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جوانان خراسان جنوبی 
حاشیه نشین شهرهای بزرگ

سرمقاله

کمی هم غیرت انقالبی!
*هرم پور

  این روزهای بارانی، بیشتر از ابری بودن هوا، دلم 
 از مظلومیت مردم شهرم  می گیرد. تا نَمی به زمین 
می رسد، جاده های بند دره و... ) مشروح سرمقاله در صفحه 2 (

ابوالقاسم رئوفیان :
رئیس جمهور سابق باید از سوی 

متخصصین مغز و اعصاب معاینه شود

محسن هاشمی:
 افراطیون فرصت طلب نمی توانند 

پرچمدار اصالح طلبی شوند 

ضرغامی:
اصالح طلبان وقتی در مجلس اکثریت 

داشتند، جواب سالم ما را هم نمی دادند

محمدرضا باهنر:
اعالم آمادگی مقام های قضایی

برای برخورد با احمدی نژاد
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

اقدامات زیربنایی برای رفع مشکل آب خراسان جنوبی در حال انجام است/آخرین اخطار فرماندار بیرجند به مراکز غیرمجاز عرضه دام/ دومین استارت اپ  ویکندی دانشگاه بیرجند/دهکده گیاهان دارویی در خوسف به بهره برداری می رسد /   صفحه 7

اطالعیه مدیریت حج و زیارت  استان در باره ثبت نام درکاروانهای حج تمتع سال 1397
اینک که بحمدا... مرحله ی هماهنگی، سازماندهی و تمهیدات الزم برای اعزام زائران به حج تمتع 1397 مطابق برنامه ریزی پیش رفته است، پیرو اطالعیه های سازمان حج 
و زیارت، بدین وسیله به استحضار هم استانی های عزیز می رساند لیست اسامی مدیران کاروان های حج تمتع 97 به همراه اطالعات ضروری برای ثبت نام در کاروان شامل 
اعزام مدینه قبل / مدینه بعد، هزینه سفر و نشانی محل ثبت نام و زمان بندی مراجعه ی واجدین شرایط و مدارک الزم، جهت انتخاب وبرنامه ریزی برای ثبت نام ، عصر روز 
دوشنبه مورخ 96/12/07 در سایت مدیریت حج وزیات استان به نشانی www.sk.haj.ir در دسترس قرار خواهد گرفت. لذا دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا 1385/10/30 
که در زمان تعیین شده نسبت به تکمیل اطالعات خود و دریافت کد رهگیری اقدام نموده اند از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 96/12/08 جهت ثبت نام اینترنتی و انتخاب 

کاروان به سایت http://reserve.haj.ir و یا به صورت حضوری به یکی از دفاتر و شرکتهای زیارتی مجاز استان مراجعه نمایند

روایت نماینده طبس، فردوس، بشرویه و سرایان از وضع بیکاری در استان ؛

* امیرحسنخانی  : چرا خراسان جنوبی تاکنون از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک استفاده نکرده ؟ * به دلیل نامطلوب بودن وضعیت این استان نه مدیران حاضر به ماندن هستند
و نه کارآفرینان موجود * طرح ترسیب کربن در چهار شهرستان طبس، بشرویه، فردوس و سرایان به دلیل گیر دادن دیوان محاسبات  بر زمین مانده است * استاندار : بانک ها دقت کنند

آمار جذب تسهیالت استان با اسناد صوری باال نرود * سرمایه گذاران قدیمی و صاحب برند در استان اگر دچار مشکل هستند حتما باید برای آن ها چاره اندیشی شود / مشروح در صفحه 7

استاندار در بازدید از منطقه مرزی یزدان زیرکوه :

برای جلوگیری از خسارت  به کشور
جمعیت روستاهای مرزی استان حفظ شود
صفحه 7

عکس : اکبری

جناب آقای دکتر نجفی
سرکار خانم دکتر قنبرزاده

با کمال تاسف  و تاثر درگذشت والده محترمه را تسلیت عرض نموده  
از درگاه ایزد منان برای شما بزرگواران صبر و اجر
 و برای آن عزیز سفر کرده غفران الهی آرزومندیم.

پزشکان متخصص زنان بیمارستان ولی عصر )عج(
دکتر ملیحه زنگویی

همکار محترم جناب آقای مهندس محمود نخعی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای
 پسرانه بیرجند )ابن حسام( 

تبریک عرض می نماییم و توفیق روز افزون شما 
را از خداوند متعال خواستاریم.

کارکنان، اساتید و دانشجویان آموزشکده 
فنی و حرفه ای ابن حسام

سرور  ارجمند جناب آقاي مهندس مهدي جعفري
مدیرکل محترم راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي
دریافت تندیس برتر در اولین جشنواره نشان تعالی HSE کشور

 )سالمت، ایمنی و محیط  زیست( و اهدای لوح تقدیر اجراي مقررات مّلي 
ساختمان از سوي وزیر محترم راه و شهرسازي 

را همزمان با روز مهندس حضور جناب عالي تبریک و تهنیت عرض مي نماییم 
دوام توفیقات شما را از خداوند منان آرزومندیم.

روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

چهاردهمین سال از درگذشت همسر و پدری دلسوز 

شادروان خوش محمد بهداد 
که وجودش وقف زندگی مان بود و فقدانش حسرت ابدی مان، 

گذشت. روحش قرین رحمت الهی باد

از طرف همسر و فرزندان

2/5 ساعت آب از چاه فخر آباد تقاب به صورت کلی و جزئی
 به فروش می رسد.     شماره تماس: 09153612148

سپهر الکتریک تولیدکننده انواع کولر، بخاری و... 
در نمایشگاه بین المللی بیرجند پذیرای شما عزیزان می باشد. سالن 1 ، غرفه 49 

شرح در صفحه 4

حضرت حجت االسالم و المسلمین 
حاج سید محمود موسوی رستگار

حسن اعتماد جامعه دامداران کشور و انتخاب جناب عالی را به عنوان 

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران 
که حاصل پیگیری های مجدانه شما در جهت احقاق حقوق دامداران 
کشور می باشد، خدمت شما و همه دامداران تبریک عرض نموده، 

موفقیت و سالمتی روز افزون تان را از درگاه احدیت مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان شرکت تعاونی پیام دام خوسف

جناب آقای مهندس خوش آیند
مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

درگذشت پدر گرامی همسرتان را حضور شما ، خانواده محترم تان و کلیه بازماندگان 
تسلیت عرض می نماییم و برای روح آن مرحوم رحمت واسعه الهی مسئلت داریم.

کانون آموزشگاه های آزاد استان، انجمن صنفی آرایش و پیرایش 
انجمن صنفی بافت، انجمن صنفی پوشاک، انجمن صنفی صنایع غذایی

 انجمن صنفی فناوری اطالعات و امور مالی بازرگانی

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: 
دفتر حضرت آیت ا... رضائی )امام جمعه سابق( و نماینده مراجع معظم تقلید 

در خیابان جمهوری اسالمی 10، پالک 9، حوزه علمیه شهید فاضل آماده انجام خدمات ذیل می باشد:
1-  پاسخ به مسایل اعتقادی، فرهنگی و معنوی 2- نمایندگی وصول وجوهات مراجع عظام تقلید

3- مشاوره خانواده، ازدواج، تربیت کودک و ...   4- پاسخ به سواالت شرعی
5- انجام استخاره و سایر مسایل مربوط به حوزه دین

تلفن: 32230256 - 32227977 - 32227757

بیرجنـد پـاور بانک اولین و تنها فروشگاه تخصصی پاور بانک 
در بیرجند افتتاح شد. 

حاشیه خیابان شهدا- بین شهدا 3 و 5 - ساختمان قائم

09151614398 

بـا قیـمت و
 کیفیت عالـی 
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واریز حقوق کارکنان دولت حداکثر تا 19 اسفند

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد کارکنان دولت حداکثر تا نوزدهم اسفندماه حقوق می گیرند. 
محمدباقر نوبخت  گفت: قرار است از پانزدهم اسفندماه پرداخت حقوق کارکنان دولت آغاز و حداکثر 

تا نوزدهم اسفند پایان یابد. 

کمی هم غیرت انقالبی!

* هرم پور

هوا،  بودن  ابری  از  بیشتر  بارانی،  روزهای  این   
تا  گیرد.  می  شهرم   مردم  مظلومیت  از  دلم 
و  دره  بند  های  جاده  رسد،  می  زمین  به  نَمی 
که  مختلفی  خودروهای  از  شود  می  پر  امیرشاه 
ی  مخاطره  پرخاطره،  های  لحظه  گذران  برای 
ترافیک و راه را به جان می خرند و به تماشای 
بیابان و سنگ و کوه و الخ و بندی کم آب می 
روند! هرچه داریم و نداریم همین است و بس... 
همه  این  در  اینکه  از  خورم  می  افسوس  من  و 
سال، به فکر هیچ چیز مردم نبودیم، حتی به فکر 
ها  زمین  از  نیمی  فراغتشان!  ایام  و  تفریحشان 
مثل همیشه وقف بود، نیمی هم در اختیار بنیاد 
وقفش  نه  روزها  این  آنکه  جالب  و  مستضعفان، 
آن  از  طعمی  مستضعفش  نه  و  رسید  مقصد  به 
چشید، بگذریم.  گاهی که وقتی و مجالی دست 
به جستجوی جاذبه  می دهد در فضای مجازی 
اطراف  استانهای خشک  از  برخی  تفریحی  های 
خوشحال  چقدر  و  پردازم  می  جنوبی  خراسان 
یزد،  در  بلوچستان،  و  سیستان  در  که  شوم  می 
در سمنان، و حتی در کرمان، از بیابان و کوه و 
دشت و سنگ و الخ، چه جاذبه هایی ساخته اند 
هدیه  هایشان  استانی  هم  به  را  شادمانی  چه  و 
استان  مدیران محترم  کنیم که  قبول  کنند.  می 
ما  قدری سست تر و غافل ترند، قدری هم بی 
دغدغه تر، و علیرغم داشتن فکرهای خالق، نه 
جسورند و نه متهور، و البته وقتی اینگونه نباشند 
و  اقدام  تراز  و  کم  روحیه ی جهادیشان هم  ُدز 
برای  که  است  همین  است!  پایین  هم  عملشان 
حل مشکل کارخانجات استان، فریاد وا اسفا سر 
داده اند و یا برای حل مسائل بازارچه ها، زانوی 
غم بغل گرفته اند، از بحث انتقال آب و احداث راه 
آهن و جاده و توسعه فرودگاهها بگذریم که مرثیه 
ی پای منبرهاست، حداقل کاش برای حل بعضی 
مشکالت، آنقدر توانی می داشتند که دلمان خوش 
دانم  نمی  نگاهشان می کردیم.  امیدوارتر  و  بود 
پزشکان  دهی  نوبت  عجیب  معضل  کردن  حل 
خواهد؟  می  عمل  و  وقت  چقدر  بیمارستانها  در 
ترافیک  بحث  برای  اندیشیدن  چاره  دانم  نمی 
مقابله  دانم  نمی  خواهد؟  می  ُعرضه  چقدر  شهر 
و  اجتماعی  و  اخالقی  های  ناهنجاری  بعضی  با 
فرهنگی در شهر چقدر غیرت می خواهد؟ نمی 
دانم پر و بال یک کارگر بیچاره را گرفتن وگوش 
بعضی مدیران عامل برخی شرکت ها و مؤسسات 
را تاباندن برای اعاده ی حق و حقوق چند ماهه 
شان، چقدر هیمنه و قدرت می خواهد؟ نمی دانم 
زیر یک خم بانک های ناعادل استان را گرفتن 
و مجیزه و وجیزه شان را به نام مردم و به خاطر 
مردم در هم پیچیدن،  چقدر تاب و توان و جرأت 
و  انقالبی  قدرت  انقالب،  از  مردم  خواهد؟  می 
با  آنهم  خواهند،  می  انقالبی  منطقی  برخورد 
نه  که  اند  شده  یاغی  آنقدر  که  مدیرانی  بعضی 
خوانند.  نمی  را  انقالب  حرف  نه  و  مردم  حرف 
مردم از انقالب، حرکت های انقالبی مدیرانش را 
می خواهند نه خمودگی و سستی و بی تفاوتی و 
غرور و تکبر را،  نه استیضاح مطالبات به حقشان 
را،  و نه استهزاء خواسته های دلشان را. مردم ما 
انقالبی تر از سال 57 هستند، اما قدری دلسوزتر 
برای انقالب، قدری نگران تر برای آینده اش و 
قدری آگاه تر و  مطالبه گر تر نسبت به آنچه در 
برخی حوزه های می گذرد هم هستند. این مردم 
منتظر حرکتهای انقالبی ترند، چه خراسان جنوبی 
باشد،  چه هرکجای دیگر ایران.    )لطفا نظر و 
پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه 
فرمایید( ارسال   09304943831 شماره  به  را 

آغاز امتحانات نهایی از اول خرداد

وزارت  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  مرکز 
خردادماه  نهایی  امتحانات  برنامه  آموزش وپرورش 
وزارت  سنجش  مرکز  توسط   1397 سال 
امتحانات  برنامه  کرد.  اعالم  را  آموزش وپرورش 
دوره های  تحصیلی  رشته های  کلیه  نهایی 
و  کاردانش(  و  حرفه ای  و  فنی  )نظری،  متوسطه 
پیش دانشگاهی خردادماه سال 1397 توسط مرکز 
این  شد.بر  اعالم  آموزش وپرورش  وزارت  سنجش 
خرداد شروع شده  دوم  از  نهایی  امتحانات  اساس 

و تا 25 خرداد ماه ادامه دارد.

نوبت عصر پاسخگویی سامانه ١٤٢٠ 
تامین اجتماعی فعال شد

 معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی 
ایجاد  و  پاسخگویی  در  تسریع  هدف  با  گفت: 
عصرمرکز  نوبت  مخاطبان؛  بیشتر  رضایتمندی 
تامین  سازمان   )1420 )سامانه  مردمی  ارتباطات 
اجتماعی فعال شد. دکتر محمدرضا جعفریان افزود: 
از ابتدای اسفندماه سالجاری، کاربران این مرکز عالوه 
بر نوبت صبح در نوبت عصر نیز آماده پاسخگویی 

به بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان هستند.

 حراج سکه در بانک کارگشایی

برگزاری  از  بانک مرکزی  نشر  و  ریالی   مدیرکل 
خبر  کارگشایی  بانک  در  امروز  از  سکه   حراج 
امروز  از  : حراج سکه  داد. مسعود رحیمی گفت 
همانند گذشته برگزار می شود و در حراجی سکه 
با  آزادی عرضه می شود. وی  بهار  نیم  و  تمام 
بانک  در  روز  یک  تنها  حراج  این  اینکه،  بیان 
کارگشایی انجام نشده است، اظهار داشت: بانک 
مرکزی در حال رصد بازارها است و  در صورت 

نیاز حراج سکه ادامه می یابد.

حذف اسکان نوروزی مدارس

رئیس  ویژه  دستور  از  کشور  گردشگری  معاون 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
داد  خبر  نوروزی  سفرهای  قیمت  کنترل  برای 
و  پرورش  و  آموزش  وزارت  با هماهنگی  و گفت: 
قرار  نیز  سفر  خدمات  هماهنگی  ستاد  دستور  به 
شده مدارس از چرخه اسکان نوروزی برای عموم 
فرهنگیان  به  فقط  خدماتش  و  خارج  مسافران 
محدود شود. وی در پاسخ به وجود تناقض در این 
اظهارات با اعالم خبر مدیر کل تعاون و پشتیبانی 
آماده سازی 12  بر  مبنی  پرورش  و  آموزش  وزارت 
هزار مدرسه و 105 هزار کالس درس و 345 خانه 
معلم برای اسکان نوروزی تأکید کرد: امکان ندارد 
خدمات مدارس عمومی باشد، چون در جلسه ستاد 
توافق  و  تأکید  این موضوع  هماهنگی سفر روی 
شد، اگر این کار انجام شود »تخلف« است، حتما 
تعطیالت  طرح  درمورد  وی  شد.  خواهد  رسیدگی 
با  : سازمان میراث فرهنگی  داد  زمستانه توضیح 
تا  است  رایزنی  حال  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 
تحصیلی  مرخصی  را  روزی  سه  دو،  دانش آموزان 
هفته،  آخر  تعطیالت  روز  دو  کنار  در  تا  بگیرند 
ظرفیتی خارج از تعطیالت رسمی برای سفر ایجاد 
بلکه  ندارد  نیاز  خاصی  قانون  به  طرح  این  شود. 

همکاری بین سازمانی را می طلبد.

سرمقاله

توسعه مدارس قرآنی
 و کاهش برگزاری مسابقات فرهنگی

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
از  معاونت  این  بر  حاکم  رویکرد  سه  به  اشاره  با 
کاهش حجم مسابقات فرهنگی و هنری خبر داد. 
علیرضا کاظمی گفت:توسعه و ترویج فرهنگ اقامه 
نماز و تعمیق انس با قرآن کریم، توسعه و ترویج آرا 
 و افکار و اندیشه های امام راحل، رهبری و آرمان ها
ترویج  و  توسعه  اسالمی،  انقالب  های  ارزش  و   
نهضت  توسعه  تقویت،  شهادت،  و  ایثار  فرهنگ 
 کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه بین دانش آموزان
 و مدارس، ارتقای بینش دینی، عقالنی و سیاسی 
شکوفایی  و  رشد  بستر  ایجاد  آموزان،  دانش 
فرهنگی، هنری و قرآنی، محدود سازی مسابقات 
و تعدیل تنوع آن برای کاهش بار سنگین مربی از 

مهمترین سیاست های ما است .

مدت اقامت بیمار
 در بیمارستان ها کاهش یابد

معاون برنامه ریزی و نظارت اداره کل درمان مستقیم 
حاضر  حال  در  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان 
پیشرفته  کشورهای  های  بیمارستان  از  بسیاری 
سعی دارند تا از بستری کردن های طوالنی بیمار در 
بیمارستان پرهیز کنند و خدمات بیمارستانی را در 
داخل منزل به فرد بیمار ارائه دهند. دکتر سیدمجید 
صادقی راد اضافه کرد: متوسط مدت اقامت بیمار در 
بیمارستان می تواند تاثیر بسیار زیادی را در میزان 
ارزیابی و استانداردهای آن بیمارستان داشته باشد، به 
طوری که هر چه مدت اقامت بیمار در بیمارستان 
کم تر باشد، بیمارستان به استانداردهای مطلوب در 
ادامه  در  نزدیکتر می شود.وی همچنین  نیز  دنیا 
افزود: کاهش مدت اقامت بیمار در بیمارستان های 
کشور از جمله مواردی است که در بیمارستان های 

داخلی زیاد مورد توجه قرار نگرفته اند.

برگزاری آزمون سالمت روان  برای پایه هفتم و هشتم

آزمون  برگزاری  از  پرورش،  و  آموزش  وزارت  تربیتی  امور  مدیرکل 
مسعود شکوهی  داد.  خبر  و هشتم   هفتم  پایه  برای  روان  سالمت 
اولین  برای  امسال  گفت:  آموزان  دانش  پذیری  خطر  نقشه  درباره 
آزمون سالمت  هشتم  و  هفتم  پایه  آموزان  دانش  تمامی  برای  بار 
روان برگزار می شود.وی افزود: آزمون در بخش های مختلف است. 
مناطق  اختیار  در  آزمون  برگزاری  از  هفته  یک  از  پس  ها  تحلیل 
قرار می گیرد. مدیرکل امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش گفت: 
همچنین آخرین خود اظهاری های دانش آموزان در اختیار مدرسه 
برنامه ریزی کنند. آموزان  تا در بهداشت روان دانش  قرار می گیرد 
وی یاد آور شد: همچنین می توانیم از آسیب ها پیشگیری کنیم 

یا اگر مشکلی وجود دارد رفع کنیم.

تمدید دفترچه »بیمه سالمت« همچنان به روال سابق

رایگان  بیمه  از  که  افرادی  گفت:  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
پرداخت  برای  مالی  بضاعت  که  هستند  کسانی  می کنند،  استفاده 
حق بیمه ندارند. در حال حاضر 11 درصد از روستاییان ما زیر خطی 
 100 که  می بینیم  اما  ندارند،  بیمه  حق  پرداخت  توانایی  که  هستند 
تاکید  البته  دارند.  قرار  رایگان  بیمه  پوشش  تحت  روستاییان  درصد 
می کنم که هیچ تغییری در بیمه رایگان اتفاق نیفتاده است و کماکان 
تمدید آن به روال سابق وجود دارد. طاهر موهبتی ادامه داد: یکی از 
مصوبات مجلس در سال 97 برای سازمان بیمه سالمت، عدم مراجعه 
تمام  ترتیب  بدین  است.  خصوصی  بخش  به  رایگان،  شدگان  بیمه 
مشمول  هستند،  میلیونی   34 جمعیت  یک  که  رایگان  بیمه شدگان 

این مصوبه قرار می گیرند و صرفا باید به مراکز دولتی مراجعه کنند.

هزینه حج 97  و زمان اولین پرواز مشخص شد

 رئیس سازمان حج و زیارت گفت: ثبت نام حج 97 از 8 اسفند آغاز می شود
 که با اعالم نام کاروانها کسانی که فراخوان شده اند می توانند ثبت نام 
کنند.حمید محمدی ادامه داد: به دلیل تفاوت مسکن و پروازها حدود 23 
 قیمت متفاوت اعالم شده است. رئیس سازمان حج و زیارت افزود:پایین ترین

 سطح پرداخت 12 میلیون و 100 هزار تومان و باالترین 17 میلیون و 100 
هزار تومان است. محمدی گفت:کاروان هایی که اولین پرواز است و از 26 
تیر آغاز می شود، مدت اقامتشان حدود 40 روز خواهد بود. رئیس سازمان 
حج و زیارت ادامه داد:زائران 72 ساعت فرصت دارند بعد از انتخاب کاروان، 
به صورت حضوری مدارک را ارائه کنند و بعد از آن 5 روز فرصت دارند تا 
مبلغ مورد نظر را پرداخت کنند. وی ادامه داد:زائران باید در پرداخت اولیه 

6 میلیون و 500 تا 7 میلیون 500 هزار تومان پرداخت کنند.

سبد معیشت کارگران حداقل ۳ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان برآورد شد

در  توافق  مورد  که  خانوار  هزینه  سبد  درباره  کیا  دهقان 
اکنون حداقل حقوق  شورای عالی کار است، گفت: هم 
کارگران تنها کفاف 35 درصد هزینه های سبد را می دهد.
این مقام مسئول تاکید کرد: 33 قلم کاالی مورد استفاده 

باشد  داشته  قیمت  افزایش  اندازه  از  بیش  نباید  کارگران 
بیشتری  های  دشواری  با  را  معیشت  سبد  تامین  چراکه 
مواجه می کند. دهقان کیا گفت: سبد هزینه 2 میلیون و 
489 هزار تومان در سال گذشته برآورد شده است؛ امسال 
رقم جدید هزینه های سبد معیشت اعالم نشده است.وی 
ادامه داد: هم اکنون هزینه تامین سبد معیشت 3 میلیون 
و 200 تا 3 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است.

وی افزود: حداقل حقوق کارگران در شرایط حاضر باید به 
بیش از 2 میلیون تومان برسد تا رونق تولید و اشتغال 
به وجود آید.دهقان کیا گفت: پیشنهادمی کنیم تا حداقل 
دستمزد کارگران همانند حداقل حقوق کارمندان 20 درصد 
باید  کارگران  دستمزد  این حساب حداقل  یابد.با  افزایش 

به 1 میلیون و 300 هزار تومان در سال 97 برسد.وی با 
تاکید بر اینکه 50 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی 
سازمان تامین اجتماعی در الیحه بودجه 97 در نظر گرفته 
شده است، گفت: بابت این اقدام مجلس تشکر می کنیم 
مشکالت  به  دولت  اقتصادی  تیم  توجه  عدم  بابت  اما 
با  کیا  هستیم.دهقان  گله مند  اجتماعی  تامین  صندوق 
بیان اینکه شدیدا مخالف واریز سهم درمان سازمان تامین 
گفت: هشدار  دولت هستیم،  خزانه  به حساب  اجتماعی 
می دهیم درصورت تایید واریز سهم درمان سازمان تامین 
اجتماعی به حساب خزانه دولت، بیمارستان های تامین 
اشاره  با  وی  شوند.  مواجه  جدی  مشکالت  با  اجتماعی 
به اینکه دولت در نظر گرفته تا هزینه های سهم درمان 

کنند،  بیمه سالمت هزینه  در بخش  را  اجتماعی  تامین 
گفت هزینه های مربوط به سهم درمان تامین اجتماعی 
متعلق به بازنشستگان بیمه شدگان و کارفرمایان است و 
تاکید  کیا  ندارد.دهقان  سالمت  تحول  طرح  به  ارتباطی 
آن  بیمه شدگان  به  متعلق  اجتماعی  تامین  درمان  کرد: 
است و در صورت واریز به خزانه دولت مغایر با اصل 52 
گفت  باید  باره  این  در  بود؛  خواهد  اساسی  قانون   53 و 
با جزء 3  به خزانه مخالف  واریز حق درمان  که موضوع 
بند ه ماده 72 قانون برنامه ششم و همچنین مخالف با 
قانون محاسبات عمومی است. قبل از تصویب این بند با 
دولت، مجلس و حتی وزارت اطالعات و کار نامه نگاری و 

هشدارهای الزم را دادیم، اما  پاسخی دریافت نشد.

ارائه سه بسته  تشویقی کمیته امداد به بنگاه های اقتصادی
  مدیرکل حرفه آموزی و کاریابی کمیته امداد امام خمینی )ره(
پرداخت  و  بیمه  حق  پرداخت  مددجویان،  آموزش  گفت: 
تسهیالت، سه بسته های تشویقی این نهاد برای بنگاه های 
اقتصادی برای جذب مددجویان است. مهرعلی حق گویان، 
درباره بسته های تشویقی این نهاد برای بنگاه های اقتصادی 
اظهارداشت: آموزش  مددجویان متناسب با نیاز کارفرما یکی از 
موارد تشویقی کمیته امداد است چرا که بنگاه برای آموزش 
نیروی انسانی هزینه پرداخت نمی کند.وی پرداخت حق بیمه 
سهم کارفرما برابر با حداقل دستمزد مصوب وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی را یکی دیگر از بسته های تشویقی این 
نهاد برشمرد وافزود: اگر بنگاه اقتصادی از مددجویان تحت 
امداد  استفاده کند کمیته  انسانی  نیروی  به عنوان  حمایت 
متعهد می شود درسال نخست 100 درصد و در سال دوم 
50 درصد از حق بیمه سهم کارفرما را پرداخت کند.حق گویان 
سومین بسته تشویقی کمیته امداد برای بنگاه های اقتصادی 
را پرداخت تسهیالت اعالم کرد و گفت: این تسهیالت با 
هدف رفع مشکالت بنگاه ها در زمینه تأمین نقدینگی، مواد 
اولیه، خرید تجهیزات یا توسعه خط تولید و هم ایجاد فرصت 

می شود. پرداخت  حمایت  تحت  مددجویان  برای  شغلی 
اینکه  بیان  با  امداد  کمیته  وکاریابی  حرفه آموزی  مدیرکل 
بسته تشویقی  اکنون در16 استان کشور درحال اجراست، 
بیان داشت: کمیته امداد به ازای جذب هر مددجو 20 میلیون 
تومان به کارفرما تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می کند 
البته سقف این تسهیالت تا 100 میلیون تومان ) درصورت 
این که سال  با اعالم  به کارگیری پنج مددجو( است. وی 
آینده شرایط برای پرداخت این تسهیالت به همه کارفرمایان 
سراسر کشور فراهم است، گفت: تاکنون مجوز پرداخت 24 

میلیارد تومان تسهیالت به کارفرمایان برای استخدام هزار و 
200 مددجو صادرشده است.

سود سهام عدالت کارگران ساختمانی تسویه  شد
مالی  سال  عملکرد  عدالت  سهام  سود  مانده  باقی 
کارگران  به  مربوط  پذیر  سرمایه  شرکتهای   1395
 فصلی و ساختمانی روز گذشته واریز می شود. سازمان
کرد:  اعالم  ای  اطالعیه  صدور  با  سازی  خصوصی   
واریز سود سهام عدالت مرحله تکمیلی کارگران فصلی 
هستند،  عدالت  سهام  مشمولین  جزو  که  ساختمانی  و 
یکی  سود  مانده  اساس  این  شد.بر  انجام  گذشته  روز 
در  باقیمانده مشموالن سهام عدالت  از سه گروه  دیگر 
حالی از طریق شعب بانک های عامل و موسسات مالی 

به  آن  از طریق  را  بانکی خود  مزبور شبا  که مشمولین 
که  شد  خواهد  پرداخت  اند  نکرده  اعالم  سازمان  این 
از  دیگر  گروه  دو  عدالت  مابقی سود سهام  تسویه  تنها 
مشموالن باقی مانده است.بر این اساس تعداد مشمولینی 
که در این مرحله به عنوان واریز مرحله تکمیلی، از سود 
شده  برخوردار   1395 مالی  سال  عملکرد  عدالت  سهام 
فصلی  کارگران  از  نفر  هزار   500 و  4میلیون  اند حدود 
میلیارد   240 بر  بالغ  مبلغی  که  هستند  ساختمانی  و 
خصوصی  سازمان  سوی  از  عدالت  سهام  سود  تومان 

سازی و از طریق بانکهای عامل کشور به حساب آنان 
که پس  مشموالنی  از  دسته  آن  است  واریز شد.گفتنی 
از تسویه حساب سود سهام عدالت گروه های مربوط به 
خود اقدام به ثبت شماره شبای حسابی بانکی در سامانه 
سهام عدالت کرده اند و نیز آن دسته از مشموالنی که از 
این به بعد اقدام به ورود شماره شبای حساب بانکی خود 
تایید شماره  از  پس  کنند،  می  عدالت  سامانه سهام  در 
شبای آنها و نیز پس از تسویه کامل سود سهام عدالت 
با کلیه گروهها، سود سهام خود را دریافت خواهند کرد.
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 جک پارکینگی ، کرکره
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آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960089 اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف آقا مرتضی محمدی فرزند محمد علی 
محکوم است به پرداخت 10 سکه پیش قسط در حق محکوم لها خانم راضیه معین فرد و با عنایت به اینکه اشخاص 

ثالث )آقایان امین ا... و محمد علی هر دو به شهرت محمدی( دو قطعه زمین به شرح ذیل معرفی نموده اند که حسب نظر کارشناس 
رسمی دادگستری زمین اول: یک قطعه زمین با کاربری زراعی آبی به نام خید ته کشمان که از شمال به زمین محمد عباسی و از 
جنوب به رودخانه، از شرق به کمر شوشکی و از مغرب به رودخانه با بافت رسی - شنی با کیفیت خوب و قابلیت کشاورزی و فاقد 
کشت و زرع سال جاری و بدون اشجار ، زمین دوم: قطعه زمین تگ آخوند ابتدای آن از شمال شرق زمین آقای ابریشمی شروع و به 
دامنه تپه ها ادامه می یابد که حدود 10 هزار مترمربع از این زمین را معرفی نموده اند این قطعه زمین با قابلیت دیم که در سال های 
پر باران که در آن کشت و زرع انجام می شده براساس تحقیقات انجام گرفته و نوع کاربری قطعات مورد بحث و وضعیت آب موجود 
روستا و خشکسالی های منطقه ارزش هر دو قطعه با هم به مبلغ هشت میلیون تومان تعیین و ارزیابی گردیده است و سپس تقاضای 
فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه 
قصد دارد   در مورخ 1396/12/22 از ساعت 09 الی 09/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف از طریق مزایده 
عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته 
قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی 
فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی 
را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نماید و  پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، 
تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد 
شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد 
پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 

به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال برعهده خریدار خواهد بود.
مهدی اسماعیلی - مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

هم استانی هــای عــزیز
مرکز خیریه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( بیرجند با کادر مجرب دندانپزشکی آماده ارائه خدمات 

)کشیدن ، ترمیم ، عصب کشی و پروتز(
با مرغوب ترین مواد در راستای حمایت از طرح بهداشت و سالمت مردم

با  تخفیف 50 درصد نسبت به بخش خصوصی
)ضمنا دندانپزشکان محترم را در شیفت صبح دعوت به همکاری می نماید( 

آماده عقد قرارداد با سازمان ها و ادارات ، موسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی 
آدرس: بیرجند - دارالشفاء فاطمه زهرا )س( - خیابان مطهری- بین مطهری 6 و 8  تلفن: 32227878

درمانگاه خیریه ولی عصر )عج(: جمهوری اسالمی 19 میدان شهید سندروس   تلفن: 32227361
همه روزه صبح و عصر به جز ایام تعطیل  

  روابط عمومی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( و درمانگاه ولی  عصر)عج( بیرجند

اطالعیـه 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
به استناد  مواد 121و 122 - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل مسکونی دارای پالک ثبتی 
شماره پنج هزار و چهارصد و هشتاد و چهار فرعی از دویست و چهل و نه اصلی )5484 فرعی از 249- اصلی( واقع در 
بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند، نبش پاسداران 29 پالک 123 ملکی آقای هادی صابرتنها فرزند حسین دارنده شماره 
ملی 0650138813 که سند مالکیت ششدانگ آن ذیل ثبت 2841 صفحه 218 دفتر جلد 185- امالک بیرجند به نام 

وی صادر و تسلیم شده است با حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماالً به طول 10 متر پی دیواریست به کوچه شرقا به طول 
31 متر پی دیواریست به خیابان 40 متری جنوبا به طول 10 متر محل درب و پی دیواریست به خیابان 14 متری غربا 1- به طول 
5 متر پی دیواریست به خیابان 14 متری 2- به طول 20 متر پی دیواریست به پی دیوار پالک 4083 فرعی 3- به طول 6 متر پی 
دیواریست به کوچه )حقوق ارتفاقی ندارد( که به موجب سند رهنی شماره 19824 مورخ 94/6/3 دفترخانه اسناد  رسمی 21 بیرجند 
در قبال مبلغ 4/720/000/000  ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی نامبرده فوق برای مدت سه ماه در رهن بانک 
صادرات شعبه بیرجند قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده است، بانک مرتهن 
مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ 6/478/978/041 ریال بدین شرح: 
مبلغ 4/000/000/000 ریال اصل طلب مبلغ 712/307/209 ریال سود و مبلغ 1/766/670/832 ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز 
درخواست 1391/03/15 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن را نموده که پرونده 
ای تحت کالسه 9600149 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای 
مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، به درخواست بانک بستانکار 
نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 96/11/24 - 96007960 ششدانگ 
پالک فوق با عرصه ای به مساحت 310 مترمربع و اعیان شامل: زیر زمین 35 مترمربع، همکف مسکونی 189 متر مربع جمعا به 
مساحت 224 متر مربع و دارای یک امتیاز برق 25 آمپر تک فاز و یک امتیاز گاز و یک امتیاز آب می باشد و همچنین برابر مفاد 
نظریه مذکور بر طبق تایید شهرداری کل عرصه ملک تجاری می باشد لذا ارزش ملک مورد رهن با توجه به نوع مصالح مصرفی و پس 
از رسیدگی به اعتراض واصله جمعا به مبلغ بیست و یک میلیارد ریال )21/000/000/000( ارزیابی و قطعیت یافته و به درخواست 
مرتهن در روز شنبه مورخ 96/12/26 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 طی نامه شماره 96/1207693- 96/12/3 ضمن گواهی اینکه مورد رهن فاقد 
بیمه نامه رسمی است طلب خویش را تا تاریخ 96/12/3 مبلغ 4/272/386/754 ریال به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول بعالوه 
هزینه های اجرایی اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 4 آیین 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 برعهده برنده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا نقدا وصول و 
نسیه فقط راجع به  طلب بستانکار با موافقت بانک صادرات 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 از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به 

پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد.    تاریخ انتشار: 96/12/7
غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول مورد وثیقه 
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9200009 شعبه 
اجرای اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سرایان 
له بانک ملت شعبه سرایان علیه شرکت شهرک 
های صنعتی خراسان جنوبی و احمد خوشخو و 

طاهره عقبائی اموال منقول مورد وثیقه در سند رهنی به 
شماره نه هزار و ششصد و هفت )9607( مورخ بیست و یکم 
آبان ماه هشتاد و هشت )1388/08/21( به شرح زیر:  1- 
دستگاه تزریق پالستیک چهارصد  و پنجاه گرمی هیدرولیکی 
با قالب 2- دستگاه تزریق پالستیک یک لیتری 3- دستگاه 
تولید خرطومی 4- دستگاه تولید لوله پلی اتیلن سایز بیست 
الی هفتاد و پنج کامل 5- آسیاب ضایعات دهانه سی سانت 
6- کابل کشی و تابلو برق کلیه دستگاه ها 7- قالب لوله 
پلی اتیلن و پلی پروپیلن متعلق به مدیون که برابر نظریه 
کارشناس رسمی به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و شصت 
و پنج میلیون ریال )1/765/000/000( ارزیابی گردیده از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از ساعت نه صبح )9( 
الی دوازده ظهر )12( مورخ بیست و سوم اسفند نود و شش 
)96/12/23( در محل اداره ثبت اسناد و امالک سرایان واقع 
در سرایان، خیابان شهید مطهری از مبلغ ارزیابی آغاز  و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد و چنانچه 
روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد، مزایده 
روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام شود و 

حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 96/12/07              محمود جهانی مهر 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سرایان



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
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تولیدحدود10 هزار تن محصوالت گلخانه ای
صدا و سیما- 9 هزارو 700تن محصوالت گلخانه ای از آغاز امسال تا کنون در گلخانه های خراسان جنوبی تولید شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
ارزش این محصوالت را حدود ۱۶۵ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: تولیدات گلخانه ای از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه حدود 7 درصد افزایش داشته است. 
هاشم ولی پور مطلق افزود: ۸0 درصد این محصوالت خیار گلخانه  ای، ۱۲ درصد گوجه فرنگی، 4 درصد فلفل و 4 درصد باقیمانده مربوط به سایر محصوالت است.

آوا سالم ، به عنوان یک فرزند شهید از مسوولین 
بنیاد شهید و استان می خواهم که خانواده شهدا 
را به عنوان ابزار قرار ندهند ! دیدارهای گزینشی 
و بازی های سیاسی به اسم ما در آینده واکنش 
اخروی شهدایمان را خواهد داشت. لطفا به جای 
توجیه عملکردهایتان پشت اسم پدران آسمانی ما 

کمی در رفتارهایتان تامل کنید 
ارسالی به تلگرام آوا
باسالم درپاسخ به پیام دوستی که فرموده بودند 
شهدای  گلزار  برای  المان  ساخت  درخصوص 
به  باید  نشده  اقدام  شعبانیه  بوستان  گمنام  عزیز 
استحضار برسانم درسال ۱3۸۱پنج شهید گرانقدر 
گمنام در خیابان پاسداران دربوستانی که بنام این 
 عزیزان نامگذاری شد خاکسپاری شدند از آن زمان 
می خواهند بر مزارشان یادمان بسازند اما هنوزپس 
پرچم های  نشده حتی  اقدامی  ازگذشت ۱۵سال 
نصب شده برگلزارشان جمع آوری و میله ای به 
ارتفاع ۶0 متر باالی سر این دالورمردان با تبلیغات 
نصب  باشد  می  پرچم  میله  بلندترین  که  فراوان 
 نموده اند اما دریغ از یک پرچم حتی درمناسبت های
ملی ومذهبی . لذا برادر بزرگوار توقع ساخت یادمان 
نداشته باشند چون برابر شواهد این موضوع حداقل 

به ۲0سال زمان برای طراحی واجرا نیازدارد. 
9۱۵...۶3۲
هیچ  اما  مانده  نو  سال  آغاز  تا  ماه  یک  از  کمتر 
خبری از رنگ آمیزی جداول،خط کشی خیابانها ، 
نورپردازی درختان و پل های عابر پیاده، تابلوهای 
تعیین مسیر و اصالح درختچه ها در بیرجند نیست.
هیچ  قبل  سال  پنج  با  هم  بیرجند  های  ورودی 
تغییری نکرده. لطفا شهرداری در اقدامی جهادی 

هر چه سریعتر رسیدگی فرماید.
ارسالی به تلگرام آوا
شهر  دو  بین  آسفالت  وضع  نباشید.  خسته  سالم 
درخش و زهان واقعا داغون است. انگار زمین را 
شخم زدند. ما موندیم این اداره راه که مسئول این 
جاده هست چیکار می کنند. هر یکی دو ماه کشته 
می دهد. تنها چیزی برای این مسئوالن ارزشی 

نداره جون مردمه.لطفا پیگیری کنید.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم مادر من تحت پوشش کمیته امداد هست . 
تا این لحظه هیچ گونه سود سهام عدالت برایشان 
واریز نشده . چه کسی مسئول است؟لطفا مسئوالن 

زیریط پاسخ بدهند. منتظر جوابتان هستیم. 
90۲...004

با سالم، سال هم تمام شد ولی خبری از متولیان 
امر شهرسازی ، شورای شهر و شهرداری درباره 
بازگشایی بلوار شعبانیه)۱۱0هکتاری( به کمربندی 
غرب نشد، تا کی باید تحمل کرد؟ خدا اجرشان 
دهد. از این مهم تر در کجای شمال شهر  حتی 

در مرکز استان در بحث ترافیک میشه پیدا کرد.
ارسالی به تلگرام آوا
 باسالم. این خیابان غفاری تا کی بازگشایی می شود.
سرویس  بابت  ۱۲هزارتومان  روزی  باید  کی  تا 
آژانس دو فرزندم پرداخت کنم. تاکی باید از کوچه 
تا کی  پس کوچه ها خودم را به منزل برسانیم. 
باید عذاب بکشیم؟ تا کی باید صبر کنیم. پال کارد 

نصب کردین تا ۲۱بهمن باز گشایی می شود.
9۱۵...۸۱۲

 با سالم وخسته نباشید. امروز برای اولین بار سرو کارم
به شهرداری افتاد. علیرغم اینکه میگویند بدترین 
ارباب رجوع در شهرداریست  برخورد و جوابگوی 
ولی امروز با این نگاه وارد شهرداری منطقه یک 
شدم پس از مراجعه با واحد اجرائیات خدمت آقای 
شمس آبادی نه تنها با من بلکه با همه ارباب رجوع 
 طوری برخورد می کرد که انسان لذت می برد .

واقعأ دستشون درد نکنه بابت این برخورد .
9۱۵...0۵9
محترم  شهردار  خدمت  نباشید  خسته  و  سالم  با 
بیرجند در اسفند که بازار خیلی شلوغ هست و تردد 
برای عابرین مشکل متاسفانه دست فروشان هم 
بازار بد جور سد معبر میکنند خواهشا  در حاشیه 

برخورد جدی تری صورت پذیرد
93۶...۵0۶
علت اصلی ترافیک خیابان طالقانی مطب پزشکان 
و مراکز درمانی می باشد، آیا بهتر نیست دانشگاه 
علوم پزشکی این مراکز را به خیابان غفاری که 
دو بیمارستان درآنجاست و ترافیک روانتری دارد 
انتقال دهد ومجوز مطب درخیابان طالقانی ندهد. 
آیا بهتر نبود ورودی اورژانس بیمارستان رازی یک 
راه اضطرای مانند استانداری قدیم خیابان مطهری 
 و آتش نشانی معصومیه پیش بینی می شد ثانیه ها
بلوار  که  هنوز  امیدوارم  دارد  اهمیت  بیمار  برای 

غفاری تکمیل و بازسازی نشده اقدام شود.
9۱۵...3۵7
دوستان که میفرمایند قیمت زمین نامعقول افزایش 
یافته! لطف کنند بفرمایند وقتی قیمت صدور مجوز 
مهندسی،  نظام  اجتماعی،  تامین   ، ساز  و  ساخت 
تا  بین ۵0  ساختمانی  مصالح  سایر  و  آالت  آهن 
۱۵0 درصد افزایش یافته، قیمت زمین رو میشه 
وزمین  مسکن  بخش  گرانی  شروع  کرد؟  کنترل 

ازکجا بود؟ لطفا کارشناسانه انتقاد کنید!!!!
9۱۵...077
 آوا سالم. استاندار و مسؤلین ذیربط استان، در آستانه
 خرید مردم در سال جدید. خواهشأ  پای ستاد نظارت
بازار را کوتاه کنید چون نه تنها ورودشان اثر مثبتی 

نداره بلکه قیمتها افزایش پیدا میکند.
9۱۵...707
 آیا فقط فلکه شهدا تنها دفتر پیشخوان هست ؟ جای
دیگری نیست که کارت ملی تحویل بده باید مردم 

برای فقط در صف ها وقتشان به بطالت بگذرد.
93۶...49۸

نسرین کاری - پیوند اعضا در ایران از تاریخچه نسبتا 
در کشور  اعضا  پیوند  و نخستین  است  برخوردار  طوالنی 
اعضا  پیوند  قرنیه  در سال ۱3۱4 ۱3۱4 و دومین  پیوند 
در ایران نیز پیوند کلیه بود که در  سال ۱347  انجام شد.  
نخستین پیوندهای قلب و کبد در سال 7۲،  اولین پیوند 
ریه در سال 79 و نخستین پیوندهای پانکراس و روده  نیز 
در سال ۸۵ در ایران انجام شد. با تصویب آیین نامه اجرایی 
قانون “پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ 
مغزی آنها مسلم است “ زمینه توسعه آن فراهم و در سال 
۱3۸۱ شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی ایران طراحی و 
به تدریج اجزای آن در تهران و شهرستان ها شکل گرفت 
روسای  اجالس  در  نامه  آیین  اعالم  با  در سال ۱3۸۲  و 
دانشگاه های علوم پزشکی و تصویب قطعنامه هایی در 
رابطه با همکاری دانشگاه ها و ایجاد واحد شناسایی مرگ 
مغزی و واحدهای فراهم آوری اعضاء پیوندی، زمینه برای 

توسعه کشوری و انسجام آن فراهم شد.

اگر تصمیم به اهدای عضو گرفته اید
خانواده را در جریان بگذارید

کاماًل  موضوعی  عضو  اهداء  مورد  در  گیری  تصمیم 
خصوصی و شخصی است، شما می توانید در هر مرحله 
از زندگی تصمیم خود را تغییر دهید. اگر شما تصمیم به 
اهداء عضو پس از مرگ دارید مناسب است خانواده خود 
را نیز از این تصمیم آگاه کنید. اهداء عضو می تواند نجات 
بخش جان بیماران، حافظ سالمت و ایجاد امیدواری به 
شروع زندگی جدید باشد. پیوند از موفق ترین و پذیرفته 
نارسایی  با  بیماران  در  درمانی  روشهای  ترین  شده 
پیشرفت  بدلیل  واقعیت  این  باشد.   مي  اعضاء  پیشرفته 
در تکنیک جراحي پیوند و ارائه داروهاي جدید جلوگیري 
کننده از رد پیوند است. میزان موفقیت پیوند در اعضاي 
مختلف متفاوت است و به عوامل متعددي بستگي دارد .

سالمت اهدا کننده
مهمترین عامل در اهدای عضو است

هر سن  در  و  هر کس  گویند  می  پزشکی   کارشناسان 
می تواند پس از مرگ اهداء کننده عضو یا نسج باشد. 
وضع   است.  عامل  مهمترین  کننده  اهداء  سالمت 
شما  قابلیت  کننده  تعیین  مرگ  زمان  در  شما  پزشکی 
تواند  کننده می  اهداء  بود. یک  اهداء عضو خواهد  در 
بیماران  از  زیادی  تعداد  به  را  زندگی  عضو،  اهداء  با 
همچنین  بازگرداند.  هستند  عضو  پیوند  انتظار  در  که 
نیازمند  بیماران  سالمتی  بازگرداندن  در  نسوج  اهداء 
پس  ساعت   4۸ تا  حتي  دارد.  مهمي  نقش  نسج  پیوند 
و  رنج  از  را  بیماري  اهداء نسوج،  با  توان  از مرگ مي 
سالهای  هم   جنوبی  خراسان  در  داد.  نجات  معلولیت 
اخیر فرهنگسازی در این زمینه انجام شده  است و در 

سال 9۶ چندین مورد اهدای عضو انجام شد. 

اهدای اعضای  بدن یک زن  نهبندانی
 به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید

خاص  بیماری های  جامع  مرکز  رئیس  باره  همین  در 
استان در ۲3 خرداد 9۶  خبر داد  اعضای بدن خانم ۲0 
نهبندان  شهرستان  توابع  از  سمک  روستای  اهل  ساله 
با موافقت خانواده وی  بود،  که دچار مرگ مغزی شده 
به سه بیمار اهداء شد. هادی دهقانی  اظهار کرد: پس 
سابقه  دارای  که  دوستی  مرضیه  مغزی  مرگ  تایید  از 
اعضای  پیوند  تیم  توسط  بود،  مغزی  تشنج  طوالنی 
بیمارستان ولی عصر )ع( بیرجند، وی برای عمل پیوند 

به بیمارستان منتصریه مشهد منتقل شد.

اهدای عضو دختر 15 ساله ی بیرجندی
رئیس اداره بیماری های معاونت درمان دانشگاه علوم 
عضو  اهدای  از  امسال  آذر    ۲3 در  بیرجند  پزشکی 
شده  مغزی  مرگ  دچار  که  بیرجندی  ساله   ۱۵ دختر 
بود، خبر داد. دهقانی مسئول شبکه شناسایی و فراهم 
آوری بیماران مرگ مغزی خراسان جنوبی افزود: دختر 
بود،  شده  مغزی  مرگ  دچار  که  بیرجندی  ساله   ۱۵
دوباره  زندگی  بیمار،   ۶ به  بدنش  اعضای  اهدای  با 
دو  شامل  شده  اهدای  اعضای  افزود:  وی  بخشید.  
کلیه، پوست، دو قرنیه و کبد است که به ۶ بیمار پیوند 
زده شد.دهقانی گفت: این دومین مورد اهدای عضو از 

ابتدای امسال در خراسان جنوبی است.
اهدای اعضای جوان بیرجندی

به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید

علوم  دانشگاه  پیوندی  اعضای  آوری  فراهم  واحد  مسئول 
پزشکی مشهد هم در هشتم بهمن امسال عنوان کرد: جوان 
39ساله بیرجندی که دچار مرگ مغزی شده بود با اهدای 
اعضای بدنش به 3 بیمار زندگی دوباره بخشید. خالقی در این 
باره اظهار کرد: اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار 
اعضای  آوری  فراهم  واحد  مسئول  شد.  عضو  به  نیازمند 
انجام  از  پس  کرد:  عنوان  پزشکی  علوم  دانشگاه  پیوندی 
مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان 

منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
جهان  کشورهای  بیشتر  در  عضو  اهدای  افزود:  وی 

و  انسانی ترین   از  می شود  دیده  ایران  در  خصوص  به 
اخالقی ترین کارهایی است که می توان انجام داد. خالقی 
کبد،  ریه ها،  قلب،  قبیل  از  اهدا  قابل  اعضای  کرد:  بیان 
روده ها، لوزالمعده و کلیه ها است. مسئول واحد فراهم آوری 
اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: عالوه 
بر این اعضا برخی از بافتهای بدن نیز قابل پیوند است. وی 
عنوان کرد: با اهدای قرنیه می توان بینایی را به فردی که 
دچار صدمه شدید به چشم شده بازگرداند و دریچه قلب 
برای کودکان با بیماری مادرزادی دریچه ای و بزرگساالن 
با دریچه آسیب دیده به کار می رود. خالقی اظهار کرد: پیوند 

مغز استخوان تنها درمان ممکن در بعضی از سرطان های 
خون است و برخالف عضو، بافت می تواند تا ۲4 و یا حتی 
4۸ ساعت بعد از مرگ فرد اهدا شود و حتی می توان آن را 

برای مدت های طوالنی ذخیره کرد.

خراسان جنوبی بخش اهدای عضو ندارد
در  جنوبی  خراسان  خاص  های  بیماری  امور  کارشناس 
پیوند  آور شد: در استان بخش  یاد  آوا   با خبرنگار  گفتگو 
مغزی  مرگ  دچار  که  فردی  باید  دلیل  همین  به  نداریم، 
با  شده است به سایر استان ها اعزام شود. محمد دهقان 
تاکید بر اینکه مرگ مغزی با بیمار کما فرق دارد، ادامه داد: 

در کما شانس بهبودی برای برخی بیماران وجود دارد در 
صورتی که در مرگ مغزی، مرگ؛ حتمی و غیرقابل برگشت 
است. رئیس مرکز جامع بیماری های خاص خراسان جنوبی 
درباره دریافت کارت اهدای عضو در استان عنوان کرد:  هم 
استانی ها از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی  و همچنین 
می  خاص،  های  بیماری  امور  واحد  به  حضوری  مراجعه 
درباره  وی  کنند.  اقدام  عضو  اهدای  نام  ثبت  برای  توانند 
در  عضو  پیوند  کردن  نهادینه  برای  شده  انجام  کارهای  
استان یادآور شد: تشکیل تیم تشخیص مرگ مغزی، ایجاد 
اولیه  کارهای  و   رسانی  اطالع  اعضاء،  آوری  فراهم  تیم 

 برای  راه اندازی بخش پیوند کلیه در استان از جمله این 
دریافت  تقاضای  بیشترین  افزود:  است. دهقان  ها  فعالیت 
عضو در استان مربوط به کلیه  است و بیماران  در سنین ۱۸ 
تا 4۵ سال قرار دارند. وی تصریح کرد: کلیه، قلب، کبد وریه 

به ترتیب بیشترین نیاز استان در اهداء اعضابدن می باشد.

انتظار معجزه و شفا
برای فرد دچار مرگ مغزی وجود ندارد

دهقان با بیان اینکه  مرگ مغزی با هر بیمار کمایی فرق 
دارد  خاطر نشان کرد: بیمار مرگ مغزی به بیماری گفته 
می  شود که مغز وی به دلیل تروما یا ضرباتی که به سر 

می  خورد یا کاهش خون  رسانی، دچار آسیب جدی است 
و عمال مرده و غیر قابل برگشت است و انتظار معجزه و 
ادامه  ندارد. وی  مغزی وجود  فرد دچار مرگ  برای  شفا 
داد: متاسفانه یکی از علل اصلی که خانواده بیماران مرگ 
مغزی را در رضایت دادن دچار دودلی و تردید می کند، 

امید داشتن بیهوده به زنده ماندن عزیزشان است.
رئیس مرکز جامع بیماری های خاص استان با بیان اینکه 
تصمیم به اهدای عضو آن هم در زمانی که شما یکی از 
عزیزان تان را از دست داده اید و همه فکر، ذهن و روح 
تان درگیر پذیرش مصیبتی به این بزرگی است واقعاً سخت 

است و شاید بتوان گفت جزو یکی از همان دردنامه هایی 
است که تا کسی گرفتار آن نشود، نمی تواند حال کسی را 
که اکنون گرفتار آن است درک کند، ادامه داد: اما واقعیت 
آن است که شما چه بخواهید و چه نخواهید ممکن است 
روزی در جایگاه فردی قرار بگیرید که باید به این تصمیم 
مهم در زندگی رضایت دهد، آیا برای چنین روزی و چنین 

لحظه ای تصمیم گرفته اید!  

حتی اگر فرد کارت اهدای عضو داشته باشد
رضایت اولیای دم الزامی است 

وی با بیان اینکه برای اهداء عضو رضایت خانواده برای 
استفاده از اعضا را مهم دانست و افزود: باید طبق قانون، 
اولیای دم و وراث از اهدای عضو فرد دچار مرگ مغزی 
این  در  چالش  بزرگترین  که  باشند  داشته  رضایت  شده، 
برای  آن موقعیت تصمیم گیری  در  است. چون  قسمت 
اولیای دم  استرس زا  است. وی با تأکید بر لزوم عزم 
همگانی برای فرهنگ  سازی در زمینه اهدای عضو ادامه 
جراید،  طریق  از  همگانی  عزم  نیازمند  موضوع  این  داد: 
فرهنگ  که  است  کل  ادارات  و  روحانیان  سیما،  و  صدا 
اهدای عضو را به خوبی ترویج دهند  تا موضوع  مرگ 

مغزی برای مردم روشن شود.

ماهانه یک تا دو نفر مرگ مغزی؛
اهدا ساالنه یک عضو

دهقانی  با بیان اینکه  با وجود اینکه آمار تصادفات در 
اثر  نفر در  بوده و ماهانه یکی دو  باال  خراسان جنوبی 
مرگ مغزی جان خود را ازدست می دهند خاطر نشان 
کرد:  مشکل اساسی در اهدای عضو این بیماران  این 
استانهای  های  دانشگاه  دیگر  مراکز  به  باید  که  است 
نمی  رضایت  افراد  این  خانواده  و  شود  ارسال  مجاور 
مرگ  بیماران  از  امسال  ماهه   9 در  افزود:  وی  دهند. 
مغزی ۶  نفر از آنها  توسط خانواده برای اهدای عضو 

رضایت داده اند و این آمار خوشایندی است. 

روز به روز به آمار ثبت نام کنندگان
اهدای عضو افزوده می شود

وی افزود: روز به روز آمار ثبت نام کنندگان اهدای اعضای 
بدن در استان بیشتر شده و شهروندان متقاضی تمایل زیادی 
به این کار خیرخواهانه دارند. وی با بیان اینکه  بیمار مرگ 
مغزی، حرف نمی زند، نمی بیند، به هیچ یک از تحریکات 
خارجی پاسخی نمی دهد و بدون استفاده از دستگاه تنفس 
مصنوعی قادر به نفس کشیدن نیست ادامه داد: تصادفات 
رانندگی، وارد آمدن ضربه شدید به سر، سقوط از ارتفاع، 
غرق شدن در آب، مسمومیت ها، خونریزی های داخلی مغز 
از شایع ترین علل مرگ مغزی   و همچنین سکته مغزی 
است. دهقان خاطر نشان کرد: در مرگ مغزی، خون رسانی 
به مغز متوقف شده، اکسیژن رسانی به آن انجام نمی شود. 
مغز تمام کارکرد خود را از دست می دهد و دچار تخریب 
مغزی  مرگ  از  پس  اگرچه  می شود.  برگشت  غیرقابل 
دارای  هنوز  کلیه ها  و  کبد  قلب،  جمله  از  دیگر  اعضای 
عملکرد هستند، اما به تدریج در طی چند روز آینده، از کار 
خواهند افتاد. ولی متاسفانه بخاطر ناآگاهی برخی افراد که 
مرگ مغزی را با کما اشتباه می گیرند  در خیلی از موارد 
خانواده اجازه اهدای عضو را به دلیل امید به برگشت به 
با  اینکه اکسیژن رسانی  بیان  با  زندگی نمی دهند.  وی 
دستگاههای پزشکی برای بیمار فقط  نهایتا ۱4 تا ۲0 روز 
مفید خواهد بود افزود: پس از آن دیگر هیچ ارگانی قابل 
اهدا نخواهد بود و چه خوب است که در این بازه زمانی 
خانواده های مرگ مغزی تصمیم جدی برای اهدا عضو 
بگیرند.  وی خاطر نشان کرد: یک فرد دچار مرگ مغزی 

می تواند جان 7-۸ نفر را نجات دهد. 

جایگاه اهدای عضو در ایران
با داشتن کارت اهدای عضو، فرد به پزشکان اجازه می دهد 
اعضای بدنش را جدا کنند، حتی در شرایطی که خانواده با 
این کار مخالفت می کند. شاید به فکر داشتن چنین کارتی 
www. سایت  به  مراجعه  با  بخواهید  اگر  باشید.  افتاده 

ehda.ir می توانید فرم ثبت نام را پر کنید. پرکردن برخی 
از مشخصات همچون کد ملی، محل تولد و دیگر اطالعات 
هویتی در این فرم الزامی است. درج اطالعاتی که مشخص 
شده اجباری است روی کارت ثبت می شود. پس از اتمام 
فرآیند ثبت نام، کدی به فرد داده می شود که از طریق آن 

می تواند در جریان آخرین وضع صدور کارتش قرار بگیرد.

خراسان جنوبی بخش اهدای عضو ندارد
گزارش آوا از فرآیند اهدای عضو در استان

اهدای عضو می تواند نجات بخش جان بیماران، حافظ سالمت و ایجاد امیدواری برای شروع زندگی جدید باشد

* نخستین پیوندهای قلب و کبد در سال 72،  اولین پیوند ریه در سال 79 و نخستین پیوندهای پانکراس و روده  نیز در سال 85 در ایران انجام شد.
* تصمیم گیری در مورد اهداء عضو موضوعی کاماًل خصوصی و شخصی است، شما می توانید در هر مرحله از زندگی تصمیم خود را تغییر دهید. 
*  اگر شما تصمیم به اهداء عضو پس از مرگ دارید مناسب است خانواده خود را نیز از این تصمیم آگاه کنید. * اهداء نسوج در بازگرداندن 
و معلولیت  از رنج  را  بیماري  اهداء نسوج،  با  توان  از مرگ مي  تا ۴8 ساعت پس  پیوند نسج نقش مهمي دارد. حتي  نیازمند  بیماران  سالمتی 
نجات داد. * دختر 15 ساله بیرجندی که دچار مرگ مغزی شده بود، با اهدای اعضای بدنش به 6 بیمار، زندگی دوباره بخشید.  *  این دومین 
مورد اهدای عضو از ابتدای امسال در خراسان جنوبی است. * مرگ مغزی با بیمار کما فرق دارد، در کما شانس بهبودی برای برخی بیماران 
وجود دارد در صورتی که در مرگ مغزی، مرگ؛ حتمی و غیرقابل برگشت است. * بیمار مرگ مغزی به بیماری گفته می  شود که مغز وی 
به دلیل تروما یا ضرباتی که به سر می  خورد یا کاهش خون  رسانی، دچار آسیب جدی است و عمال مرده و غیر قابل برگشت است و انتظار 
نیازمند عزم همگانی از طریق جراید، صدا و سیما، روحانیان و ادارات  معجزه و شفا برای فرد دچار مرگ مغزی وجود ندارد. *  این موضوع 
کل است که فرهنگ اهدای عضو را به خوبی ترویج دهند  تا موضوع  مرگ مغزی برای مردم روشن شود. *   در مرگ مغزی، خون رسانی 
برگشت  غیرقابل  تخریب  دچار  و  می دهد  دست  از  را  خود  کارکرد  تمام  مغز  نمی شود.  انجام  آن  به  اکسیژن رسانی  شده،  متوقف  مغز  به 
 می شود. *  در خیلی از موارد خانواده اجازه اهدای عضو را به دلیل امید به برگشت به زندگی نمی دهند.  وی با بیان اینکه اکسیژن رسانی با 

دستگاه های پزشکی برای بیمار فقط  نهایتا 1۴ تا 20 روز مفید خواهد بود.

چکیده گزارش

عکس: اینترنت

عکس: کاربر

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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* کیفیت باال به همراه قیمت پایین راز ماندگاری ماست
*  ارسال رایگان ویژه مشترکین به همراه دستگاه کارتخوان

 شلـه مشهـدیغـذای آمـاده

تلفن سفارشات: 32۴۴8989 - 32۴۴8000
نبش پاسداران 19      09155610366 - رمضانی

صنایع مبل تهران مد
تعمیر، تولید، تعویض پارچه 

انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید

32233142
09151602018 - خسروی
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 وزیر ارتباطات: رفع فیلتر توئیتر در حال بررسی است 

محمدجواد آذری جهرمی در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که برای رفع فیلتر توئیتر چه اقداماتی انجام داده اید؟ گفت: 
ما این مسئله را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده ایم و در آنجا، این مسئله در حال بررسی نهایی است. وی 

ادامه داد: درباره جزییات این مسئله اجازه بدهید پس از آنکه به نتایجی رسیدیم، آن را مطرح کنیم.  دوشنبه *7 اسفند  1396 * شماره 4015

رتبه ایران در فساد چند است؟ 
المللی  بین  سازمان   2017 سال  گزارش  خبرآنالین- 
شفافیت که اخیرا” منتشر شده است. مالحظه می شود 
جایگاه جهانی کشور به جهت سطح فساد بخش دولتی 
نیز مشاهده می  اما روند محدود بهبود  مناسب نیست، 
شود. بر اساس این شاخص عدد صفر نماد باالترین سطح 
فساد و عدد 100 نماد باالترین سطح پاکی بخش دولتی 
است. درسال 2017  شاخص ارزیابی فساد ایران عدد 30 
است که در کنار کشورهای گامبیا، برمه، سیالن، و اکراین 
دررتبه 130 درمیان 180 کشور قرار دارد.این رتبه گرچه 
پائین است اما توجه شود درهمین سال روسیه و مکزیک 
نیز با فساد باالتر در رتبه 135 قرار دارند. برای ایران در 
سال 2013 حدود سال 1392  شاخص ارزیابی  در سطح 
25 بوده است که با بهبود تدریجی در سالهای  بعدی 
به ترتیب به ارقام 27، 27، 29، و باالخره 30  در سال 
2017 رسیده است.است. در این راستا شفافیت بین المللی 
اقداماتی را به جامعه  جهانی توصیه می کند. بعضی از این 

توصیه ها عبارتند از:
انجام  اقداماتی  باید  اقتصادی  فعاالن  و  ها  دولت   -
دهند تا آزدی بیان، رسانه های مستقل،امکان مخالفت 

سیاسی، و جامعه مدنی باز و فعال گسترش بیشتری یابد.
- مقررات حاکم بر رسانه ها اعم رسانه های سنتی یا 
جدید به حداقل برسد. روزنامه نگاران ترسی از سرکوب 

نداشته باشند.
- جامعه مدنی و دولت ها باید مقررات امکان دسترسی 

به اطالعات را تسهیل کنند. 
- فعاالن و دولت ها باید از فرصت فراهم شده در زمینه 
و  دفاع  برای  متحد  ملل  سازمان  پایدار  توسعه  اهداف 
و  ملی  سطح  در  فساد  با  مبارزه  و  اصالحات  پیشبرد 

جهانی استفاده کنند
فعاالنه اطالعات  باید  اقتصادی  -دولت ها و فعاالن 
عامه  دسترس  در  را  مردم  عمومی  منافع  به  مربوط 

قرار دهند. 

سهم “تلگرام و اینستاگرام” از جرایم فضای مجازی 

ایسنا- رئیس پلیس فتای ناجا در پاسخ به سوالی درباره 
مختلف  سایت های  و  اجتماعی  شبکه های  سهم  اینکه 
در وقوع جرایم اینترنتی در کشور چقدر است،  گفت: 46 
درصد از جرایم فضای مجازی در تلگرام و 20 درصد نیز در 
اینستاگرام و مابقی جرائم نیز در بیش از 930 هزار سایت و 
شبکه اجتماعی دیگر که در کشور فعال هستند، رخ می دهد.

با ادله دیجیتال دیگر نیازی
 به اعترافات متهم وجود ندارد

هادیان فر با بیان اینکه در سال های اخیر بیش از 152 هزار 
ادله دیجیتال از سوی پلیس فتا بررسی شده است، گفت: 
از این تعداد 60 درصد معادل چیزی حدود 102 هزار مورد 
مربوط به پلیس فتا بوده و مابقی مربوط به پلیس مبارزه با مواد 

مخدر، پلیس آگاهی و مجموعه های قضایی بوده که از سوی 
پلیس فتا مورد بررسی قرار گرفته است. وی در مورد کاربرد 
ادله دیجیتال نیز گفت: با ادله دیجیتال دیگر نیازی به اعترافات 
متهم وجود ندارد و این ادله برای مقام قضایی قابل استناد است.

آمار تعداد کانال های مسدود شده
وی درباره اینکه روزانه چه تعداد کانال تلگرام در فضای 
مجازی مسدود می شود گفت:  بر اساس مدلی که تلگرام 
تحلیل کرده است موارد مربوط به موضوعات تروریستی و 
پورن از سوی این شبکه مسدود می شود. پلیس فتا روزانه 
بین 100 تا 200 کانال با موضوعات اخالقی و تروریستی 
را به تلگرام گزارش می دهد که برخی از آنها مسدود شده و 
برخی از آنها مسدود نمی شود.وی عنوان کرد : توصیه ما این 
است شهروندان با توجه به اینکه امکان وقوع کالهبرداری 
اعتماد  نماد  این فضا وجود دارد به سایت های دارای  در 
مراجعه کند. تا کنون بیش از 13 هزار سایت این نماد را 
دریافت کرده و معنای این نماد این است که سایت های 
مذکور تحت نظارت اصناف خود و همچنین وزارت صنعت، 

معدن و تجارت فعالیت کرده و مطمئن هستند.

رجیستری اثر کرد؛ واردات 
گوشی زیر و رو شد

در  وارداتی  اقالم  عمده  لیست  بر  ایسنا-مروری 
که  است  آن  از  حاکی  جاری  سال  ماه  دهمین 
گذشته  سال های  در  که  همراه  تلفن  گوشی های 
بیش از 90 درصد آنها به شیوه قاچاق وارد کشور 
اکنون در رده 15 جدول کاالهای وارداتی  می شد 
قرار گرفته اند، امری که گویای آن است که به دنبال 
اجرای طرح رجیستری تلفن همراه تا چه اندازه حجم 
واردات رسمی در این حوزه افزایش یافته است. ارزش 
واردات این بخش بر اساس آمارهای 10 ماهه بیش 
از 342میلیون و 800 دالر بوده و سهم گوشی های 
تلفن همراه از کل وارات کشور رقمی 0.8 درصدی را 
در برگرفته است. در 10 ماهه سال قبل حجم واردات 
این بخش بالغ بر 175 میلیون دالر بوده که از نظر 
از نظر وزنی 98.52 درصد  ارزش 95.46 درصد و 

حجم این واردات افزایش داشته است.

موبایل مجهز به هوش 
مصنوعی ساخته شد

هوش  به  مجهز  موبایلی  ای  کره  شرکت  یک 
با  آن  های  الگوریتم  که  کرده  تولید  مصنوعی 
مخزنی حاوی 100 میلیون عکس آموزش دیده اند.

به گزارش انگجت، ال جی تصمیم دارد مابین تولید 
پرچمداران، موبایل هایی را به طور محدود و موقت 

تولید کند و بفروشد.

فناوری اطالعات

عربستان: بین المللی کردن 
مدیریت حرمین شریفین 
اعالم جنگ علیه ماست 

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری النشره، 
اسامه بن محمد عبدا... الشعیبی سفیر عربستان در 
اندونزی در واکنش به درخواست های بین المللی 
به  شریفین  حرمین  بر  المللی  بین  مدیریت  برای 
و سوء  به همه مسلمانان جهان  آنها  تعلق  خاطر 
مدیریت مقامات سعودی گفت: “عربستان صرف 
بحث درباره بین المللی کردن حرمین شریفین را 
اعالم  منزله  به  امر  “این  افزود:  پذیرد”.وی  نمی 
جنگ علیه عربستان و حاکمیت آن است”.عبدا... 
الترکی مشاور دفتر پادشاهی و عضو هیئت علمای 
المللی کردن  بین  پیشتر مسئله  نیز  کبار سعودی 
تشویش  “صرفا  خود  زعم  به  را  شریفین  حرمین 
افکار، خصومت و رفتار شیطنت آمیز” توصیف کرد.

جمع آوری داوطلبانه سیگار 
از کف خیابان های شهر

»سالی داولی« زنی که داوطلبانه سه سال و نیم 
است سیگارهای کشیده شده را از روی زمین شهر 
جمع آوری می کند، به رکورد عجیبی دست یافت! 
او که تمام اوقات فراغت اش را صرف جمع آوری 
کالیفرنیا،  در  شهری  های  خیابان  کف  از  سیگار 
کرده است توانست یک میلیون سیگار را از شهر 

پاک سازی کند.

جذابترین ها

سینما و چهره ها

جناب خان به »خندوانه«
 باز می گردد؟ 

»سعید ساالرزهی« صاحب امتیاز عروسک جناب 
خان گفت: چند ماه پیش جلسات متعددی با آقای 
برنامه  رامبد جوان مجری  و  تهیه کننده  احمدی 
خندوانه داشتیم و خوشبختانه مذاکرات به نتیجه 
رسیده و حضور جناب خان در برنامه خندوانه قطعی 
شده است.وی ادامه داد: در حال حاضر مراحل و 

موانع اداری و حقوقی سپری در حال انجام است 
و با همکاری های صورت گرفته حضور جناب خان 
در این برنامه بالمانع است و دیگر این تصمیم با 
سازندگان خندوانه است که سری جدید را کی به 
روی آنتن ببرند و یا به چه نحو از این عروسک در 

برنامه استفاده کنند. 

زلزله کرمانشاه فیلم می شود
رضا مقصودی کارگردان فیلم سینمایی »خجالت 
نکش« که در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم 
فجر به نمایش گذاشته شد،در  بیان فعالیت های 
دیگرش عنوان کرد: مشغول تحقیق و جمع آوری 
اطالعات برای نگارش فیلمنامه ای در رابطه با زلزله 
کرمانشاه هستیم. به همین منظور دستیارم چند سفر 
به کرمانشاه داشته است و من نیز به زودی به این 
استان سفر می کنم. وی بیان کرد: به محض اینکه 
تحقیقات ما به پایان برسد شروع به نگارش فیلمنامه 
می کنیم البته در حال حاضر ضمن انجام تحقیقات، 
باید  وجود  این  با  کنم  می  هم  برداری  یادداشت 
عنوان کنم که بعد از عید نوروز شروع به نگارش 

این فیلمنامه می کنم.

ملکه رنجبر در
 بیمارستان بستری شد

این  دوباره  شدن  بستری  از  رنجبر  ملکه  فرزند 
داد. خبر  ویژه  مراقبت های  بخش  در  هنرمند 

خصوص  در  رنجبر،  ملکه  فرزند  ایروانی  فریبرز 
آخرین وضعیت جسمانی این هنرمند گفت: حدود 
یک هفته است که مادرم در بخش مراقبت های 
قلب  عمل  از  بعد  افزود:  است.وی  بستری  ویژه 
باز شرایط به خوبی سپری شد؛ اما در هفته های 
و  شدند  گوارشی  مشکالت  دچار  ایشان  گذشته 

باعث مشکالت تنفسی شد.

در مورد هرم فعالیت بدنی چه می دانید؟
شاملو- هرم فعالیت بدنی راه خوبی برای به تصویر کشیدن 
انواع مختلف فعالیت ها و میزان دخیل بودن هر یک در 
مواد  هرم  مانند  است.  جسمی  وآمادگی  تندرستی  ایجاد 
غذایی برای فعالیت بدنی نیز هرمی تعریف کرده اند. در 
این هرم، فعالیت های بدنی قسمت های پایین بیشتر و 
فعالیت های بدنی قسمت های باالتر کمتر انجام می شوند. 
رعایت این هرم به کسب آمادگی جسمانی وتقویت و توسعه 

آن منجرمی شود.
انواع  توصیف  برای  مفیدی  الگوی  بدنی،  فعالیت  هرم 
مختلف فعالیت وفواید آن هاست، اما نباید خیلی خشک با 
آن برخورد نمود والزم است که توصیه های آن با توجه به 

اهداف فردی مورد استفاده قرار گیرد. 

هنگام استفاده از هرم فعالیت
 بدنی به نکات زیر توجه فرمایید:

* هیچ فعالیتی به تنهایی همة مزایا را تأمین نمی کند.
* در برخی موارد می توان یک فعالیت را جایگزین دیگری 

نمود.
* کمی فعالیت کردن بهتراز فعالیت نکردن است.

*انجام فعالیت های طبقه سوم،حتی اگر شما فعالیت های 
سطوح دیگر را در حد محدودی انجام می دهید، مفید است.
حاصل  مفید  نتایج  میزان  اساس  بر  هرم  سطح  *چهار 

ازفعالیت بدنی منظم ، مشخص شده است.
فعالیتهایی که تأثیر وسیعی برتندرستی جامعه و گروه کثیری 

از مردم دارند، درقاعدة هرم هستند.

فعالیت های قاعده هرم
قاعده این هرم تشویق میکند تا آنجا که می توانید در زندگی 
روزمره، فعالیتهای پرتحرک را جایگزین شیوه های دیگر 
کنید.هرنوع فعالیتی که بخشی از زندگی عادی و روزمره 
باشد،جزء این گروه محسوب میشود وبه آن» فعالیتهای 
بدنی روزمره زندگی«می گویند. فعالیتهای مانند پیاده رفتن 
به محل کار ، خانه یا خرید به جای رانندگی ، استفاده از پله 
به جای آسانسور ، زودتر پیاده شدن از تاکسی و اتوبوس 
یا پارک اتومبیل چند خیابان جلوتر و طی قسمتی ازمسیر 
به صورت پیاده ، انجام کارهای باغچه وحیاط مثال های 
این گروه  زیادی روی  تأکید  این گروه هستند.امروزه  یاز 
ازفعالیتها صورت می گیرد زیرا نتایج مثبت زیادی برای 

تندرستی،آمادگی جسمی وحفظ سالمتی دارند.

فعالیت های سطح دوم هرم
فعالیتهای پرتحرک( هوازی ) وورزشهای فعال فعالیت هایی 
هستند که در زمان نسبتاً طوالنی وبا شدت معینی ا نجام می 
شوند. مانند پیاده روی سریع، دویدن، دوچرخه سواری، شنا، 
حرکات موزون هوازی. این فعالیت ها برای آمادگی قلبی-
عروقی وکنترل وزن وسرزندگی بسیار مفید هستند. برخی 
ورزشها وبرنامه های تفریحی فعال مانند انواع ورزشهای 
با توپ(بسکتبال، تنیس،والیبال)،کوهنوردی،اسکی، صخره 
نوردی و... جزء این گروه طبقه بندی می شوند. این دسته 
فعالیتها در مجموع باید در اکثر روزهای هفته (نهایتا3 تا5 
روز)  انجامشوند.مدت انجام این فعالیت ها حداقل باید30  

دقیقه و با شدتی معادل تند راه رفتن باشد.

فعالیت های سطح سوم هرم
تمرینات کششی، انعطاف پذیری وقدرتی(آمادگی عضالنی)  
جزءاین گروه محسوب می شوند.تمرینهای کششی تمرین 
هایی هستند که به انعطاف پذیری شما کمک می کنند و 
باید حداقل 2 روزدر هفته انجام شوند. از آنجا که تمرین 
پذیری  انعطاف  دربهبود  تأثیر چندانی  ترهرم  پایین  های 
های  هستند.تمرین  ضروری  تمرینها  این  انجام  ندارند، 
قدرتی و استقامت عضالنی تمرین هایی هستند که به طور 
اختصاصی برای ایجاد قدرت و استقامت عضالنی طراحی 
باید2  این تمرینها نیزضروری هستند و حداقل  اند.  شده 
تا3 روزدرهرهفته انجام شوند.این تمرین ها شامل کشش 
یا میزانی  انتهای محدوده حرکتی مفاصل و  تا  عضالت 
است که شخص احساس کشیدگی درعضالت میکند و 
مطلوب ترین حالت اعمال کشش برعضله به مدت30 ثانیه 
به طورمداوم میباشد. ازآن جایی که گرما باعث انبساط مواد 
و آزاد شدن فیبرهای عضالنی در حالت استراحت میباشد، 
لذا نکته مهم این است که جهت جلوگیری از آسیبهای 
عضالنی الزم است قبل از تمرینات کششی حتماً بدن گرم 
 بوده و یا اصطالحاً مرحله » گرم کردن« صورت پذیرفته
باشد. این مرحله میتواند به صورت دویدن در جا ویا طناب 
زدن به مدت5 تا10 دقیقه باشد.هم چنین انجام ورزشهای 
استقامتی شامل بلند کردن وزنه یا دمبل متناسب با قدرت 
بدنی شخص و دردفعات8 تا12 مرتبه برای هرعضله مورد 
تأکید میباشد. برای افزایش استقامت عضله واثرات مفید 
متابولیکی ورزش برعضله در طی حرکات تکراری،عضله 

باید به حالت خستگی برسد. 
انعطاف  انجام تمرینات کششی وقدرتی به منظور بهبود 

پذیری و آمادگی عضالنی، معمواًل الزم است.

فعالیت های سطح چهارم هرم
استراحت یا فعالیتهایی که با تحرک همراه نیست مانند 
یا سرگرمی هایی  کامپیوتری  بازیهای   ، تلویزیون  دیدن 
که بدون تحرک می باشند در رأس هرم فعالیت بدنی می 
باشند . بدین معنی که باید کمترین زمان ممکن ازمیزان 
فعالیتهای شخص به  این گونه فعالیتها اختصاص یابد.الزم 
به ذکر است که هرم فعالیتی بیانگر انواع فعالیتهای انسان 
در طول یک هفته و درمعیار کوچکتر و متناسب در طول 
یک روز می باشد و زمان خواب و استراحت ممتد شبانه 
برای سالمتی اهمیت خاص خود را دارد که در این تعریف 

نمی گنجد .

هرم فعالیت بدنی برای برنامه هفتگی ورزشی
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برنامه ریزی از انتها به ابتدا

بیاییم با هم این تکنیک را به طور عملی پیاده کنیم. 
شرکت های تولیدی بزرگ، موفق و برند برای تولید یک 
محصول، برنامه ریزی خودشان روی کاغذ را از انتها به 
ابتدا انجام می دهند؛ یعنی آنها فکر می کنند که اگر کاالیی 
تولید شود، آخرین مرحله آن چیست؟ شاید هم فکر کنید 
آخرین مرحله، خروج از کارخانه است! نه، این طور نیست! 
آنها آخرین مرحله را، مرحله قابل بازیافت بودن آن کاال در 
نظر می گیرند که آیا در آن مرحله به محیط زیست صدمه 

ای وارد می شود یا نه؟
 در هنگام طراحی، همه این مسائل دیده می شوند. در آن 
لحظه ای که روی کاغذ فکر می شود و به قولی اتود زده 
می شود، همه این نکته ها در نظر گرفته می شوند. اگر 
بخواهیم همین طور این مراحل را از انتها به ابتدا بیاییم، 
مثال می توانیم مرحله فروش، توزیع، تبلیغات، خدمات پس 
از فروش، ارسال، کنترل کیفیت، بسته بندی، تولید، تامین 
مواد اولیه، قیمت گذاری، برنامه ریزی، طراحی و مرحله 

ایده پردازی را در این فرآیند بگنجانیم.
 کسی که امروز فقط به فکر مسائل مادی و در دارایی و ثروت 
غوطه ور شده است و به فکر خانواده یا سالمت جسمی 
خودش نیست، اگر بر روی کاغذ، نقشه راه را ترسیم کند و 
از 20 سال آینده به امروز بیاید، یعنی حرکت معکوس انجام 
بدهد، متوجه می شود که امروز دارد اشتباه می کند! امروز 
به دلیل افراط در کار و توجه نکردن به خوردن، خوابیدن، 
استراحت کردن و ورزش کردن، به زودی دچار یک بحران 
می شود و این بحران که بحران جسمی خواهدبود، او را 
مجبور خواهدکرد تا دست از کار بکشد و به سالمتی خود 
بپردازد و پرداختن به سالمتی، وضع اقتصادی او را دچار 
بحران می کند و چون دور اندیشی نکرده بوده است، امروز 

باید آنچه اندوخته بود را صرف سالمتی خودش بکند.

آزمون دامادها )طنز(

زنی سه دختر داشت که هر سه ازدواج کرده بودند. یک 
روز تصمیم گرفت میزان عالقه ای که دامادهایش به 
او دارند را ارزیابی کند. یکی از دامادها را به خانه اش 
دعوت کرد و در حالی که در کنار استخر قدم می زدند 
از قصد وانمود کرد که پایش لیز خورده و خود را درون 
استخر انداخت. دامادش فوراً...شیرجه رفت توی آب و او 
را نجات داد. فردا صبح یک ماشین پژو 20٦ نو جلوی 
پارکینگ خانه داماد بود و روی شیشه اش نوشته بود: 
»متشکرم! از طرف مادر زنت«  زن همین کار را با داماد 
دومش هم کرد و این بار هم داماد فوراً شیرجه رفت 
توی آب و جان زن را نجات داد. داماد دوم هم فردای 
 آن روز یک ماشین پژو 20٦ نو هدیه گرفت که روی 
شیشه اش نوشته بود: »متشکرم! از طرف مادر زنت« 
نوبت به داماد آخری رسید. زن باز هم همان صحنه را 
تکرار کرد و خود را به داخل استخر انداخت اما داماد از 
جایش تکان نخورد او پیش خود فکر کرد وقتش رسیده 
که این پیرزن از دنیا برود پس چرا من خودم را به خطر 
بیاندازم؟ همین طور ایستاد تا مادر زنش در آب غرق شد 
و مرد.فردا صبح یک ماشین بی ام  و آخرین مدل جلوی 
پارکینگ خانه داماد سوم بود که روی شیشه اش نوشته 

بود: »متشکرم! ازطرف پدر زنت«

قدرت باعث فساد نمی شود.
 ترس فساد ایجاد می کند... 

شاید ترِس از دست دادن قدرت.

همه کسب و کارها دچار اشتباه می شوند. 
مهم اینست که از اشتباهات

 بزرگ پرهیز کنی.

جز حادثه هرگز طلبم کس نکند
یک پرسش گرم جز تبم کس نکند

ورجان به لب آیدم، به جز مردم چشم
یک قطره آب بر لبم کس نکند

اشتباهات عادی و انسانی هستند. آنها
 را کوچک جلوه بده، آنها را قبول کن، 

آنها را تصحیح کن، و آنها را فراموش کن.

وقتی برای نظرات دیگران زندگی کنی،
ُمرده ای. من نمی خواهم در زندگیم به 

این فکر کنم که چگونه به یاد آورده خواهم شد.
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آیه روز  
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حدیث روز  

سرگرمی داشته باشید و تفریح کنید؛ چراکه خوش نمی دارم در دین شما درشتی و سختی دیده شود.
پیامبر )صلی ا... علیه و آله(

سبک زندگی

رابطه مان با همکاران مان چطور باشد؟
بعضی ها معتقدند در فضای صمیمانه کارها بهتر از رابطه 
رئیس و مرئوسی پیش می رود. بعضی دیگر به عکس؛ گروه 
اول دورهمی های خانوادگی هم دارند و گروه دوم، فقط نام 
و نام خانوادگی همدیگر را می دانند. به نظر شما کدام روش 
بهتر است؟ این که به قول معروف با کارمندان قاطی شد و 
فاصله ها را برداشت یا این که با کشیدن دیواری، رابطه ها 
را تعریف کرد؟ اگر دقیقا پاسخ سوال تان را نمی دانید، حتما 

مطلبی را که در پی می آید، بادقت بخوانید.
ارتقای مهارت ها

خودتان را چطور معرفی می کنید؟ کارآموزی که قرار است 
شاگردی کند یا فردی که با مهارت های متعدد تصمیم دارد با 
گروهی همکاری را آغاز کند؟ در هر کدام از این جایگاه های 
که قرار داشته باشید، باید »مهارت بودن در مکان مناسب« را 
آموخته باشید. به این مثال دقت کنید: اگر قرار است به عنوان 
کارورز در یک آهنگری مشغول به کار شوید باید اطالعات 
کاملی درباره نحوه کار، مشکالت احتمالی و تئوری کار با 
دستگاه ها را بدانید. این به شما کمک می کند که اوال بتوانید 
در مواقع الزم اطالعات تان را به رخ بکشید و در ثانی با سرعت 
بیشتری کار را به طور عملی یاد بگیرید. بنابراین حتی در جایگاه 

یک کارورز نباید به قول معروف صفر کیلومتر باشید!
مشخص کنید

پیش از شروع هر کاری، دقیقا خواسته هایتان از خودتان و 
گروهی را که با آنها همکاری می کنید، مشخص کنید. درباره 

مدت زمان کار، حقوق دریافتی، مزایا، پاداش، اضافه کاری تا 
شیوه لباس پوشیدن تان در محل کار سوال کرده و براساس 
پاسخ روشنی که دریافت می کنید، برای شروع همکاری 
یا ادامه آن تصمیم بگیرید. درباره خواسته های همکارانتان 
از شما نیز کامال اطالعات کسب کنید. واضح و مشخص 
بودن مسیر همیشه کمک می کند تا رابطه، درست، محکم و 

قانونمندی با کارفرما و همکاران تان داشته باشید.
زمان بدهید

به هیچ وجه در بدو ورود به محل کار، سفره دل تان را باز 
نکنید. الزم نیست بسته و مشکوک رفتار کنید؛ فقط کافی 
است کمی به خودتان و اطرافیان تان فرصت بدهید تا آشنایی 
قدم به قدم اتفاق بیفتد. آشنایی های تدریجی، دوستی ها و 

روابط کاری محکم تری را شکل می دهد.
هوش اجتماعی را افزایش دهید

حتما اسم هوش اجتماعی و هوش هیجانی به گوش تان 
هیجانی  و  اجتماعی  هوش  درباره  بنابراین  است.  خورده 
مطالعه کنید تا بتوانید این مهارت را باال ببرید. افراد موفق 
الزاما هوش باالیی ندارند؛ بلکه اغلب آنها از هوش هیجانی 
باالیی برخوردارند. نکته ای که باید به آن دقت کنید، باال 
بودن هوش هیجانی است. با آگاهی از جنس این نوع هوش 
و تقویت آن، می توانید با دیگران ارتباط بهتری داشته باشید. 
به این دلیل که با تشخیص حسی درست تان می توانید 

ارتباط بهتری با دیگران برقرار کنید.

قدردانی کنید
دیگران هیچ وظیفه ای در قابل شما ندارند! در محیط کار و 
درست در شرایطی که گفته و ناگفته هر کس به فکر ارتقای 
جایگاه شغلی خودش بوده و تالش می کند فرد الیق تر، 
کارآمدتر و باهوش تر به نظر برسد، کمک کردن به دیگران، 
با  اگر می خواهید فرد مودب  بنابراین  لطف بزرگی است. 
روابط عمومی مناسب و باال باشید، حتما از کوچک ترین 
کمک و محبت دیگران به درستی و به شکل مناسب قدردانی 

کنید. دیگران برای کمک به شما وظیفه ندارند.
مثبت نگر باشید

این اصال به معنی نادیده گرفتن شرایط نامناسب احتمالی 
و برخورد ساده لوحانه با شرایط کاری نیست؛ بلکه به معنی 
بررسی همه جانبه شرایط و یافتن بهترین راه برای رسیدن 
به بهترین نتیجه است، عالوه بر این که مثبت اندیشی یکی 
از راهکارهای روانی ایجاد انگیزه در خود و دیگران است. 
بنابراین سعی کنید حتی نقاط ضعف را با نگاه مثبت بررسی 

کرده و راه چاره درستی برای رفع آنها پیدا کنید.
مدیریت زمان

دقیقا این شما هستید که می توانید زمان تان را مدیریت 
کنید. به این معنی که نگذارید دیگران زیر پرچم دوستی، 
از وقت و فرصتی که می توانید برای خودتان هزینه کرده 
و هزار و یک کار مورد عالقه تان را انجام دهید، دزدیده و 
از شما سوءاستفاده کنند. بنابراین اگر در هر لحظه از روابط 

کاری تان این مساله را حس کردید، بدون رودربایستی برای 
فرد مورد نظر توضیح بدهید که االن فرصت صحبت نداشته 
و باید به مکالمه پایان دهید. مشخص کردن این مساله نیز 

از دیگر خط قرمزهایی است که باید به آن پای بند باشید.
 خاتمه حرف های درگوشی

به محیط های کاری کشور  بیشتر مخصوص  این مساله 
ماست. کافی است کمی بیشتر با تلفن صحبت کنید، کمی 
کنید،  ترک  را  کار  محل  دیرتر  کمی  بیایید،  کار  سر  زود 
خوشحال یا غمگین باشید و کم یا زیاد غذا بخورید همگی 
فرصتی برای تولد شایعات و حرف های درگوشی افراد بیکار 
است! در مقابل این حرف ها اصال سکوت نکنید. به محض 
شنیدن چنین حرف هایی، مستقیما سراغ فرد مورد نظر بروید 

و حرفی را که شنیده اید، بیان کنید و از او توضیح بخواهید.
 اما اگر منبع خبر برای شما مشخص نیست، بدون این که 
عصبی شوید چون قصد آنها دقیقا همین موضوع است در 
شرایط مناسب که همه همکارها وجود دارند، موضوع را مطرح 
کرده و به واکنش و حرف های دیگران توجه کنید. سپس 
درباره موضوع مطرح شده بدون این که به عنوان مقصر توضیح 
بدهید، در چند عبارت توضیحاتی ارایه کنید که دیگران را از 
اشتباه دربیاورید. محدوده روابط تان با دیگران را تعریف می 
کنید و توضیح می دهید که رفتار و کارهای شما هیچ ارتباطی 
به دیگران نداشته و نباید به کسی توضیحی بدهید. این خطر 
قرمز را برای خود و دیگران به خوبی و پررنگ مشخص کنید.

جدول کلمات                        

در  دستگاهي    - تئاتر    -1
كردن  خرد  ويژه  آشپزخانه 
زياد   - ناتوان، ضعيف  سبزي 2- 
شدن - امر به نواختن 3- هديه 
صميمي،   - فرستادن  تحفه  و 
از   -4 كننده  كوشش   - مخلص 
عالئم نگارشی - پهلوان - خراش 
رسيده  تازه   - داخل   -5 چوب 
كوتاه  منقار   - آسيب  اذيت،   -
6- اتومبيلراني - بزرگ - قدرت و 
توانايي 7 - مقابل كلی - ستايش 
كلمه    - روستا    -8 مسافر   -
تصديق - تالفي 9- زيان كار - 
دفعه ها -  جمله دستوري 10- 
ميالدي  ماه   - برق  فشار  واحد 
شاه  مخفف   -11 خشكسالي   -
- جواب - عمل باريدن - دوستي 
فرومايه و پست -   و عالقه 12- 
پرمصرف  يخچال   - دونده  عضو 
قول  از  حديث  كردن  نقل   -13
پيغمبر و امامان - كالنشهر بزرگ 
هند - وسيع 14- كلمه افسوس 
- نوعي بازي با چوب روي ميزي 
باغ   -15 نرفتن  از  امر   - بزرگ 

درختان مركبات -  غمباد

اخالقي،  خوش   -1 عمودي: 

در  ماندن  بسيار  از  كنايه   - ادب 
 - خاكروبه   - زيبارو    -2 جايي 
سوي ديگر 3- لشگرگاه - بعضي 
پادشاه   - بينند  مي  را  خوابش 
آخر   - تفنگ  نوعي   -4 كمياب 
و عاقبت 5- مخفف شاد - ترس 
طرز   -6 بافتني  كت   - ناگهاني 
تأسيس   - تابيده  نخ   - پوشاك 
كننده - سنگ آسياب 7- رنگين 
دهنده  عبرت  درس   - كمان 
از عشق  بيمار  -  عضو فعال 8- 
عرض  وسعت،   - برف  توفان   -

جاوداني،   - شاهنامه  قهرمان   -9
پايندگي - اختراع مونگولفيه 10- 
عنصر گواتر - زينت داده شده - 
پايداري، ثبات -  عدد پيشتاز 11- 
جاي روشنايي - صحبت و سخن 
زحمتكش   -12 بدن  شريان   -
- كاروانسرايي در 45 كيلومتري 
شهر سرخس 13- مركب دان - 
نرده چوبي - حنا 14- بعضي از 
آن كوه می  سازند!  -  غذاي ظهر 
- اداره عالي 15- يكي از عيوب 

انكساري چشم - سزاوار

جدول 4015

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

123456789101112131415
فیحنابشتاریده1
اکیلمناخاراتسا2
کارپزگردهمیتی3
وناتامبیهنمال4
سناجیهرومدسا5
یبپانوتماوقی6
ترذمیاتگرلرنت7
جاورکرچمتاخ8
اکتاهشوبنتزیه9
سیرازنراقتلا10
ارورادیپدرزپ11
طسواربکلماراک12
یتاهدروغیویوی13
راصبتسالایلنود14
یکلاهنیزارهلو15

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

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

صورت نقد و اقساط به  فروش می رسد.
09158254172

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان برای انجام 
امور بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 

طالقانی 2 - ساختمان آلما - واحد 203
32233854 - 32236199 

به یک منشی ساده )خانم( برای کار 
دفتری نیازمندیم.   32371315  

09158138113 - غالمی

به تعدادی برقکار ساختمان 
ماهر و نیمه ماهر برای نصبیجات 
نیازمندیم.   09157917192

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 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

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

به یک نفر مجرب در تعویض 
الستیک و باالنس سواری نیازمندیم. 

09304447248

فروش انواع الستیک نو و دست دوم با 
نازلترین قیمت در الستیک فروشی مقدم 

نبش کوچه پارک آزادی
056-32223323

نقاشـی ساختمـان بـرج
  09150912340 - قربانی

09157714043 - فرخ

دعوت به همکاری
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 
به منظور تکمیل کادر خدمات رسانی 

خود از مهماندار خانم و نیروی نظافتچی 
به طور پاره وقت برای شیفت عصر 

دعوت به همکاری می کند.
ساعت مراجعه: 10 الی 12/30 

و 17الی 20
آدرس: نبش توحید 33 - دفتر تاالر

مرکز فوق تخصصی بازیابی اطالعات  سورن

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

قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم
 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

نهــال عنــاب
انار، انگور،انجیر، زیتون، رز و ...

09011251205

شتر مرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش جوجه در سنین مختلف

09151609429
09157269528

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک - پالستیک  

کناف و نظافت پایان کار
09152641848 

 جعفری

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 
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سیر: سیر به عطر و طعم غذا بسیار کمک می کند و به همین منظور 
در بسیاری از غذاها می توان از آن استفاده کرد.مطالعات نشان داده است 
که سیر فواید بسیاری در سالمتی فرد دارد و باعث افزایش گردش خون 
می شود، همچنین به سیستم ایمنی بدن کمک می کند و برای بینایی نیز 
موثر است .سیر سرشار از سولفور و مواد غذایی دیگریست که به تولید 
آنتی اکسیدانی که می تواند به حفاظت لنز چشم کمک کند،  کمک می کند.

تقویت دید چشم مفید است،  برای  تخممرغ:در میان غذاهایی که 
تخم مرغ از رایج ترین آنها است. تخم مرغ مخصوصا زرده آن سرشار از مواد 
مغذی است که برای تقویت بینایی مفید است و به رفع خستگی بدن 
کمک می کند.ماهیسالمون: ماهی سالمون غنی از ویتامینAو Dو 
اسیدهای چرب امگا 3 است که این ترکیبات باعث تقویت بینایی می  شود.

سبزیجاتبرگدار:کاهو، کلم، اسفناج و دیگر سبزیجات برگ دار سبز 

در افزایش تقویت دید چشم مفید ند، زیرا آنها حاوی ویتامینA، ویتامین
B12، ویتامینC و کلیسیم هستند.مطالعات نشان داد که اسفناج سرشار 
از آنتی اکسیدانی هایی مانندZeaxanthin،Iutein،،، که بسیار 
برای چشم مفیدند؛ اگر شما می خواهید فایده بیشتری از سبزی جات برگدار 

ببرید، سعی کنید از زیاد پختن آنها خودداری کنید.
مرکزاطالعرسانیغذامعاونتغذاودارودانشگاهعلومپزشکیبیرجند

آشنایی با 4 ماده غذایی تقویت کننده چشم

چرا »جوانه گندم«
 اکسیر جوانی است؟

شگفت انگیزی  خواص  گندم«  تسنیم-»جوانه 
دارد که در درمان طیف گسترده ای از بیماریها، 
مصارف زیادی دارد. 1-جوانه گندم حاوی قندهای 
 E , B12 , B۶ , A , B1 ساده گلوکز، ویتامینهای
است و اسید فولیک ، فسفر، روی ، کلسیم ، سلنیوم 

و منیزیم مناسبی دارد2-.طبیعت جوانه گندم گرم و 
خشک است و مصرف روزانه جوانه گندم به رفع 
کم خوابی و تقویت حافظه کمک می کند و باعث 
خون رسانی بهتر به مغز و سیستم عصبی می شود.

3-مصرف جوانه گندم حالت ارتجاعی رگ ها را 
حفظ می کند؛ می توانید هر روز صبح یک قاشق 
غذاخوری جوانه گندم را خوب بجوید یا در طول 

روز با ساالد یا غذا میل کنید.

غربالگری برای مردان
 از این سن الزامی است

بهداشت نیوز-شایع ترین بیماری در مردان باالی 
است. پروستات  خیم  خوش  بیماری  سال،   ۴۵

بیماری پروستات یکی از 1۰ بیماری شایع مردان 
است و بزرگی پروستات به طور معمول از حدود 3۰ 
سالگی شروع می شود، اما بروز مشکل از ۴۵ سالگی 

به بعد بوده که از طریق جلوگیری از تخلیه راحت 
ادرار از مثانه با یک سری عالیم مشاهده می شود.

 ایجاد مشکل در این بیماری به دو شکل تحریکی 
و انسدادی است که سبب مراجعه بیماران به پزشک 
می شود و گاهی بیماران فکر می کنند این عالمت به 
دلیل افزایش سن بوده و متاسفانه مراجعه نمی کنند.

بیدار شدن مکرر شبانه برای رفتن به دستشویی یکی 
از عالئم این بیماری در بین مردان است.

نقش آلودگی صوتی در سقط جنین

ایرنا-   آلودگی هوا می تواند سبب ناهنجاری 
ها یا بیماری هایی مانند اوتیسم در نوزادان شود. 
همچنین نتایج این تحقیقات نشان می دهند که 
آلودگی هوا می تواند سبب زایمان زودرس و وزن 
کم جنین در موقع تولد شود اما این که به عنوان 
عامل سقط ثابت شده باشد، با این حال تحقیقات 

انجام شده در مورد افرادی که در مجاورت معادن یا 
کارگاه های صنعتی زندگی می کردند، آلودگی های 
موجود در هوای این اماکن در سقط جنین موثر بوده 
است. ایجاد مشکل کم وزنی و زایمان زودرس، به 
دلیل وجود استنشاق آالینده های موجود در هوا 
توسط مادر باردار، اکسیژن رسانی خوبی به جفت 
صورت نمی گیرد که در نتیجه منجر به زایمان 

زودرس یا نوزاد با وزن کم می شود. 

با این میوه پوست را لیفتینگ کنید!

الو دکتر- میوه ها بهترین گزینه برای لیفت پوست 
شما هستند. در این مطلب بهترین میوه ها برای 
لیفت پوسستان را به شما معرفی می کنیم.1-کیوی 
سرشار از ویتامین C است و به همین دلیل شما با 
ترکیب ساده ای می توانید پوست تان را تغذیه کنید. 
خوردن روزانه یک کیوی، سفت کننده و لیفت 

دهنده فوق العاده ای برای پوست شما خواهد بود2- 
 C پرتقال یکی از میوه های سرشار از ویتامین
 است که برای تقویت و محکم شدن پوست غوغا 
می کند. ویتامین C موجود در پرتقال و لیموترش 
یک ترکیب ضدپیری فوق العاده محسوب می شود. 
ویتامینC یک آنتی اکسیدان قدرتمند است که از 
DNA و سلول های شما مراقبت کرده و اثرات 

منفی رادیکال های آزاد را خنثی می کند

مصرف ماست خطر بیماری قلبی
 را کاهش می دهد

مهر- کارشناسان تغذیه عنوان می کنند ماست 
 که از طریق تخمیر باکتریایی شیر تولید می شود، 
می تواند منبع مواد مغذی مهمی نظیر پروتئین 
باشد.فشارخون باال فاکتور پرخطر اصلی بیماری 
قلبی-عروقی است. آزمایشات بالینی قبلی تاثیرات 

مفید مصرف لبنیات را بر سالمت قلبی-عروقی 
اثبات کرده اند.مصرف بیشتر ماست با کاهش 3۰ 
درصدی ریسک حمله قلبی در بین زنان و کاهش 

1۹ درصدی این ریسک در مردان مرتبط بود.
 در هر دو گروه زنان و مردان شرکت کنندگانی که 
بیش از دو وعده ماست در هفته مصرف کرده بودند 
حدود 2۰ درصد کمتر با ریسک بیماری قلبی عروق 
کرونر یا سکته در طول مدت مطالعه مواجه بودند.

یادداشت

آتش ، زلزله ، سقوط
*روح ا... محمدی 

در جوامع فقیر و کم برخوردار 
معموال اخبار ناگوار سریع تر و 
دهان  و  گوش  بین  پرتکرارتر 
های مردم به جریان می افتد. 
تمام  ای  آیینه  گویا  تلخ  اخبار 
مردم  عموم  زندگی  از  نماست 
عمیق  ارتباط  خاطر  همین  به 
تر و وسیع تری با مردم برقرار 
ملی  پیروزی های  و  آمیز  موفقیت  اخبار   ، آن  موازات  به  کند.  می 
اقتصادی  حتی  و  ورزشی   ، اجتماعی  سیاسی،  های  الیه  تمام  در 
مردم  محافل  مهمان  بیشتر  روز  یک  حالت  ترین  بینانه  خوش  در 
نیست .ریشه ی این دو نگاه متفاوت و گاه متضاد را باید در رابطه 
کنیم.هر  پیدا  حاکمیت  با  مردم  و  شان  معیشت  و  مردم  مستقیم 
باشد حالوت و حرارت و  آمیز و مطبوع  رابطه مسالمت  این  اندازه 
اندازه  جذابیت شنیدن و نقل قول اخبار شاد هم بیشتر است و هر 
بین این دو قشر دلخوری و گله و شکایت باشد اخبار ناگوار دستاویز 
بود. خواهند  اجتماعی  و  شخصی  های  عقده  فروخفتن  و  تالفی 
انگیز  غم  و  تلخ  اتفاق  چهار  امسال  زمستان  تا  گذشته  زمستان  از 
ذهن افکار عمومی ایران را مشغول خودش کرد.پالسکوی تهران، 
زلزله کرمانشاه ، انفجار کشتی سانچی و در نهایت سقوط هواپیمای 
و  مردم  عموم  برخورد  در  مشترک  وجه  چند   . یاسوج   - تهران 
مسولین با این اتفاقات مشاهده شد. اول: مقصر دانستن صفر تا صد 
 مسئوالن مربوطه در بروز حادثه و گاه حتی تمام مسؤالن نظام دوم :
های  ردوبدل  در  واقعیت  از  دور  به  و  احساسی  صرفًا  های  تحلیل 
گفتمان مردم در مذاکرات روزانه و فضای مجازی سوم، پاس کاری 
مسئوالن مرتبط به حادثه در معرفی مقصر اصلی و عدم عذرخواهی 
یا استعفای هیچکدام از مسببین چهارم ، فراموش شدن حادثه ی 
رخ داده شده از ذهن جاری مردم و بایکوت کامل خبری و برگشتن 
دراین  نگارنده  بعدی.  ناگوار  اتفاق  برای  انتظار  و  عادی  حالت  به 
ابدأ  شده  ذکر  ناگوار  اتفاق  چهار  هر  از  اظهارتاسف  ضمن  نوشتار 
قصد تبرئه یا حمایت از هیچ مسوولی را ندارد و سعی می کند به 
دغدغه ای که ذهنش را مشغول کرده بپردازد، چون اعتقاد دارد که 
اثبات  رسانه ی جمعی بویژه روزنامه جای قضاوت یا اتهام زنی یا 
و رد هیچ مسئول و موضوعی نیست. روزنامه جای تحلیل است و 
اخیر  اتفاق  چهار  در  مجازی  فضای  فعلی  ازوضع  اینجانب  تحلیل 
حاکمیت  از  مردم  اقتصادی  و  اجتماعی  دلخوریهای  که  است  این 
هر  پشت  معتقدم  بنده  است.  کرده  خارج  انصاف  دایره  از  را  آنها 
اتفاق ناگواری که منجر به مرگ تعداد زیادی از مردم بیگناه بشود 
به طورحتم سوء مدیریتی دخالت داشته است اما بهرحال بشر هرچه 
قدر که پله های ترقی و پیشرفت را با اختراعات جدید و جدیدترش 
طی کرده است شیوه های تازه تری هم برای کشته شدن خودش 
اختراع نموده است.تا قبل از اختراع برق انسان در غار و چادر و حتی 
قصر تاریکش تحصیل و تهذیب و معاشش را به شکلی خاص اداره 
و ادامه می داد که با اختراع برق جهان جدیدی به رویش باز شد. 
جهان روشن و جذابی که بالطبع هزاران قربانی هم گرفته و گریز 
و گزیری از مواجهه با آن نداشته وندارد.هواپیما و کشتی وقطار و 
اتومبیل هم همینطور.بخش اعظمی از اتفاقات ناشی از سوانح سده 
ی اخیر می تواند اشتباهات فردی باشد و اصل کالم اینجاست که 
بروز حوادث  از علل  اندازه  اخیرمان چه  ما در تحلیل های یکسال 
و  ناگوار  اتفاق  هر  از  بعد  ایم؟!  شده  متصور  فردی  اشتباهات  را 
و  انصافی  بی  از  شود  می  پر  یکپارچه  مجازی  فضای  انگیزی  غم 
عصبیت و احساس های مهار گسیخته و تشکیل کمپین های چند 
روزه و عقده گشایی و سبک شدن و خاموش کردن اشتعال درون.
اشتعالی که ریشه ی آن حتمأ اخبار تلخ روز نیست ریشه ی آن فقر 
و بیکاری و بی عدالتی می تواند باشد.وگرنه مردمی که در لحظه 
ی وقوع حادثه بجای کمک کردن، موبایل به دست درحال سلفی 
گرفتن هستند و در فضای مجازی شوالیه های فداکار می شوند ) 
عمومیت ندارد ( بیشتر از وقوع سیل و زلزله که باعث و بانی اش 
و  هستند  طبقاتی  موجود  شکافهای  از  عصبانی  است  طبیعت  هم 
فضای مجازی فرصت خوبی برای فریاد برای گریستن. وگرنه کدام 
است؟!  نداشته  هوایی  سانحه  که  است  پیشرفته جهان  کشور حتی 
سوانح  لحاظ  از   2۰12 سال  در  جهان  کشورهای  ترین  سانحه  پر 
انواع  از نظر  هوایی آمریکا و برزیل و کانادا بودند که هرکدامشان 
مؤلفه های رفاهی و علمی و تکنولوژی به مراتب از ایران باالترند 
در حالیکه ما از سال 2۰12 تاکنون فقط دو سانحه هوایی داشته ایم 
با جمعأ حدود صدنفر قربانی در بین هزاران پرواز داخلی و خارجی 
در سال  اند.مگر  نشسته  زمین  به  موفقیت  با  دراین شش سال  که 
هزار  بیست  از  بیش  کالیفرنیا  وسیع جنگلهای  آتش سوزی  گذشته 
نفر را آواره نکرد؟مگر هواپیمای ایرباس روسیه با 22۴ سرنشین در 
صحرای سینا سقوط نکرد؟مگر در سال 2۰1۷ بیش از صد نفر بر 
اثر آتش سوزی در کشور پرتغال جان خود را از دست ندادند؟مگر 
چندماه پیش در آتش سوزی برج گرنفل لندن فاجعه ی انسانی رخ 
نداد؟برخورد مردم آمریکا و پرتغال و روسیه و کانادا بعد از هرکدام 
از این اتفاقات در فضاهای مجازی چه بوده است؟واقعیت این است 
یک  دنبال  بیشتر  ناگوار  وقایع  ایام  در  احساساتمان  بروز  در  ما  که 
تسویه حساب سیاسی اجتماعی هستیم تا خود حادثه بوجود آمده و 
این اصال و ابدأ خبر خوبی برای مسئوالن این کشور نیست وگرنه 
با ناوگان هوایی فرسوده ی ایران ) جدای از چرایی فرسوده بودنش 
( دو سقوط در شش سال خیلی کارنامه ی ضعیفی محسوب نمی 
شود.هواپیمای یاسوج انگیزه ی ثانویه ی فریاد این روزهای مردم 
تواند  می  شده  ایجاد  مسئوالن  و  مردم  بین  که  ای  دره  این  بود. 
اگر  اعتماد  دیوار  ببلعد.  را  مملکت  یک  آرزوهای  و  ها  آرمان  تمام 
ایرانی  امید  بود.به  استفاده نخواهد  احیا و  قابل  به راحتی  فرو ریزد 

آرام. ایرانی آزاد.

عکس یادگاری جمعی ازقهرمانان رشته های مختلف ورزشی اوایل سال 13۵۰ سالن شهید کوشه ای) فعلی( ایستاده از راست آقایان: علی اصلی )کشتی( محمدخالدی )وزنه برداری( کاریکاتورابوالفضلمحترمی
مرحوم استاد فاروق فرقانی )کشتی ومربی( ، سیدمحمدتقی خردپیشه )مربی وسرپرست( ، سید اسماعیل کوشه ای )کشتی( ، مرحوم مهدی چوبدار)کشتی( ، پهلوان و استاد محمد مهرور 

)رئیس اداره تربیت بدنی بیرجند وگنجینه نفیس ورزش بیرجند وخراسان( ، محمدرضا کوزه گران )کشتی(    نشسته از راست آقایان: محمود نجفی )ژیمناستیک( ، سرهنگ حسین محمدی 
)کشتی(، مرحوم اصغر فالح )کشتی( ، هادی عندلیب ورزگانی )کشتی(     گردآورنده عکس: اصغری 

اجرای رنگ های جدید ساختمانی
روغنی، پالستیک، اکرولیک

 مولتی کالر و ...
رنگ کناف، رنگ های طرح دار 

جدید،کاغذ دیواری
۰۹۱۵۷۴۱۱۰۷۱ - باقری

تزئینات داخلی ساختمان

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

یک بار تجربه کنید
انواع پوشاک زنانه 
مردانه و بچه گانه

 با 15 درصد تخفیف
بیرجند ، خیابان قدس، بین قدس 
۵ و ۷نرسیده به چهارراه عدل  

32۴۵۰۴6۹    
۰۹۱۵86۱2۴6۵- محمدیان

فروش پوشاک با قیمت باورنکردنی

تزئینات ساختمان 
رحیمی

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

مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی 

 پالک 2۹
تلفن :  ۰۹۱۵۵6۱۰۱۱۱

کار خوب اتفاقی نیست

2 روز مانـده به جشــن 

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

فروش فوق العاده نوروز شروع شد     
با شرایط عالی به همراه تخفیف عالی 
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7
انجام موفقيت آميز تصویربرداری لنفوِسنتی گرافی در استان

روش تصویربرداری لنفوِسنتی گرافی نخستين بار در خراسان جنوبي برروی 5 بيمارمبتال به سرطان پستان با موفقيت انجام شد . مدیر مرکز پزشکی هسته ای استان گفت: در این روش به جای برداشتن تمامی بافت پستانها 
و غدد لنفاوی زیر بغل، به کمک تصویر برداری از غدد لنفاوی زیر بغل، ميزان درگيری یا درگير نبودن این غدد مشخص شده و بافت سرطانی جراحی می شود. مدیر مرکز پزشکی هسته ای استان هزینه خرید دستگاه گاما 
تروپ را حدود 200 ميليون تومان اعالم  کرد و افزود: مرکز پزشکی هسته ای بيرجند یکی از مراکز تشخيصی و درمانی فعال در استان است که با دو پزشک متخصص پزشکی هسته ای و کادر فنی مجرب، فعال می باشد.

* 23 اقامتگاه بوم گردی در خراسان جنوبی، تکميل، 
تجهيز و آماده پذیرایی از مسافران و گردشگران شد.

* برخورد با فروشندگان غيرمجاز گونه های جانوری 
در خراسان جنوبی

به  کتاب  جلد   642 و  هزار   2 بيرجند  دانشگاه   *
دانشگاههای افغانستان اهدا کرد.

* اعزام 117 نفر از دانش آموزان دختر بيرجندی به 
سرزمين های حماسه

* بيش از 6 ميليارد تومان، اعتبارات تملک دارایی 
کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی است

نماینده مردم شهرستان های طبس، فردوس، 
بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسالمی 
به اجرای طرح ترسيب کربن در چهار شهرستان 
طبس، بشرویه، فردوس و سرایان اشاره کرد و 
گفت: اجرای این طرح به دليل گير دادن دیوان 
محاسبات مبنی بر اینکه حق ندارید پول را به 
حساب خارجی بریزید بر زمين مانده و اجرایی 
محمدرضا  فارس،  گزارش  است.به  نشده 
کارگروه  در  شنبه  شامگاه  اميرحسنخانی 
بانک های  هماهنگی  کميسيون  و  اشتغال 
خراسان جنوبی، به تسهيالت و ضمانت نامه های 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، 
خراسان جنوبی  چرا  کرد:  اظهار  و  کرد  اشاره 
تاکنون از این صندوق استفاده نکرده و جایگاه 
را  معضل  بيشترین  اینکه  به  توجه  با  استان 
داراست کجاست.وی با بيان اینکه باید اقدامات 
دریافت  را  خود  سهم  تا  دهيم  انجام  را  الزم 
کنيم، بيان داشت: خراسان جنوبی تاکنون از این 
تسهيالت استفاده نکرده لذا باید تدابيری در این 
خصوص اندیشيده شود. اميرحسنخانی در این 
جلسه از آمار و ارقام نرخ بيکاری خراسان جنوبی 
علی رغم  شد:  متذکر  و  آورد  ميان  به  سخن 
اینکه گفته می شود نرخ بيکاری در این استان 
نه  و  مدیران  قبول  مورد  نه  که  است  پایين 
مورد قبول من است.وی به مهاجرت جوانان 
خراسان جنوبی به استان های بزرگ اشاره کرد 
و توضيح داد: اگر یک بررسی اجمالی داشته 
باشيد می بينيد که درصد زیادی از حاشيه نشينان 
تهران و مشهد از جوانان خراسان جنوبی هستند.

نماینده مردم شهرستان های طبس، فردوس، 
بيکاری  نرخ  مجلس  در  سرایان  و  بشرویه 
خراسان جنوبی را باالتر از آمار بيان شده ذکر 
کرد و افزود: جمعيت چهار شهرستان طبس، 
فردوس، سرایان و بشرویه طی سال های اخير 
رشد منفی داشته که باید در این زمينه فکری 
صنعتگران  بی اطالعی  از  شوداميرحسنخانی 
ضمانت های  و  تسهيالت  از  خراسان جنوبی 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
خبر داد و یادآور شد: باید نگاه ها تغيير یابد و در 

جهت توسعه استان به ویژه مناطق مرزی گام 
برداریم.وی به مهاجرت مدیران خراسان جنوبی 
خراسان رضوی  نظير  بزرگ  استان های  به 
بودن  نامطلوب  دليل  به  کرد:  تبيين  و  اشاره 
به  حاضر  مدیران  نه  استان  این  وضعت 
داریم.  کافی  کارآفرین  نه  و  هستند  ماندن 

بانک ها دقت کنند 
آمار جذب تسهیالت استان

با اسناد صوری باال نرود
استاندار خراسان جنوبی هم گفت:بانک های 
عامل بدانند حتی از یک مورد جذب صوری 
نخواهيم گذشت لذا هرچه دقت و سخت گيری 

وجود دارد در این زمينه بگذارند تا مبادا با اسناد 
صوری آمار استان باال رود.به گزارش خبرنگار 
مهر، محمد مهدی مروج الشریعه نيز، با بيان 
اینکه تامين منابع مالی تنها یکی از مولفه های 
اشتغال است لذا برای ایجاد اشتغال به بسياری از 
امکانات دیگر نياز است، اظهار داشت: مسئوالن 
همراهی  و  همدلی  فضای  در  باید  همواره 

خدمتی خالصانه به مردم ارائه دهند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سرمایه 
گذاران موجود، قدیمی و صاحب برند در استان 
اگر دچار مشکل هستند حتما باید برای آن ها 

چاره اندیشی شود، بيان کرد: از ظرفيت های 
موجود در استان باید بيش از این آمار و ارقامی که 
ميگنجد، استفاده کرد.وی با بيان اینکه نگاه ها و 
سطح فکر همه مردم و مسئولين باید باال برود، 
افزود: متاسفانه بومی و غيربومی بودن مسئله 
روز استان شده است که باید از آن بگذریم.مروج 
الشریعه با اشاره به اینکه رسانه ها توليت توسعه 
را در اختيار دارند لذا باید باال و واال فکر کنند، 
گفت: امروزه باید از هر فکر توسعه گرا استفاده 
درست صورت گيرد.وی ادامه داد: کارآفرینانی 
که در شهرک های صنعتی قبال تسهيالتی 
را دریافت کرده اند و االن بنا است سرمایه در 
گردش استفاده کنند با تفاوت نرخ باالیی مواجه 

هستند که باید برای آن ها چاره اندیشی شود. 

تومانی  میلیارد   ۲۲۰ گذاری  سرمایه 
ایدرو در خراسان جنوبی

رئيس سازمان صنعت معدن وتجارت خراسان 
جنوبی گفت: ایدور پذیرفته حداقل دو طرح را 
با سرمایه گذاری 220 ميليارد تومان در استان 
اجرا کند که نباید بگذاریم بر زمين بماند. داوود 
شهرکی   هم اظهار کرد: مجوز تاسيس سازمان 
صنایع کوچک صادر و ارسال شده است.وی 
سه  تسهيالت  اخذ  جهت  اینکه  به  اشاره  با 

راه وجود دارد، افزود: اولين توصيه جهت اخذ 
تسهيالت از طریق صندوق توسعه ملی بوده که 
محاسبات آن نيز انجام شده است.رئيس سازمان 
صنعت معدن وتجارت با بيان اینکه متقاضيان 
می توانند از هر بانکی که بخواهند مراحل اخذ 
وام را دنبال کنند ما حاضر به پرداخت یارانه آن 
هستيم، گفت: سومين راه جهت اخذ تسهيالت 
جلو رفتن با توافق ومشارکت ایدور است.وی با 
اینکه فضای سرمایه گذاری در هر  به  اشاره 
کرد:  عنوان  دارد،  وجود  پيشنهادی  طرح  سه 
پتاس طبس یک ظرفيت بسيار بزرگ ذخيره 
معدنی است که می تواند حدود 6 ميليون تن 
استحصال پتاس داشته باشد. وی با اشاره به 

اینکه 500 ميليارد تومان در طرح های توسعه 
زغال سنگ مصوب شده است، بيان کرد: ایدور 
پذیرفته حداقل دو طرح را در استان با سرمایه 
گذاری 220 ميليارد تومان اجرا کند که نباید 

بگذاریم بر زمين بماند.

شناسایی ۱۰۷ محدوده مستعد معدنی 
در خراسان جنوبی

محدوده   107 اینکه  به  اشاره  با  وی 
شده  شناسایی  استان  در  معدنی   مستعد 
حال  در  وزارتخانه  با  واگذاری  نحوه  در  که 

طرح  طال  حوزه  در  گفت:  هستيم،  پيگيری 
و  اعالم  زر  شرکت  به  را  خود  عمرانی 
کردیم.  واگذار  ها  آن  به  نيز  محدوده  چهار 

صدور ۴۳ میلیارد تومان ضمانت نامه 
بانکی برای خراسان جنوبی

سرمایه گذاری  ضمانت  صندوق  مدیرعامل 
صنایع کوچک گفت: تا کنون ۹ فقره ضمانت 
این  از سوی  تومان  ميليارد  مبلغ 43  به  نامه 
صندوق برای استان خراسان جنوبی صادر شده 
است. محمدحسين مقيسه نيز اظهار کرد: فراهم 
بخش  سرمایه گذاری  توسعه  ملزومات  کردن 
غيردولتی درصنایع کوچک از مهم ترین اهداف 
صندوق ضمانت است، عنوان کرد: تسهيل و 
و  بانک ها  اعطایی  تسهيالت  وثيقه  تضمين 
طرح های  اجرای  زمان  مدت  کردن  کوتاه 
اشتغال زایی باتوجيه اقتصادی وبا اولویت مناطق 
کمترتوسعه یافته از دیگر اهداف و رسالت های 
این صندوق است.مدیرعامل صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک ادامه داد: اصوال 
همکاران نظام بانکی در اعطای تسهيالت به 
واحدها مشکالتی دارند که با صدور ضمانت نامه 
ها توسط صندوق ضمانت خيال بانک ها نيز 
راحت و مشکل عمده واحدها برطرف می شود.

در  شغلی  فرصت   ۳۹۱ و  هزار   ۹
خراسان جنوبی ایجاد شده است

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی با اشاره به سهميه استان برای 
اشتغال طی سال  نفر  ایجاد 10 هزار و 233 
فرصت  و 3۹1  کنون ۹هزار  تا  گفت:  جاری 
شغلی ایجاد شده است. غالمرضا اشرفی نيز 
اظهار کرد:  با بيان اینکه خراسان جنوبی در 
اجرای طرح مهارت آموزی نيروی کار با 120 
درصد تحقق رتبه اول کشوری را کسب کرده 
است، افزود: سهميه پيش بينی شده استان برای 
اجرای طرح کارورزی فارغ التحصيالن دو هزار 
و 25 نفر بوده است که تا کنون 430 نفر با 21.2 

درصد جذب شده اند.  

کارگروه  آخرین  گذشته  روز  صبح  قوسی- 
بيرجند  شهرستان  غذایی  امنيت  و  سالمت 
در سال ۹6 به ریاست فرماندار بيرجند برگزار 
شد. مشایخی، ریيس مرکز بهداشت بيرجند با 
بيان اینکه تقریبا 80 درصد مصوبات کارگروه 
های سالمت و امنيت غذایی به نتيجه رسيده 
است، گفت: وضع ميدان دام جدید و افزایش 
جمعيت سگ های بدون صاحب دستور کار 
اتحادیه  مدیرعامل  باشد.غریبی،  می  جلسه 
دامداران با اشاره به اینکه انتقال ميدان عرضه 
دام به کندی در حال انجام است، بيان کرد: 
اگر پروژه ای در حال نيمه تعطيل و با حداکثر 
ظرفيت استخدام نيروها باشد، عالوه بر آن که 
توان بازپرداخت اقساط وجود نخواهد داشت، 

حقوق نيروهای استخدام شده ی بيکار، هزینه 
افتتاح  به  اشاره  با  بود. وی  ای سربار خواهد 
ميدان عرضه دام در آبان سال جاری ادامه داد: 
شهرداری یک بال قضيه انتقال ميدان است 
ولی کامل خودش را کنار کشيده است. دستگاه 
هایی بودند که قبل از احداث ميدان جدید، هر 
مشکلی را به ميدان دام پایين شهر نسبت می 
دادند ولی االن بعد از احداث ميدان جدید تقریبا 
همه دستگاه ها مسئوليت انتقال را از گردن 
شان برمی دارند. غریبی افزود: قرار بر این شده 
بود با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه به 
جمع آوری 2 ميدان دام غيرقانونی داخل شهر و 

حاشيه کمربندی اقدام شود. 
ظرف 6 ماه ورشکسته می شویم

مدیرعامل اتحادیه دامداران خاطرنشان کرد: در 
4 ماه گذشته بيش از 30 ميليون حقوق پرسنل 
دریافتی  ریال  یک  ولی  است  شده  پرداخت 
یک  عنوان  به  کرد:  اضافه  وی  است.  نبوده 
بنگاه اقتصادی، اگر نتوانيم هزینه ها را مدیریت 
کنيم، مثل خيلی بنگاه های دیگر ورشکسته 
دامپزشکی  شبکه  ریيس  شویم.عليزاده،  می 
بيرجند گفت: قرار بر این شد با همکاری شبکه 
با  انتظامی در چند مرحله  بهداشت و نيروی 
افراد حاضر در ميدان های قدیمی برخورد شود. 
نيروی  با کمک  اول  وهله  در  داد:  ادامه  وی 
انتظامی به محل اعزام شده، تذکر داده شد. 
برای بار دوم برای این که فراتر از تذکر عمل 
به  متاسفانه  که  شدیم  اعزام  محل  به  کنيم 

دليل اینکه تعدادشان زیاد بود نتوانستيم کاری 
از پيش ببریم. عليزاده افزود: در حاشيه جاده 
تقریبا 120 ماشين مستقر هستند و با 3 اکيپ 
کاری صورت نمی گيرد.فرماندار بيرجند تذکر 
داد: موقعی که صبح زود به صورت دانه به دانه 
وارد ميدان عرضه دام می شوند، می شود با 
آن ها برخورد کرد. ناصری افزود: همه ماشين 
های حمل دام باید مجوز داشته باشند؛ پليس 
با استقرار در ابتدای ورودی فلکه مهرشهر با 
آنهایی که مجوز ندارند برخورد کند. وی اظهار 
کرد: تعدادی از نمایندگان این ها به استانداری 
نامه زده اند و بهانه هایی را مطرح کرده بوند 
که مثال در ميدان دام جدید، مکان استراحت 
وجود ندارد. ناصری خاطرنشان کرد: مگر در 

وسط بيابان، این امکان برای آن ها وجود دارد؟! 
فرماندار با اشاره به این که زیر بار بهانه ها نمی 
زیست  محيط  و  شهرداری  کرد:  تاکيد  رود، 

مراکز غيرقانونی عرضه دام را پلمب کنند.
سامانه ۱۳۷ برای سگهای ولگرد

در مورد سگهای  نماینده شهرداری  ادامه  در 
ولگرد توضيح داد: در ماه گذشته پيمانکار جدید 
معين شده است و تا به االن 200 قالده سگ 
در شهر جمع آوری شده و به پناهگاه شان در 
سایت دفن زباله منتقل شده است. خسروی 
ادامه داد: 3هزار مترمربع زمين جدید گرفته شده 
و زیرساخت هایش در حال انجام است. وی 
افزود:سامانه 137 شهرداری، برای شهروندان 
است. آماده  ولگرد  سگهای  خصوص  در 

 مشاور وزیر نيرو در امور ایثارگران گفت: در 
زمينه آب کارهای توسعه ای و زیربنایی خوبی در 
خراسان جنوبی در حال اجرا است که اميدواریم 
مشکالت آب نيز به سرعت و در کوتاهترین 
مهر،  خبرنگار  گزارش  شود.به  برطرف  زمان 
سيد یعقوب محمد مرادی شنبه شب در دیدار 
با نماینده ولی فقيه در خراسان جنوبی اظهار 
خاصی  جذابيت  از  جنوبی  خراسان  داشت: 
برخوردار است چراکه وحدت همدلی و صفا و 
صميميت خاصی در این استان وجود دارد.وی 
بيان کرد: این استان در حوزه آب محدودیت 
هایی دارد که اميدواریم با رویکردهای جدید 
وزیر نيرو این محدودیت ها نيز برطرف شود.
مشاور وزیر نيرو در امور ایثارگران با بيان اینکه 
و  شده  انجام  خوبی  کارهای  برق  حوزه  در 
مشکل حادی در استان نداریم، عنوان داشت: 
در حال حاضر در زمينه توليد مازاد بر مصرف 
توليد داریم و در توزیع برق نيز خدمات خوبی 
انجام شده است.محمد مرادی اضافه کرد: در 
نيز کارهای توسعه ای و زیربنایی  زمينه آب 
خوبی در حال اجرا است که اميدواریم با لطف 

خدا مشکالت آب نيز به سرعت و در کوتاهترین 
زمان برطرف شود  .محمد مرادی با بيان اینکه 
زیرساخت این ریشه آب و برق است، عنوان 
داشت: در حوزه برق کارها جلو بوده اما در حوزه 
آب محدودیت ها دست مدیران نيست.وی با 
اشاره به اینکه 42 درصد از جمعيت خراسان 
جنوبی روستایی هستند، افزود: از این نظر استان 
نسبت به سایر استان ها در وضعيت بهتری 
قرار دارد و می توان این ميزان را افزایش داد.

خراسان  مانده  مغفول  های  فرصت 
جنوبی در حوزه انرژی

نماینده ولی فقيه در خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه خراسان جنوبی اگر آب ندارد اما باد 
مناسبی  زمينه  امر  این  گفت:  دارد،  آفتاب  و 
برای سرمایه گذاری در جهت توليد برق است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ا... سيد عليرضا 
عبادی نيز در این دیدار اظهار کرد: در کنار نبود 
آب، کشاورزی و نبود اشتغال روستایی ظرفيت 
های معدنی استان نيز به صورت خام صادر 
شده و چيزی نصيب مردم نمی شود. عبادی با 

اشاره به اینکه گزارش های تکان دهنده ای می 
رسد که برخی از مردم تنها با یارانه زندگی می 
کنند، تأکيد کرد: آن هایی که در سمت های 
موثری هستند باید همواره به این مشکالت 
توجه داشته باشند. نماینده ولی فقيه  با بيان 

در  زمينی  زیر  های  سفره  خالی شدن  اینکه 
سطح زمين اثرات نامطلوبی ایجاد کرده است، 
عنوان داشت: با وجود این شرایط، در برخی از 
مناطق شاهد هستيم که آب هم از زیرزمين و 
هم از روی زمين به سمت افغانستان می رود. 

سد »سیاهو« خراسان جنوبی
تا اوایل بهار آماده آبگیری است

خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
جنوبی گفت: آمادگی داریم که سد سياهو را 
تا اوایل بهار آبگيری کنيم.حسين امامی هم 

اظهار کرد: خشکسالی های متمادی در استان 
طی دو دهه گذشته منابع آبی را هم به لحاظ 
کيفی و هم کمی به شدت تحت تنش قرار 
انجام  اقدامات  به  همچنين  وی  است.  داده 
اشاره  مرزی  های  آب  مهار  درحوزه  شده 

از تکميل سد رزه درميان  کرد و گفت: پس 
اميدواریم امسال بالغ بر 300 هکتار از اراضی 
پایين دست این سد زیر کشت برود. مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با بيان 
اینکه سد فرخی نيز آبگيری شده و سد سياهو 
نيز آماده آبگيری است، بيان کرد: سد سياهو 
اوایل بهار آماده آبگيری است و اميدواریم با 
جابجایی روستایی که در باال دست قرار دارد 
به  کشور  از  که  هایی  آب  از  زیادی  بخش 
با  مهار شوند. وی  رود  افغانستان می  سمت 
بيان اینکه بيشتر آب هایی که در مرز وجود 
در  تامين آب شرب شهرستان ها  برای  دارد 
آغاز  مطالعاتی  افزود:  است،  شده  گرفته  نظر 
سازی  شيرین  از  استفاده  با  بتوانيم  که  شده 
و  سربيشه  شهر  آب  تامين  بحث  انتقال  و 
همچنين مجتمع های روستایی را انجام دهيم.

شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اقدامات  انجام  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
برای رفع هدر رفت آب در خطوط  تاکتيکی 
انتقال، گفت: با این اقدامات در کمتر از دو سال 

دو درصد هدر رفت کاهش یافته است. 

اخبار کوتاه

حوادث استان

دو کشته و یک زخمی
 در حادثه برخورد سواری پراید

گاردریل  با  پراید  برخوردسواری  دیروز  سحرگاه 
یک  کشته  دو  بيرجند  قاین-  درمحور  پل  یک 

زخمی هم بر جا گذاشت.

دستگيری قاچاقچيان عتيقه
 در خراسان جنوبی

فرمانده انتظامی خراسان جنوبي از دستگيري 3 
. سردار  داد  خبر  استان  این  در  عتيقه  قاچاقچی 
محل  اطالعاتي  رصد  با  اینکه  بيان  با  شجاع 
مأموران   : شدافزود  شناسایي  گروه  این  فعاليت 
در عمليات ضربتي، 3 متهم این پرونده را حين 

فروش 50 عدد سکه دیمي دستگير کردند.

برای جلوگیری از خسارت  
به کشورجمعیت روستاهای 

مرزی استان حفظ شود
استاندار خراسان جنوبی با بيان اینکه رفع مشکالت 
گفت:  دارد  الزم  پيگيری  نام  به  کلمه  یک  مردم 
آمدن وزرا هرچند خوب بوده ولی کليد حل مشکل 

به دست مدیران و عزم جدی برای رفع مشکالت 
مردم است. محمدمهدی مروج الشریعه روز یکشنبه 
در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی 
به  خطاب  زیرکوه  شهرستان  در  جنوبی  خراسان 
مدیران افزود: اگر جز در مدار پيگيری بخواهيد کار 
کنيد بهتر است صندلی های خود را ترک کنيد و 
دغدغه  خود  خانواده  سرنوشت  برای  که  همچنان 
دارید برای رفع مشکالت مردم دغدغه مند باشيد.

وی با بيان اینکه نباید تکليف یک عده ای باقی بماند و 
به هر طریقی باید مشکالت مردم پيگيری و حل شود 
گفت: متاسفانه گاهی اوقات قانون غلط به درستی اجرا 
می شود با اینکه برآیند قانون گره گشایی از کار مردم 
است و باید این قانون ها توسط نمایندگان اصالح 
شود. نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی بيان کرد: 
از مجموع مسائلی که مطرح شد، اميد است به نتایج 
کاربردی برسيم برای مکانی که فقر و ثروت در کنار 
یکدیگر موج می زند. مروج الشریعه گياهان دارویی، 
اقتصاد مرز، گردشگری و معدن را محورهای توسعه 
منشور  گفت:  و  دانست  آماده  و  زیرکوه  شهرستان 
اقتصاد مقاومتی با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبری 
برای چندمين سال متوالی برای همه روشن است.
وی با تاکيد بر اینکه مسئوالن باید با عزم جدی 
تر برای اشتغال ورود یابند گفت: برخی معضالت 
که  است  گير  ملی  های  سازمان  در  استان  در  ما 
پيگيری را الزم دارد.استاندار عنوان کرد: اعتبارات 
الزم در بودجه ۹7 برای رفع مشکالت روستایيان 
داده شود چون مولد روستاها اقتصاد پایه در دست 
روستاها  شدن  خالی  گفت:  است.وی  روستایيان 
کشور  برای  خسارتی  مرزی  مناطق  در  ویژه  به 
شود. حفظ  مناطق  این  در  جمعيت  باید  که  بوده 
استاندار دیروز در بدو ورود به شهرستان زیرکوه با 
خانواده شهيد غالمحسن غالمحسينی دیدار کرد.

تازه های ورزشی استان

پایان  مسابقات قهرمانی کارگران 
خراسان جنوبی 

دومين دوره مسابقات پرس سينه و ددليفت قهرمانی 
کارگران استان انتخابی مسابقات قهرمانی کشور به 
کار خود پایان داد. این دوره مسابقات جمعه 4 اسفند 

ماه در سالن ورزشی کارگران بيرجند برگزار شد.

برگزاری طرح استعدادیابی دو و ميدانی 
قهرمانی نونهاالن و نوجوانان استان

به مناسبت گراميداشت دهه فجر، مسابقات طرح 
و  نونهاالن  قهرمانی  ميدانی  و  دو  استعدادیابی 
مسابقات  شد.  برگزار  بيرجند  در  استان  نوجوانان 
طرح استعدادیابی دو و ميدانی قهرمانی نونهاالن و 
نوجوانان استان به مناسبت گراميداشت دهه فجر، 

در استادیوم 15000 نفری غدیر بيرجند برگزار شد.

برگزاری مسابقات تکواندو قهرمانی

از  تکواندوکار   160 حضور  با  آقایان  گروه  در 
سراسر استان در قالب 8 تيم و در تمامی رده های 
و  نوجوانان  نونهاالن،  خردساالن،  سنی)نوباوگان، 
جوانان( جمعه 4 اسفند به ميزبانی بيرجند در محل 
سالن ورزشی مخابرات برگزار گردید. نفرات برتر رده 
های سنی به اردوی تيم های استان جهت شرکت 
در مسابقات کشوری سال۹7 دعوت خواهند شد.

ری
 امي

س : 
عک

می
مقا

س : 
عک

در دیدار مشاور وزیر نيرو در امور ایثارگران با نماینده ولي فقيه در استان بيان شد

اقدامات زیربنایی برای رفع مشکل آب خراسان جنوبی در حال انجام است

در  جلسه کارگروه اشتغال و کميسيون هماهنگی بانکهای استان مطرح شد

 جوانان خراسان جنوبی حاشيه نشين شهرهای بزرگ 

آماده باش 50 تيم امدادی 
در خراسان جنوبي
50 تيم امدادی و عملياتی در پی هشدارهای هواشناسی 
و سازمان  مدیریت بحران کشور درباره احتمال بارش 
های رگباری شدید در آماده باش کامل هستند. مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری گفت: با توجه به هشدارهای 
های  بينی  پيش  و  کشور  بحران  مدیریت  سازمان 
هواشناسی درباره  احتمال بارش های رگباری  تا روز سه 
شنبه نيروهای امدادی و عملياتی، فرمانداران و رؤسای 
شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانها در حالت 
آماده باش قرار گرفتند و به مردم خدمات رسانی می کنند.

تأخير در پرواز تهران- بيرجند

پرواز دیروز تهران- بيرجند به علت نقص فنی با 
تأخير انجام می شود.  سالمی مدیر کل فرودگاه 
های استان گفت: پرواز هواپيمای فوکر 100 باید 
ساعت 6:30 از تهران انجام می شد که ساعت 
۹:45 انجام شد. این پرواز به دليل نقص فنی با 

3.5 ساعت تأخير انجام شد.

دهکده گياهان دارویی
 در خوسف به بهره برداری می رسد

فرماندار خوسف با بيان اینکه بيش از 60 بند خاکی 
در مناطق مختلف خوسف ایجاد شده است گفت: 
نماینده  و  استاندار خراسان جنوبی  با حضور  امروز 
مردم بيرجند، درميان و خوسف در مجلس ساختمان 
افتتاح می شود.  دهکده گياهان دارویی در خوسف 
شفيعی افزود: با توجه به خشکسالی های چندین ساله 
در راستای جمع آوری رواناب ها بيش از 60 بند خاکی 

در مناطق مختلف شهرستان ایجاد شده است.

دومين استارت اپ
 ویکندی دانشگاه بيرجند

امين جم -دومين رویداد ایده شو دانشگاه بيرجند با 
برنامه ریزی قبلی و جلسات متعدد ،قبل از اجرای برنامه 
با همکاری کانون کار آفرینی دانشگاه بيرجند،هسته کار 
آفرینی دیگر نهادهای حامی در دانشگاه برگزار شد. ولی 
پور بيان کرد:در اولين دوره از این که در بهمن امسال 
برگزار شد 710 دانشجو شرکت کردند که با مدل های 
خلق ایده آموزش دیدند و در دومين پيش رویداد که در 
دانشگاه بيرجند یرگزار شد دانشجویان به مدت 1 دقيقه به 
ارائه ایدهایشان پرداختند.وی ادامه داد:دومين پيش رویداد 
استارت آپ ویکندی با حضور 250 دانشجو برگزار و در 
مجموع 6 ایده انتخاب انتخاب شد و هدف آماده سازی 
شرکت کنندگان برای مرحله نهایی است. مسئول هسته 
کارآفرینی درارتباط باصنعت دانشگاه بيرجند  از برگزاری 
دو پيش رویداد استارت اپی دیگر در اسفند۹6 و فروردین 
۹7 خبر داد و بيان کرد:در پيش رویدادی که در اسفند 
امسال برگزار خواهد شد  همچنين درپيش رویدادی که به 
صورت بوت کمپ در فروردین سال آینده برگزار خواهد 
شد این گروها به ارائه ایده هایشان خواهند پرداخت .
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معابر فرعی 9 دی مهرشهر آسفالت شد

آسفالت  مهرشهر  دی  خيابان ۹  زوج  فرعی  معابر 
ترافيک  و  نقل  و  حمل  عمرانی،  امور  شد.معاون 
شهرداری بيرجند با بيان این مطلب گفت: زیرسازی 
و جدول گذاری معابر فرعی زوج ۹ دی و بلوار همت 
مهرشهر انجام شد.عدل هدف از اجرای این پروژه را 
تسهيل در عبور و مرور شهروندان و هدایت آبهای 
سطحی عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه مساحت 
آسفالت انجام شده 32 هزار متر مربع می باشد؛ افزود: 
6 ميليارد و 400 ميليون ریال جهت انجام این پروژه 
هزینه شده است.الزم به ذکر است در صورت نصب 
انشعابات فاضالب، شهرداری بيرجند آمادگی دارد در 
اسرع وقت نسبت به آسفالت کليه معابر ۹ دی، شرافت 

و اجتهاد اقدام نماید.

سرمایه گذار نباید معطل تدوین 
استانداردهای طوالنی مدت شود

استاندار خواستار اخذ هرچه سریعتر مجوزهای الزم 
در حوزه فرآورده های لبنی شير شتر در استان شد و 
گفت: سرمایه گذار نباید معطل تدوین استانداردهای 
در  الشریعه عصر شنبه  مروج  طوالنی مدت شود. 
نخستين دوره آموزشی ملی پرورش اقتصادی شتر 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  بشرویه  شهرستان  در  که 
را مدنظر  باید چند موضوع  پرورش شتر  در بحث 
باید در پرورش  این موضوع که  ابتدا  قرار دهيم و 
شتر به گونه ای اقدام کنيم که فشار بيش از حد بر 
روی مراتع و بيابان در شرایط اقليم موجود به وجود 
نياید و این امر از طریق ایجاد مجتمع های بزرگ 
پرورش شتر صنعتی، نيمه صنعتی و یا سنتی و بومی 
بر  همچنين  الشریعه  مروج  شود.  می  پذیر  امکان 
استفاده خام و هم صنایع فرآوری شتر تاکيد کرد و 
خطاب به تمام مسئوالن بهداشتی و درمانی کشور 
به ویژه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و 
حوزه نظارت بر مواد غذایی گفت: نباید سرمایه گذار 
معطل تدوین استانداردهای طوالنی مدت آنها شود.

آیلند بلوار غفاری زیباسازی می شود

آیلند بلوار غفاری بازسازی و زیبا سازی می شود.معاون 
امور عمرانی، حمل و نقل و ترافيک شهرداری بيرجند 
با بيان این مطلب گفت: این پروژه با هدف تسهيل در 
عبور و مرور وسایط نقليه و زیباسازی فضاهای شهری 
انجام می شود.عدل با اشاره به روکش آسفالت این 
خيابان، حجم عمليات اجرایی را به طول 1100 متر و 

عرض 40/1 متر اعالم کرد.

آخرین اخطار فرماندار بیرجند به مراکز غیرمجاز عرضه دام 
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کیهان: دلیل مخالفت آخوندی با مسکن مهر 
آن است که از ساخته شدن آن ضرر کرده

کیهان درباره عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
نوشت: وی یکی از وزرای چند صد »شاید باالی 
هزار میلیاردی است که به روشنی نمی گوید این 
اقتصادی  از کجا و کدام فعالیت  را  دارایی کالن 
سالم به دست آورده، حال آن که غالبا وزیر و مدیر 
دولتی بوده است. وزیر راه و برخی بستگان وی 
از جمله انبوه سازان مسکن هستند که به واسطه 
پروژه مسکن مهر متضرر شدند و به همین دلیل 

بارها علیه مسکن مهر بدگویی کردند.

جمع بندی اعضای مجمع تشخیص: 
احمدی نژاد صالحیت عضویت ندارد

به گزارش »انتخاب«، روزنامه جمهوری اسالمی  
محمود  مواضع  و  سخنان  به  اعتراض  نوشت: 
احمدی نژاد، به جلسه مجمع تشخیص مصلحت 
این  از اعضای  نفر  نظام هم کشیده شد. چندین 
نامه  مجمع طی سخنانی مطالب مطرح شده در 
احمدی نژاد به رهبری را خالف دانستند و خواستار 
برخورد قانونی با او شدند. در این جلسه بعضی از 
اعضا به این جمع بندی رسیدند که وی صالحیت 

عضویت در مجمع را ندارد.

فیاض: احمدی نژاد اولین کسی بود 
که سال ۸۸ مخفی شد

گروه  دو  جنگ    ،۸۸ سال  گفت:  فیاض  ابراهیم 
نخبه بود؛ احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی، بقیه 
احمدی نژاد  البته آن وقت  بودند.  آتش بیار معرکه 
خودش را به سرعت کنار کشید. سال ۸۸ ماجرا را 
 شروع کرد و اولین کسی که مخفی شد، خودش بود!

هاشمی  مرحوم  به  را  حرف ها  آن  اینکه  با 
رفسنجانی، ناطق نوری، میرحسین موسوی و زن 
خود،  و  کرد  پا  به  آشوب  زد،  موسوی  میرحسین 
آغازگر فتنه بود. آن سال احمدی نژاد شروع کننده 
فتنه بود. معتقدم جنگ اصلی بین احمدی نژاد و 
هاشمی رفسنجانی بود. بعد هم مردم عادی آمدند 
وسط و قشر نخبه را جمع و جور کردند و در ادامه 

هم که ماجرای ۹ دی رخ داد.

واکنش سخنگوی وزارت کشور
 به برخورد مامور نیروی انتظامی 

ویدئوی  به  واکنش  در  سامانی  سلمان  سید   
نیروی  مامور  برخورد  مضمون  با  شده  منتشر 
انتظامی با فردی که کشف حجاب کرده است، 
ضابط  عنوان  به  انتظامی  نیروی  کرد:  اظهار 
را  مشهود  جرائم  با  برخورد  وظیفه  دادگستری 
برعهده دارد. وی تصریح کرد: برخورد با تخلف 
و  باشد  قانونی  و  شرعی  موازین  رعایت  با  باید 
کس  هیچ  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  در 
قانون حتی در مقام  اقدام خالف  برای  مجوزی 

برخورد با جرائم مشهود را ندارد.

 واشنگتن پست: اعتراضات 
فرصتی برای روحانی است

ماه  دی  ناآرامی های  شد،  مدعی  آمریکایی  رسانه 
اصالحات  پیشبرد  جهت  فرصتی  روحانی  برای 
روزنامه  فرارو،  گزارش  به  است.  کرده  ایجاد 
آمریکایی واشنگتن پست، به تاثیر ناآرامی های دی 
ماه ایران بر برنامه های اصالحی رئیس جمهور ایران 
پرداخت. به نوشته این روزنامه، روحانی سال گذشته 
در کارزار انتخاباتی مسئله تغییر را مطرح کرد، اما 
برای محقق ساختن این تغییر با موانعی مواجه شد. 
اقتصادی،  رکود  درباره  خیابانی  اعتراضات  بروز  با 
روحانی از »خشم« معترضان به عنوان اهرمی برای 
پیشبرد دستورکارش بهره برد. با این حال، شعبانی، 
سردبیر بخش ایران وبگاه المانیتور، معتقد است که 
رئیس جمهور هنوز فرصت و قدرت ایجاد تغییر را دارد.
وی گفت: روحانی شاید بزرگترین شانس را برای 
مقابله با منافع مقرر دارد. منافعی که از برنامه اش برای 
اصالح جلوگیری می کنند. با توجه به فشار عمومی، او 
قطعا دستورکار عمومی واضح تری برای تغییر دارد.

حبیبی: رئیس جمهور آمریکا
 بیش از این خودش را کوچک نکند

یک  برجام  گفت:  اسالمی  موتلفه  حزب  دبیرکل 
توافق دوطرفه میان ایران و آمریکا نیست لذا بهتر 
است ترامپ بیش از این خودش را کوچک نکند. 
وی تأکید کرد: ترامپ اگر دلواپس امنیت جهان و 
ثبات منطقه است، بگوید چرا با وجود اینکه اسرائیل 
تا  دارد،  اختیار  در  هسته ای  زیادی کالهک  تعداد 
به حال علیه آن موضع گیری انجام نداده است؟

احمدی نژاد تکلیفش را با انتخابات ۸۴ و 
۸۸ روشن کند، بعد از مهندسی حرف بزند

عضو شورای مرکزی مجمع ایثارگران اصالح طلب 
گفت: الزم است احمدی نژاد اول تکلیفش را با دو 
از مهندسی  بعد  انتخابات ۸۴ و ۸۸ روشن کند و 
انتخابات و انتخابات آزاد سخن بگوید.جواد امام افزود:  
با توجه به صحبت های اخیر آقای کدخدایی باید 
مشخص شود منظور از مهندسی انتخابات چیست.

الریجانی خط قرمز مسئوالن را اعالم کرد

الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی با اعالم 
اینکه ایجاد مسائل غیرامنیتی برای مردم خط قرمز 
مسئوالن است، اعالم کرد: ما از اقداماتی که ناجا و 

بسیج انجام دادند، حمایت می کنیم.

آمادگی مقام های قضایی برای برخورد با احمدی نژاد

باهنر گفت: مقامات قضایی گفته اند که برای برخورد با 
احمدی نژاد آمادگی وجود دارد و رئیس دولت های نهم و 
دهم به اندازه کافی جرم مرتکب شده ولی شرایط برخورد 
باید فراهم شود. وی با اشاره به ناآرامی های خیابان 
پاسداران نیز گفت: برخی رسانه ها در مورد این اتفاق از 
واژه دراویش استفاده کردند در حالی که دراویش شعب زیادی دارند و با هم اختالف 
هم دارند و بهتر است به جای استفاده از واژه دراویش، از واژه دواعیش استفاده کنیم.

میرسلیم:نظام ما به هیچ بن بستی گرفتار نمی شود

تشخیص  مجمع  عضو  میرسلیم  مصطفی  سید 
به  احمدی نژاد  نامه  به  واکنش  در  نظام  مصلحت 
فوری  برگزاری  برای  وی  درخواست  و  رهبری 
انتخابات عنوان کرد: معماری نظام ما به گونه ای 
است که به هیچ بن بستی گرفتار نمی شود تا مثال نیاز 
به انتخابات زودرس باشد. وی افزود: هر معضلی از طریق مجمع تشخیص 

مصلحت قابل حل است و نیازی به نامه نگاری و جنجال نیست.

ضرغامی: اصالح طلبان، جواب سالم ما را هم نمی دادند

ضرغامی  با اشاره به اینکه فضای مجازی، نظارت افکار 
عمومی را بر حاکمیت بیشتر می کند، گفت: امیدواریم 
مجازی  فضای  عالی  شورای  مصوبات  به  دولت 
درخصوص پیام رسان های داخلی عمل کند و فضای 
مجازی کشور را در اختیار بیگانه قرار ندهد. وی افزود: 
گفتگوی ملی که اصالح طلبان از آن دم می زنند، برخی هایشان اصال قبول ندارند. 

وقتی در مجلس اکثریت داشتند حتی جواب سالم ما را هم نمی دادند. 

سیاسی  فعال  رئوفیان  ابوالقاسم 
و  نژاد  احمدی  گوید:  می  اصولگرا 
نزدیکانش در ماه های اخیر به واسطه 
موضوعات مختلف از جمله داشتن 

به  زنی  اتهام  قضایی،  های  پرونده 
قوه قضائیه و اقداماتی همچون بست 
نشینی و نامه نگاری به مقام معظم 
رهبری در صدر اخبار قرار گرفته اند. 
احمدی نژاد در پی ارتقای جایگاه و 

پایگاه خود در بین رجال سیاسی و 
مردم و همچنین القای اینکه سرآمد 
دیگر مسئوالن پیشین و پسین است 
که به اعتقاد من او نیاز به یک معاینه 

و  مغز  متخصصین  از سوی  بالینی 
اعصاب و روان دارد. وی در پاسخ به 
این سوال که چرا مجموعه حاکمیت 
در مقابل احمدی نژاد سکوت کرده 
و این مدارا تا کی ادامه دارد، گفت : 

این سوالی است که باید از مسئولین 
 و مراجع ذیربط پرسش شود و آنها

در  مسئولین  باشند.  پاسخگو  باید 
راستای انتظار و توقع مردم باید پاسخ 
دهند که علت این مسامحه چیست و 
تا کی ادامه دارد. وی در پاسخ به این 
سوال که به نظر شما احتمال اینکه 
سوی  از  نژاد  احمدی  رویه  و  رفتار 
دیگر سیاسیون الگو قرار گرفته شود، 
امیدواریم  کرد:  اظهار  است،  چقدر 
از  مانع  دیگران  سوی  از  عقالنیت 
تاثیر پذیری از رفتار احمدی نژاد باشد 
و بعد این شاهد چنین رفتاری نباشیم. 
این  با  کنم  می  فکر  افزود:  وی 
احمدی  که  آن  از  بیش  رویه 
هواداران  جذب  به  موفق  نژاد 
رای  بدنه  و  هواداران  حلقه  باشد، 
داد. از دست خواهد  را  پیشین خود 

رئیس شورای شهر تهران در واکنشی 
احمدی  اخیر  اظهارات  به  تلویحی 
نژاد که خواستار برگزاری زودهنگام 
ساختار  گفت:  بود،  شده  انتخابات 
اسالمی،  جمهوری  نظام  رسمی 
قانونی  های  آزادی  کننده  تضمین 
همین  است.  مردم  انتخاب  حق  و 
ساختار که در راس آن رهبر معظم 
انقالب قرار دارد، به افراطیون فرصت 
طلب اجازه عبور از مرزهای قانونی و 
نقض آرای مردم در انتخابات های 
اخیر که حق الناس عنوان گردید، را 
نداده است، پس نمی توان به اسم 
انتخاب آزاد این ساختار را مخدوش 
اسیر  کشور  گذشته  چون  تا  نمود 
افراطی گری شود. محسن هاشمی 
های  ناآرامی  مورد  در  داد:  ادامه 
آنچه  پاسداران،  خیابان  در  داده  رخ 

بدیهی است لزوم همزیستی مسالمت 
آمیز ادیان، مذاهب و فرق گوناگون 
موهبت  این  نباید  است،  ایران  در 
تاریخی را تبدیل به تهدیدی برای 

کنیم. جامعه  وحدت  و   یکپارچگی 
انتظامی  نیروهای خدوم  افزود:  وی 
مظلوم  پاسداران  خیابان  وقایع  در 
واقع شدند و وجهه دراویش هم به 
دلیل اقدام خودسرانه برخی از اعضا 

و تحریک شدن سایر افراد مخدوش 
شد. نباید به بهانه اقدامات و شعارهای 
دراویش،  علیه  شهروندان  برخی 
نیروی انتظامی را مورد هجمه قرار 

داد و نه اینکه به دلیل خطای تعداد 
انگشت شماری از اعضای این فرقه، 
دراویش را که تاریخی چند ساله و 
توام با مدارا و همزیستی با دیگران 
اند، داعشی یا وابسته خواند. داشته 

رئوفیان :رئیس جمهور سابق باید از سوی متخصصین مغز و اعصاب معاینه 
شود؛ احمدی نژاد حلقه هواداران فعلی اش را هم از دست خواهد داد

هاشمی: افراطیوِن فرصت طلب نمی توانند پرچمدار اصالح طلبی شوند، 
رهبر انقالب تضمین کننده آرای مردم و حق الناس است

دیدار و مالقات مردمي با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرستان بیرجند        عکس:مقامی  بازدید استاندار خراسان جنوبی از مرز یزدان شهرستان زیرکوه                                  عکس:اکبریدومین رویداد ایده شو دانشگاه بیرجند با همکاری کانون کار آفرینی دانشگاه        عکس: سارا صمیمی

خانواده های محترم اسالمی و عمیدیان
درگذشت شادروان سید محمـد اسالمی 

را تسلیت عرض نموده، بقای عمر بازماندگان و غفران الهی 
برای آن مرحوم مسئلت داریم.

     موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند

رهن و اجاره استثنائی
 27 واحد تجاری با متراژ مختلف

با قیمت فوق العاده 
روبروی راهنمایی و رانندگی-  میدان ابوذر 

اجاره از 300 تا 500 هزارتومان
شماره های تماس:  

 09153635۴31  - 09159612136 

فقط برای صنـف مـوبایـل 
مشاور امالک                  

بیرجند - خیابان 15 خرداد - نرسیده 
به میدان جواد االئمه ) نیک اختر (
09153635۴31  -  32۴15372  

 آراسته

اقالم مورد نیـاز توانبخشی 

هر چه برای شما مازاد است، برای ما نیاز است. پایگاه سیار  با شماره 09153636314
 در هر ساعت از شبانه روز آماده دریافت هدایا و نذورات شما خوبان می باشد


