین رایگان بدهید تا ظرف یک سال 
مرکز درمانی احداث شود

معاون درمان تامین اجتماعی با اشاره به این 
با  را  زمینی  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر  که 
کاربری درمانی در کنار ۹ دی معرفی کرده 
است، یادآور شد: کارشناسان ستادی سازمان 
برای اجرای طرح از این زمین بازدید کردند، 
زیرا  است،  آن  قیمت  ما  فعلی  مشکل  ولی 
داشتن  شرط  به  را  مرکز  ساخت  قول  که 
زمین رایگان به ما داده اند. فیروزی خطاب 
در  زمینی  اگر  کرد:  اعالم  شورا  اعضای  به 
شهر  شورای  که  کاری  مانند  دارید  اختیار 
قائن با در اختیار قرار دادن زمین انجام داد، 
طرفی  از  شود.  تسهیل  کار  تا  بدهید  ما  به 
اجازه کار در زمین زیر 7 هزار متر مربع را نیز 
نداریم زیرا که امکان گسترش ندارد. وی با 
اشاره به این که اگر زمین را در اختیار ما قرار 
راه  را  درمانی  مرکز  سال  یک  ظرف  دهند 

اندازی خواهیم کرد، بیان کرد: آماده هستیم 
 ، پزشکی  علوم  دانشگاه  تمایل  صورت  در 
قرار  اختیارشان  در  را  فضا  این  از  بخشی 
دهیم. از طرفی به نظر می رسد سال آینده 
تعرفه ها دولتی و نرخ ها کمتر شود.معاون 
قرار  از  همچنین  اجتماعی  تامین  درمان 
گرفتن پروژه مرکز درمانی در صدر اولویت 
های بودجه ۹7 این سازمان خبر داد و گفت: 
اکنون همت مسئوالن استان را برای جذب 

و حل مشکل زمین می خواهد.

طرح و اعتبار را مشخص کنند، برای 
تقسیط  تخفیف همکاری خواهد شد

قربانی  مدیر امالک و حقوقی اداره کل راه 
و شهرسازی درباره زمین مطرح شده، بیان 
کرد: در مهر شهر یک زمین با ۱4 هزار متر 

مربع کاربری درمانی سمت ورودی شکرآب 
وجود دارد که معرفی کرده ایم. زمینی نیز به 
آماده  مربع  متر  متراژ حدود 3 هزار و 2۰۰ 
عنوان  اراضی  این  قیمت  درباره  وی  است. 
کرد: از آنجاییکه این موارد را سازمان تملک 
کرده است باید پول آن را به خزانه بازگرداند 
قرار  اختیار  در  رایگان  توانیم  نمی  بنابراین 
دهیم ولی اگر طرح و اعتبار را مشخص کنند 

برای تقسیط و تخفیف همکاری می کنیم.

بیرجند تا سال 1404 امکان 
توسعه تخت بیمارستانی ندارد

ارجمندی مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی 
کردیم  اعالم  زمانی  کرد:  خاطرنشان  هم 
پزشکان مطب خود را به شمال شهر ببرند ولی 
به دلیل این که اکثر افراد آن جا دارای بیمه 
روستایی هستند و مراجعه به مطب ها کمتر 
است، این کار نیز ادامه پیدا نکرد. ارجمندی 

زمینی  مهرشهر  در  اگر  کرد:  خاطرنشان 
مرکز  احداث  آماده  باشد  درمانی  کاربری  با 
تعاونی هستیم،  قالب شرکت  اما در  درمانی 
تا  که  این  بیان  با  وی  داریم.  هم  متقاضی 
سال ۱4۰4 شهر بیرجند امکان توسعه تخت 
اکنون نسبت  ندارد، اضافه کرد:  بیمارستانی 
تخت به جمعیت استان به ازای هر هزار نفر 
۱.7 تا 2 است در حالی که متوسط کشوری 
۱.3 می باشد. تصور هم نمی کنم مهر شهر 
به گونه ای باشد که هم تامین اجتماعی و 
هم شرکت تعاونی مرکز درمانی احداث کند، 
دو مرکز موازی با هم نمی توانند کار کنند. 

نمی توان شیفت شب مرکز درمانی 
مهرشهر را فعال کرد

شهرستان  بهداشت  مرکز  رئیس  مشایخی 

بیرجند هم با بیان این که تشکیالت بهداشتی 
طبق  کرد:  اظهار   ، نیست  بیمارستان  مانند 
قانون برای هر 2۵ هزار نفر یک مرکز جامع 
خدمات سالمت کافی است، طبق گزارشات 
حداقل  یعنی  نفر  هزار  مهر شهر 2۵  نیز  ما 
این شاخص را دارد. وی با اشاره به این که 
با این حال اقدامات بسایر خوبی در مهرشهر 
نیروهای  و  دکترها  تعداد  افزایش  از  اعم 
بهداشت درمانی، افزایش زمان شیفت عصر 
و فعال شدن مرکز حتی در روزهای تعطیلی 
رسمی، خبر داد و افزود: طبق قانون در مراکز 
با مسافت زیر ۱۰ کیلومتر فاصله از شهر اجازه 
بیتوته کردن پزشک وجود ندارد و نمی توانیم 
شیفت شب این مرکز را فعال کنیم. وی علت 
متعدد  درخواست های  را  این موضوع  دیگر 
مکان های دیگر مانند حاجی آباد و امیرآباد 
دانست و گفت: از کارگران، موسی بن جعفر 
نیز درخواست های متعددی برای فعال کردن 

برای  را  کار  این  اگر  و  داریم  عصر  شیفت 
انتظار  مهرشهر انجام دهیم این مناطق هم 
این  ولی  شود  عمل  شان  خواسته  به  دارند 

کارها برای ما امکان پذیر نمی باشد.

رضایت مردم یک منطقه را به قیمت 
نارضایتی مناطق دیگر

نمی توان به دست آورد
و  داشت  دیگری  نظر  اما  صفت  حسنی 
حالت  ترین  خوشبینانه  در  کرد:  خاطرنشان 
درمانی  مرکز  تا  کشد  می  طول  سال  یک 
شرایط  در  و  شود  احداث  اجتماعی  تامین 
معمولی باید ۵ سال صبر کنیم. بهترین کار 
ممکن در زمان حاضر فعال کردن شیفت شب 
این مرکز است، با توجه به این که مهر شهر 
نیز محله ای خاص با مشکالت اقتصادی و 

با  اما  مشایخی  است.  اجتماعی  های  آسیب 
تاکید بر این که باید به دو وظیفه خود یعنی 
اجرای قوانین و رضایت از مردم عمل کند، 
تصریح کرد: رضایت مردم یک منطقه را به 
به  توان  نمی  دیگر  مناطق  نارضایتی  قیمت 
را  همکاری  نهایت  حال  این  با  آورد.  دست 
داشته و برای این موضوع که فراتر از قانون 

است با رئیس دانشگاه صحبت خواهیم کرد.

تمایل داروخانه ها هم به مکان های 
دارای مطب و بیمارستان است

از  شورا  اعضای  از  دیگر  یکی  موهبتی 
ارجمندی سوال کرد: از طرف محله خیرآباد، 
شکرآباد  و  خمینی)ره(  امام  میدان  اطراف 
تقاضای داروخانه زیاد شده است، در گذشته 
داروخانه ای در دارالشفا حضرت زهرا)س( در 
میدان فرهنگ فعالیت داشت ولی آن هم به 
گفته خودشان به علت این که سرانه داروخانه 
سرانه  اگر  است.  شده  تعطیل  شده  کامل 
کامل شده پس چرا یک داروخانه جدید در 
مقابل بیمارستان ولی عصر)عج( احداث شده 
علت  کرد:  عنوان  پاسخ  در  است؟ارجمندی 
نبوده  سرانه  شدن  کامل  داروخانه  تعطیلی 
بلکه خودشان به علت مراجعات کم تعطیل 
که  است  ای  گونه  به  نیز  اکنون  اند،  کرده 
از  قسمت  این  در  دارند  تمایل  ها  داروخانه 
شهر که مطب ها و بیمارستان ها بیشتر است 

راه اندازی شوند.

پیشنهاد راه اندازی 
اتوبوس دیابت در شهر

بخش  که  این  بیان  با  همچنین  وی 
روانپزشکی بیمارستان امام رضا )ع( مناسب 
داد:  ادامه  نبوده،  روان  و  اعصاب  بیماران 
اکنون بیماران درمان اعتیاد در کنار بیماران 
حال  در  معتاد  اطفال  حتی  و   ... و  جنون 
مجوز  دارند.  قرار  یکدیگر  کنار  در  درمان 
ساخت 3 هزار متر مربع را پشت بیمارستان 
از  به دلیل رد شدن خیابان  ایم ولی  گرفته 
ساخت.  ساختمانی  توان  نمی  زمین  وسط 
بزند.  دور  را  زمین  این  خیابان  داریم  تقاضا 
تقی زاده رئیس شورا در این باره پاسخ داد: 
طریق  از  دهید،  ارائه  را  پیشنهادی  طرح 
کرد. خواهیم  پیگیری   ۵ ماده  کمیسیون 
شورا  عضو  دیگر  راد  محمودی  ادامه  در 
یا  دیابت  اتوبوس  اندازی  راه  پیشنهاد  هم 
سالمت در شهر را مطرح کرد و گفت: هفته 
پیش مشهد به عنوان پنجمین شهر کشور، 
این اتوبوس را راه اندازی کرده است. در این 
قرار دادن  اختیار  برای در  نیز شهرداری  جا 
اتوبوس اعالم آمادگی کرده است، برای نیرو 
و تجهیزات هم شرکت های خصوصی می 
توانند اقدام کنند. مشایخی نیز برای رایزنی 

با شرکت ها اعالم آمادگی کرد.
)Ava.news13@gmail.com(

همراهی  و  تالش  با  گفت:  قاین  فرماندار 
عید  فرصت  از  می توانیم  مردم  و  مسئوالن 
عرضه  شهرستان،  معرفی  راستای  در  نوروز 
دستی  صنایع  و  محصوالت  فروش  و 
تولید،  رونق  برای  را  بهره برداری  بیشترین 
داشته  مردم  معیشت  و  محصوالت  فروش 
باشیم.کهن ترابی در جلسه برنامه ریزی ستاد 
هماهنگی خدمات سفر شهرستان قاین اظهار 
مدیران  هماهنگی  و  تعامل  قطعا  داشت: 
مردم  امور  تسهیل  به  منجر  فرمانداری،  با 
بنابراین برای جلوگیری و پرهیز  خواهد شد 

از موازی کاری، پرداخت های هزینه ای کمتر، 
صرف انرژی کمتر و ارائه خدمات مطلوبتر و 
بهتر به مردم این تعامالت الزمه کار است. 
کمیته های  رؤسای  به  خطاب  کهن ترابی 
بیان  با  قاین،  شهرستان  سفر  خدمات  ستاد 
اینکه برای اجرای تمام فعالیت ها در این ایام 
از  یک  هر  کرد:  تصریح  باشد  برنامه  با  باید 
مدیران با کارشناسان ذیربط دستگاه اجرایی 
مشورت کرده و از ایده هایی که می تواند به 
به مسافرین  بهتر و مطلوبتر  خدمات رسانی 
و گردشگران کمک کند حتما استفاده کنند.

فرماندار قائن اظهار کرد: به منظور پیشگیری 
و کاهش حوادث احتمالی زائرین و مسافرین 
فاصله  اقامتگاه هایی در  ایجاد  نوروز،  ایام  در 
تا  ایجاد شود  الی 2۰ کیلومتری شهرها   4۰
ضمن پذیرایی از آنان و استراحت رانندگان، 
بستر و زمینه عرضه و فروش محصوالت و 
صنایع دستی منطقه را فراهم کند.قائم مقام 
ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان گفت: 
شهرها  ورودی  مبادی  در  باید  شهرداری ها 
بازارچه موقتی صنایع دستی را برای عرضه و 
فروش محصوالت و تولیدات صنایع دستی و 

همچنین ایستگاه گردش شهری را به جهت 
معرفی بهتر و بیشتر شهرشان، راه اندازی کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
خدمات  اجرایی  ستاد  دبیر  و  گردشگری 
از  ارائه گزارشی  سفر شهرستان قاین ضمن 
 ۹7 نوروز  برای  شده  بینی  پیش  برنامه های 
اعضای  تالش  و  همکاری  با  داشت:  اظهار 
قائنات  شهرستان  نوروزی،  سفرهای  ستاد 
شهرستان  عنوان  به   ۹6 سال  در  توانست 
برتر در ستاد سفرهای نوروزی معرفی و لوح 
سپاس از سوی ریاست ستاد سفرهای نوروزی 

افزود:  عباسی  کند.شاهرخ  دریافت  کشور 
مسافر  و  گردشگر  زائر،  هزار   2۵۰ از  بیش 
در سال جاری از شهرستان بازدید داشتند که 
ایام عید  این مسافرین مربوط به  7۰ درصد 
بوده است.وی با بیان این که شعار سال ۹7 
با عنوان “خراسان جنوبی به رنگ ارغوان به 
در  گفت:  است  شده  انتخاب  زعفران”  طعم 
ستاد سفرهای نوروزی امسال مراسمات شاد 
آئین سنتی و بومی و  برگزاری  با  و مفرحی 
برای  عشایر  ظرفیت  از  استفاده  با  و  محلی 

مسافرین و مردم ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
گفت: در سال جاری برای اجرای طرح کارت 
های اعتباری توسعه بخش کشاورزی حدود 
دوره  با  تسهیالتی  اعتبار  ریال  میلیارد   ۵۰۰

ولی  داریم.هاشم  نیاز  ساله  یک  بازپرداخت 
پور مطلق در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار 
داشت: کارت توسعه کشاورزی از اواسط سال 
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  توسط   ۹۵
آن  اجرای  از  هدف  که  شد  مطرح  جنوبی 
حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی استان 
های  ظرفیت  از  حداکثری  استفاده  بود.وی، 
بخش کشاورزی را از جمله اهداف دیگر این 
طرح عنوان کرد و گفت: همچنین اجرای این 
طرح به توسعه اشتغال و پایداری اشتغال موجود 
در بخش کشاورزی نیز کمک کرده و نقدینگی 
مورد نیاز بهره برداران را تامین می کند.رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه 

داد: در کنار همه این اهداف به دنبال این بودیم 
بخشی از سیاست های اجرایی کالن در بخش 
کشاورزی را در قالب کارت های توسعه بخش 

کشاورزی اجرایی کنیم.

صدور 1۲ هزار کارت اعتباری
زراعی  سال  در  داشت:  بیان  مطلق  پور  ولی 
شیر  خرید  زمینه  دو  در  طرح  این   ۹۵-۹6
نیاز  مورد  نهاده های  تامین  و  دامداران  مازاد 
بهره برداران بود.وی از تخصیص ۱2۰ میلیارد 
ریال اعتبار تسهیالتی برای اجرای این طرح در 
سال گذشته خبر داد و گفت: از این تسهیالت 
استفاده  کشاورزی  بخش  تشکل  بر 24  بالغ 

کردند و بالغ بر پنج میلیارد ریال یارانه برای 
این تسهیالت در نظر گرفته شد.رئیس سازمان 
به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد 
صدور دو هزار و ۱۰۰ کارت توسعه کشاورزی 
در استان تاکنون، عنوان کرد: در ادامه صدور 
۱2 هزار کارت اعتباری در زمینه های مختلف 

در دستور کار است.

افق های پیش روی طرح
اجرای  ادامه  در  کرد:  اضافه  مطلق  پور  ولی 
این طرح زمینه های مختلف از جمله تامین 
نهاده های مورد نیاز بهره برداران، خرید شیر 
مازاد دامداران، خرید محصوالت گلخانه داران، 

کمک به تشکل های تعاونی گلخانه داران در 
سال  اینکه  بیان  با  دارد.وی  قرار  کار  دستور 
گذشته تنها مشکلی که در اجرای این طرح 
داشتیم این بود که منابع خاص طرح به استان 
اختصاص داده نشد، بیان کرد: اگر بخواهیم این 
طرح را اجرا کنیم باید از محل کمک های فنی 
و اعتباری استان به این طرح کمک شود و اگر 
این امر محقق نشود از محل تسهیالت اشتغال 
سازمان  شود.رئیس  می  اجرا  طرح  روستایی 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: در 
سال جاری برای اجرای این طرح حدود ۵۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار تسهیالتی با دروه بازپرداخت 

یک ساله نیاز داریم.

اخبار کوتاه

حوادث استان

توقیف 41 رأس دام قاچاق در نهبندان

کامیون حامل 4۱ گوسفند بدون مجوز حمل بهداشتی 
از دامپزشکی در نهبندان متوقف شد. رئیس شبکه 
دامپزشکی نهبندان گفت: یک دستگاه کامیون حامل 
4۱ راس گوسفندبدون مجوز بهداشتی- قرنطینه ای 
دامپزشکی در نهبندان متوقف شد. محمد راه انجام 
افزود:با توجه به اینکه نهبندان در مسیر اصلی تردد 
محموله های شرق کشور قرار دارد لزوم نظارت و اعمال 
مباحث قرنطینه بر محموله های دامی، فرآورده های 
خام دامی خوراکی و غیر خوراکی دارای اهمیت است

محموله قاچاق پرندگان زینتی 
در بیرجند کشف شد

محموله قاچاق تعداد ۱۸۰ قطعه پرنده زینتی از نوع 
کوتوله برزیلی در شهرستان بیرجند کشف و ضبط شد. 
آرامنش مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 
گفت: ماموران پرتالش نیروی انتظامی ایست و بازرسی 

علی آباد بیرجند با مشکوک شدن به یک دستگاه 
اتوبوس مسافربری که در مسیر زاهدان مشهد درحال 
تردد بود با متوقف کردن خودرو و بازرسی از آن موفق 
به کشف تعداد ۱۸۰ قطعه پرنده زینتی شده و پرندگان 
تحویل اداره کل حفاظت محیط زیست استان شد. وی 
افزود: در این رابطه یک فقره پرونده تخلف تنظیم و 
جهت رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی استان شد.

همایش ملی “دیوان ساالری 
در شرق جهان اسالم” در 

استان برگزار می شود
شرق  در  “دیوان ساالری  ملی  همایش  دبیر 
دیوان  ملی  همایش  گفت:  اسالم”  جهان 
قرن  پایان  تا  اسالم  جهان  شرق  در  ساالری 
 ۱۹ الی   ۱۸ عثمانی(،  و  سیزدهم)ایران،هند 
اردیبهشت   سال آینده با همکاری انجمن علمی 
گفت:  خلیفه  مجتبی   . شد  خواهد  برگزار  تاریخ 
دیوان ساالری  دیوان ها،کارکردهای  انواع  بررسی 
و همچنین تحوالت دیوان ساالری در طول دوره 
قرن سیزدهم از محورها و سرفصل های کلی این 
می توانند  عالقه مندان  افزود:  است.وی  همایش 
 برای آشنایی بیشتر با محور های همایش به سایت 
www.conf.birjand.ac.ir مراجعه کنند . 

ارائه خدمات بهداشتی
 درمانی رایگان به 14 هزار نفر

هزار   ۱4 به  رایگان  درمانی  و  بهداشتی  خدمات 
روز   ۵ در  درمیان  شهرستان  نیازمند  بیمار   ۵ و 
گذشته ارائه شد. مسئول بیمارستانهای صحرایی 
گفت:  کشور  شرق  شمال  رزمی  بهداری  مرکز 
این بیماران از 23 تا 27 بهمن توسط  ۱۰۰ نفر 
شرق  شمال  بهداری  متخصصان  و  پزشکان  از 
نیروی زمین سپاه پاسداران کشور ویزیت شدند.  
شجاع افزود: در این مدت 4 هزار و ۹۵3 نفر در 
بخش جراحی بستری و سرپایی،  3۱6 نفر دندان 
پزشکي و هزار و 34۰ نفر چشم پزشکی و عینک 

از خدمات رایگان بهره مند شدند.

نبود حامی برای بیماران
 سلیاک خراسان جنوبی

بیماران سلیاک خراسان جنوبی هیچگونه حمایتی از 
سوی انجمنهای خیریه، موسسات و نهادها نمی شوند. 
رییس مرکز بیماریهای خاص استان گفت: 7۵ بیمار 
سلیاک در استان وجود دارند که با وجود داشتن هزینه 
های باال در تامین مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز 
خود، متاسفانه هیچگونه انجمن و موسسه ای از آنان 
حمایت نمی کند.دهقانی با بیان اینکه مواد خوراکی 
مورد نیاز این بیماران از کشورهای خارجی وارد می 
شود افزود: متاسفانه هر سبد غذایی بسته به نوع و 
میزان این بیماری بین ۱۵۰ هزار تومان تا یک میلیون 
تومان هزینه دربردارد که گاهی ممکن است به بیش 
از یک سبد غذایی نیاز داشته باشند. وی با بیان اینکه 
حداقل 6 تا 7 سبد غذایی در سال این بیماران نیاز 
آرد  بیماران  این  غذایی  مواد  بیشترین  گفت:  دارند 
مخصوص، ماکارونی و نان مخصوص است که هزینه 
آن باالست.رئیس مرکز بیماریهای خاص استان با 
بیان اینکه بیماران سلیاک زیر پوشش مرکز بیماریهای 
خاص قرار ندارند افزود: ۹۰ درصد این بیماران وضعیت 
شوند. حمایت  باید  که  است  نامناسب  آنها  مالی 

تازه های ورزشی استان

واریز پیش پرداخت کمک
 آستان قدس رضوی به مناطق محروم

آستان قدس رضوی 2۰۰ میلیون تومان برای اجرای 
طرح محرومیت زدا در بخش آب روستایی خراسان 
جنوبی پرداخت کرد. سرپرست سازمان بسیج سازندگی 
استان گفت: براساس تفاهمنامه امضاء شده، آستان 
قدس رضوی قرار است 7۵۰ میلیون تومان برای اجرای 
4۰ طرح کمک کند.هنری افزود: این طرحها شامل احیا 
و مرمت قنوات و احداث کانال و استخرهای ذخیره آب 
است که برای اجرای آن یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان هزینه می شود که ۵۰ درصد باقیمانده نیز با 
پیگیری بسیج سازندگی از طریق خودیاری اهالی، خیران 
و ادارات و دستگاه های متولی پرداخت خواهد شد.

ریزه ماهی و خشتی
 نقوش موردعالقه خارجی ها

۸۰ درصد نقوش فرش صادراتی خراسان جنوبی ریزه 
ماهی و خشتی است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 
گذشته 7۵  در ۱۰ماه  گفت:  استان  فرش  بافندگان 
هزار مترمربع فرش دستباف به ارزش ۹ میلیون دالر 
به خارج از کشور صادر شد.کامیابی افزود: ۸۰ درصد 
نقوش فرشهای صادراتی استان خشتی و ریزه ماهی 
و مابقی مربوط به نقوش ایلیاتی و و نائین است. وی 
امارات،  آلمان،  به  استان  تولیدی  گفت: فرش های 
شد.رئیس  صادر  اروپایی  کشورهای  سایر  و  ایتالیا 
اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش استان با بیان 
سایزهای  در  جنوبی  خراسان  دستباف  فرش  اینکه 
مختلف تولید می شود، افزود: تعداد رنگ بکاررفته 
است. متفاوت  رنگ  تا 3۰  از ۱4  استان  فرش  در 

برگزاری نخستین جشنواره بازی و 
ورزش خراسان جنوبی

رئیس هیات ورزش  همگانی بیرجند گفت: در راستای 
اجرای طرح توسعه سالمت و نشاط اجتماعی نخستین 
شد.  برگزار  خراسان جنوبی  ورزش  و  بازی  جشنواره 

و  کودکان  جشنواره  این  در  افزود:  عرفی  محمود 
خردساالن در رشته های ورزشی کبدی، داژبال، بازی با 
حلقه، اسکیت، ژیمناستیک و نقاشی هنرنمایی می کنند.

درخشش ورزشکار استان در مسابقات 
دارت انتخابی تیم ملی جوانان کشور

در سومین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی جوانان 
کشور در خانه دارت استان البرز که از 26 بهمن 
آغاز  کشور  سراسر  منتخب  ورزشکاران  حضور  با 
شده بود  دختر جوان دارت استان خانم اتنا بیگمی 
در  منتخبین   سایر  از شکست  پس  و  درخشید  
فینال در رقابتی نزدیک مغلوب مهشاد عیوض زاده 
شد و به مقام دوم این مسابقات دست پیدا کرد 

نخستین روز مسابقات فوتسال 
بانوان لیگ دسته 3 کشور

 در این رقابتها شهرداری طبس با 6 گل مقتدرانه 
برداشت،  رو  پیش  از  را  سمنان  زمین  ایران  تیم 
پیروزی بیرجند هم 3 بر ۰ در مقابل آینده سازان 

چناران به پیروزی رسید.
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نیاز۵۰۰ میلیارد ریالی برای اجرای طرح کارت های توسعه بخش کشاورزی

بازارچه های موقت فروش صنایع دستی در مبادی ورودی شهرها ایجاد شود

عضو شورای شهر اعالم کرد:

فقدان عدالت درمانی درمرکز استان
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نرگس عطا منش
رتبه اول درسی

 پایه هشتم

المیرا اشرفی
رتبه اول درسی

 پایه هفتم

آالله آراسته
رتبه اول درسی 

پایه هفتم

بهاره بخشی
رتبه اول درسی

 پایه هفتم

بهناز امجد 
رتبه اول درسی 

پایه هفتم

حانیه قربان نژاد 
رتبه اول درسی 

پایه هفتم

سیمین ترازی 
رتبه اول درسی 

پایه هفتم

محدثه اسطخری 
رتبه اول درسی

 پایه هفتم

شیدا رضائی
 رتبه اول درسی

 پایه هفتم

مریم بیکی
 رتبه اول درسی 

پایه هفتم

یکتا یعقوبی 
رتبه اول درسی

 پایه هفتم

مطهره بی خویش 
رتبه اول درسی 

پایه هفتم

محدثه کاهنی 
رتبه اول درسی 

پایه هشتم

مبینا موالئی 
رتبه اول درسی 

پایه هشتم

فاطمه نعیمی پور
رتبه اول درسی

 پایه هشتم

حدیث مؤذنی
رتبه اول درسی

 پایه هشتم

سیده ملیکا محمدزاده
رتبه اول درسی

 پایه هشتم

کیمیا  عباسی 
رتبه اول درسی 

پایه هشتم

مرضیه صحرائی 
رتبه اول درسی

 پایه هشتم

مطهره خضری
رتبه اول درسی

 پایه هشتم

مهشید حسینی 
رتبه اول درسی 

پایه هشتم

مائده امیرآبادی زاده 
رتبه اول درسی

 پایه هشتم

ساجده برزجی
 رتبه اول درسی

 پایه نهم

سحر آموزگار
رتبه اول درسی

 پایه نهم

آتنا آبگرمی
رتبه اول درسی

 پایه نهم

محدثه توحیدیان 
رتبه اول درسی

 پایه نهم

مینا  غالم پور
رتبه اول درسی 

پایه نهم

نیکتا شایان سرشت
رتبه اول درسی 

پایه نهم

میترا زهرائی
رتبه اول درسی

 پایه نهم

نگار سلیمانی
رتبه اول درسی

 پایه نهم

محدثه نخعی پور 
رتبه اول درسی

 پایه نهم

کیمیا کریمی 
رتبه اول درسی

 پایه نهم

سیده شیما کاظمی
رتبه اول درسی

 پایه نهم

حنانه  فرخی 
رتبه اول درسی

 پایه نهم

ریحانه گویا 
رتبه اول درسی

 پایه نهم

مبینا شمشیر گران 
رتبه اول درسی

 پایه نهم

آناهیتا شریفی 
رتبه اول درسی 

پایه نهم

فاطمه ساغری 
رتبه اول درسی

 پایه نهم

عاطفه احمدی 
رتبه اول درسی

 پایه نهم

سیده الهام محمد زاده 
رتبه اول درسی

 پایه نهم

مهسا ناصری 
رتبه اول درسی

 پایه نهم

مطهره مطهری راد 
رتبه اول درسی

 پایه نهم

مطهره کفاشی 
رتبه اول درسی 
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اکرم شهابادی
 رتبه اول درسی

 پایه نهم

شهرزاد سلیمانی 
رتبه اول درسی

 پایه نهم

سارا خزاعی
رتبه اول درسی

 پایه نهم

سیده کوثر حسینی فر 
رتبه اول درسی

 پایه نهم

ناهید نعمتی 
رتبه اول درسی

 پایه نهم

سعیده مهرجو
 رتبه اول درسی

 پایه نهم

نگار مزگی نژاد 
رتبه اول درسی

 پایه نهم

مینا حاجی زاده 
رتبه اول درسی

 پایه نهم

سحر آسیابانی
رتبه اول درسی

 پایه نهم

اسامی دانش آموزان 
حائز رتبه اول

نازنین دزگی
 رتبه دوم درسی

 پایه هشتم

ریحانه اکبری مطلق 
رتبه دوم درسی 

پایه هشتم

سیده سارا هاشمی
رتبه دوم درسی 

پایه هفتم

رضوانه صالحی طبس 
رتبه دوم درسی

 پایه هفتم

الهام خسروی 
رتبه دوم درسی 

پایه هفتم

صبا  احمدی 
رتبه دوم درسی 

پایه هفتم

الینا چاجی
رتبه دوم درسی 

پایه هفتم

مریم حسینی 
رتبه دوم درسی

 پایه هفتم

کیمیا اعتصامی نسب 
رتبه دوم درسی

 پایه هفتم

سحر نوفرستی
 رتبه دوم درسی

 پایه هفتم

 هدی قائمی
رتبه دوم درسی

 پایه هفتم

مارال عنانی
رتبه دوم درسی

 پایه هفتم

اسامی
 دانش آموزان 
حائز رتبه دوم

فرشته   کلنگی  خواه 
رتبه اول مسابقات والیبال 

در سطح شهرستان

حدیث مؤذنی رتبه 
اول مسابقات والیبال 
در سطح شهرستان

فاطمه احمدپور رتبه 
اول مسابقات والیبال 
در سطح شهرستان
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مسابقات والیبال 

در سطح شهرستان

مهرناز  خرمی رتبه 
اول مسابقات والیبال 
در سطح شهرستان

فرشته  کلنگی خواه
رتبه اول بازی های 
بومی محلی در کشور

صبا  میرصادقی
رتبه دوم شنا 
در شهرستان

فاطمه زهرا هاشمی رتبه 
اول مسابقات والیبال 
در سطح شهرستان

سارا خزاعی رتبه 
اول مسابقات والیبال 
در سطح شهرستان

هلیا ریاحی رتبه اول 
مسابقات والیبال در 

سطح  شهرستان

فاطمه نصیری رتبه 
اول مسابقات والیبال 
در سطح شهرستان

اسامی دانش آموزان رتبه های برتر ورزشی

مبینا  هاشمی پور 
رتبه سوم درسی 

پایه هفتم

فرزانه  محبوب 
رتبه سوم درسی

 پایه هفتم

حدیث خدادادی 
رتبه سوم درسی

 پایه هفتم

سوگند حیران 
رتبه سوم درسی

 پایه هفتم

اسامی دانش آموزان 
حائز رتبه سوم

فاطمه احمدپور
رتبه سوم درسی

پایه هشتم

محیا  نجاتی
رتبه سوم درسی 

پایه هشتم

حسنا  صمدی
رتبه سوم درسی

پایه هشتم

مهالسادات رضوی 
رتبه سوم درسی

پایه هشتم

ریحانه جانی القار
رتبه سوم درسی 

پایه هشتم

مائده صادقی
 رتبه سوم درسی

پایه هفتم

هانیه داداشی
 رتبه سوم درسی

پایه هفتم

مهسا  قربانی 
رتبه سوم درسی 

پایه هفتم

کوثر  حسن زاده
 رتبه سوم درسی

 پایه هفتم 

فاطمه حافظی  نسب 
رتبه سوم درسی 

پایه هفتم

پرنیا  بیجاری 
رتبه سوم درسی 

پایه هفتم

فاطمه  افکاری 
رتبه سوم درسی

 پایه هفتم

فاطمه بنی اسدی 
رتبه سوم درسی

پایه نهم

سیده راضیه خاتمی
رتبه سوم درسی

پایه نهم

مهدیه دوست آبادی
رتبه سوم درسی

پایه نهم

یلدا  جوانشیر مقدم 
رتبه سوم درسی 

پایه نهم

همتا ریاحی  رتبه اول 
پرسش مهر 

در سطح شهرستان

رتبه اول
 پرسش مهر

مطهره توحیدیان 
رتبه دوم درسی

 پایه نهم

فاطمه موسوی منش 
رتبه دوم درسی

 پایه نهم

سحر تقی آبادی
رتبه دوم درسی 

پایه نهم

کوثر بذرگری 
رتبه دوم درسی 

پایه نهم

اسماء هاشمی
رتبه دوم درسی 

پایه نهم

زهرا غالمی
 رتبه دوم درسی

 پایه نهم

زهرا صابری 
رتبه دوم درسی

 پایه نهم

مهدیه رضائی
 رتبه دوم درسی

 پایه هشتم

تینا تجلی 
رتبه دوم درسی

 پایه نهم

مطهره زارعی گیوشاد
رتبه دوم درسی

 پایه هشتم

فاطمه زهرا ره پرداز 
رتبه دوم درسی

 پایه هشتم

مژده هادیان 
رتبه دوم درسی

 پایه هشتم

محدثه براتی 
رتبه اول درسی

 پایه نهم

دانش آموزان ممتاز نوبت اول دبیرستان عالمه حلی )دوره اول ( سال تحصیلی 96-97
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