 2اخبار

مجوز استخدام  666نفر
در بهداشت و درمان
مجوز استخدام  666نفر در حوزه بهداشت و
درمان استان از سوی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی دریافت شد .معاون دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند گفت :این نیر وها بعد از
قبولی در آزمون ،در حوزههای مختلف بهداشتی
و درمانی استان جذب و به کارگیری خواهند
شد«.دهقانی» با بیان این که از این تعداد هم
اکنون  ۱۵۸مجوز در سایت سنجش منتشر
شده است و  508مجوز دیگر نیز به زودی منتشر
خواهد شد ،افزود :متقاضیان شرکت در این
آزمون میتوانند با مراجعه به سایت سازمان
سنجش بر اساس شرایط اعالم شده ،ثبت نام
کنند .وی گفت :با پیگیر یهای انجام شده،
در این آزمون استخدامی به نمر ه کسب شده
کارکنان قرارداد کار معین ،کارگری ،شرکتی
و متعهدانی که در زمینه وظایف و ماموریتهای
محوله ،به طور مستقیم در مقابله با ویروس کرونا و
درمان این بیماری از اول اسفند  98در واح دهای
بهداشتی و درمانی خدمت کرده اند تنها در
صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی،
به ازای هر ماه  2درصد و حداکثر تا  ۲۰درصد ،
اضافه خواهد شد.

فوت جوان  20ساله بر
اثر ریزش معدن
جوان  20ساله براثر ریزش دیواره معدن سنگ
شجر زیرکوه جانش را از دست دا د.به گزارش
«خراسان جنوبی» درحادثه ای که روز جمعه
رخ داد جوان  20ساله براثر ریزش دیواره معدن
سنگ شجر زیرکوه جانش را از دست داد و دو
نفر دیگر هم مصدوم شدند.این سومین جوانی
ا ست که بر اثر ریزش معدن شجر قربانی می شود.

 28میلیارد هدیه نقدی
در کمک مومنانه
طی سه مرحله رزمایش کمک مومنانه در استان
بیش از  28میلیارد تومان کمک نقدی جمع آوری
شد.فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) در نشست
نهضت رزمایش کمک های مومنانه از جمع آوری
بیش از  58میلیارد تومان کمک طی سه مرحله از
این رزمایش خبر داد و گفت :در بحث کمک های
مومنانه بیش از  23هزار پرس غذای گرم طبخ و
 2هزار و 734کیلوگرم گوشت قربانی در جامعه
هدف توزیع شد .به گفته سردار «علی قاسمی»
در کمیته اشتغال زایی  ۳۵۲نفر وام اشتغال
دریافت کرده اند که برای  ۲۶۱نفر اشتغال
ایجاد شده است ،همچنین  ۳۱هزار و  ۵۵۰بسته
بهداشتی و دو هزار و  ۵۴۵بسته دارو و تجهیزات
پزشکی توسط کمیته بهداشت و درمان تهیه و بین
نیازمندان توزیع شده است.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

نمایندهولیفقیهدردیداربافرماندهانارشدنظامیمطرحکرد

حمله به عین االسد؛ سیلی به هیمنه آمریکا

حمله موشکی سپاه به پایگاه عین االسد ،سیلی
ابتدایی محکمی به هیمنه آمریکا بود.نماینده ولی
فقیه در استان در دیدار فرماندهان ارشد نظامی و
انتظامی به مناسبت سالروز حمله موشکی سپاه به
پایگاه نظامی عین االسد ،با گرامی داشت یاد و خاطره
شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای سانحه هواپیمای
اوکراین با اشاره به این که در دنیایی که استبداد ،بی
عدالتی و ظلم بیداد می کند ،رو سفیدی برای کسانی
می ماند که در برابر این ظلم ایستادگی کنند ،گفت:
به برکت انقالب اسالمی و تالش های نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی امروز قدرت پوشالی آمریکا رو
به زوال است.حجت االسالم والمسلمین «عبادی»
با بیان این که پیروزی فقط غلبه ظاهری بر دشمن
نیست ،افزود :پیروز میدان مبارزه ،فردی است که
در این میدان به عقل ،وحی و حقیقت کمال انسانی
دست یابد.وی ادامه داد :امروز نیروهای مسلح

 

معامله بیسابقه شهرداری

جمهوری اسالمی ایران در برابر ظلم مقاومت می
کنند و هر کجا که صدای مظلومی شنیده شود برای
کمک آماده اند.وی با اشاره به این که به برکت انقالب
اسالمی و تالش نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
امروز قدرت پوشالی آمریکا رو به زوال است ،خاطر

تیغ کرونا بر معیشت دست فروشان

بساطهایکساد

ضحی  -روزها می گذرد اما خیلی سخت ،روزهایی
که خبرهای تلخ آن بیشتر از خبرهای خوش است،
قربانیان کرونا و تلخی کسادی بازار ،روزهای سخت
اصناف و دست فروشانی که به سختی روز خود را به شب
می رسانند.این روزها در حالی زندگی با کرونا سخت
شده که در این میان مشکالت اقتصادی و معیشت،
نیز چوب الی چرخ زندگی بسیاری از قشرهای جامعه
گذاشته است .در این بین در کنار دیگر قشرهای ضعیف
جامعه ،وضعیت دست فروشان و تاثیری که کرونا بر این
قشر گذاشته ،غیر قابل انکار است تاجایی که به جرئت
می توان گفت خرده فروشها آسیب بسیار زیادی را در
شرایط بحرانی کرونا دیده اند؛ زیرا از یک سو وضعیت
نابسامان بازار و از سویی افزایش چندبرابری قیمتها
بار زندگی آنان را سنگین تر کرده است.مدتی است
زمستان در کویر خود را با هوای بسیار سرد و یخ بندان
بیشتر نشان داده است تا حدی که شب ها سرما تا مغز
استخوان نفوذ می کند و هرچه شعله بخاری بیشتر می
شود ،فضای خانه قصد گرم شدن ندارد .اما در پس این
شب های سرد ،هستند کسانی که دغدغه سرمای سرد
صبحگاهی را دارند ،سرمایی که ناچارند با آن کنار
بیایند و صبح تا شب را با چرخ دستی یا همان ترازو و
بساطی که دارند طاقت بیاورند تا شب هنگام لقمه نانی
حالل و هر چند اندک برای خانواده به ارمغان ببرند.
چند روزی است که از تب تند شیوع و ابتال به کرونا
کاسته شده و جنب و جوشی در خیابان های شهر به
راه افتاده است.هرچند مشتری های همیشگی اش را
ندارد اما شب ها که رو به انتها می رود بساطش دریکی
از خیابان های بیرجند به راه است ،در کنار آتشی که

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

روشن دارد ،هر از گاهی یک خودرو به قصد خرید لبوی
داغ جلوی پایش متوقف می شود ،اما حال کار وکاسبی
اش در این روزهای کرونایی خوب نیست ،می گوید :از
وقتی محدودیت های شبانه اعمال شده است شب که
می شود مردم از خانه بیرون نمی آیند و من هم مشتری
هایم را از دست داده ام ولی با وجود این چون حرفه ای
دیگر ندارم و عمری را در این راه گذرانده ام مشغول به
فروش لبو هستم.اوکه عمر  65ساله اش را با این حرفه
سپری کرده است ،می افزاید :از وقتی کرونا آمده است،
به جز من ،بسیاری دیگر از دست فروشان هم حال و روز
خوبی ندارند ،او نشانی سه راه اسدی و بازار روز میدان
مسافر را می دهد  ،آن جا دست فروشان زیادی هستند
که دل خوشی از روزهای کرونایی ندارند و گرما و سرما
را با گوشت و خونشان احساس کرده اند .در خیابان
جمهوری و پشت بازار چند دست فروش دیده می شوند،
سن و سالشان گواهی می دهد که سال های زیادی از
عمرشان را با این حرفه سپری کرده اند تا لقمه نانی را به
خانه ببرند .درحالی که فقط یکی دو مشتری دارد ،حال
وروزدستفروشیراخوبنمیداندومیگوید:درزمان
جوانی که زور بازویی داشتم در یکی از کارخانه های
شهرکارمیکردمامانهتنهابیمهنبودمبلکهتعدیلشدم
و از روی اجبار و ناچاری به سراغ دست فروشی آمدم .تا
قبلازکرونادربازارروزمیدانمسافربساطمیوهفروشی
داشتم ،اما از وقتی سر وکله کرونا پیدا شد ،به آن جا نمی
روم چرا که راه دور است و خبری هم از مشتری نیست،
به ناچار در این مکان اندک بساطی دارم هر چند که
هر لحظه ار ترس حضور ماموران شهرداری و بهداشت
دست و دلم باید بلرزد.

نشان کرد :آمریکایی که تا چند دهه پیش فقط با جابه
جا کردن یک ناو ،حاکم و نظام یک کشور را عوض
میکرد ،امروز توسط فرمانده سپاه قدس انقالب
اسالمی به گونه ای تهدید می شود که ترس به جان
سیاستمداران این کشور می اندازد.

بدون سرمایه و حامی
یکی دیگر از دست فروشان هم می گوید :متاسفانه این
روزها حال دست فروشان خوب نیست ،با شیوع کرونا
بساطبسیاریازآنانجمعشدهاست.ماسرمایه،پشتوانه
مالی،بیمهوتشکلخاصینداریموتنهاسرمایهماهمین
کاالیی است که با زحمت تامین می کنیم و میفروشیم.
وی ادامه داد :در این شرایط سخت مسئوالن باید فکری
به حال ما هم بکنند تا بیکار نشویم ،چرا که مشکالت ما
زیاداست،وقتیصحبتازحلمسائلمامیشودیاهیچ
کسحاضربهانجامآننیست یااینکهاگرکاریهمانجام
میشود به صورت مقطعی و گزیده است در حالی که
بسیاریازدستفروشاننانآورخانوادههستند«.علی»
یکی از دست فروشان هم می گوید :تا قبل از کرونا به
سختیمیتوانستیمنانزندگیخودراتامینکنیمامااز
وقتیکهکروناآمدنانماراهمآجرکرد،چراکهبهسختی
روز را تا شب سپری می کنیم  .از سویی دیگر با هزار ترس
ولرز بساط خود را پهن می کنیم چراکه هر لحظه امکان
حضور ماموران بهداشت و شهرداری وجود دارد .یک
بانوی دست فروش هم با اشاره به این که زندگی برای
بسیاری از کاسبان و دست فروشان سخت شده است،
تصریح می کند :از مسئوالن انتظار دارم که به همکاران
و دوستانم که در خیابان دست فروش هستند و بسیاری
از آنها سرگردان شده اند ،کمک و مکانی ایجاد کنند
تا بتوانیم در آن جا بساط پهن کنیم و جوابگوی خانواده
باشیم.ویادامهمیدهد:شوهرمبیماروقلبشناراحت
است؛ جوانانم بیکار هستند و حدود  40سال است که
مستأجرهستیموازمستأجریخستهشدهایم.ازطرفی
سن من هم باالست و شوهرم دیگر نمیتواند کار کند؛
دخلوخرجمانباهمنمیخواند.دیگردستفروشهم
میگوید:ازطرفهیچنهادوسازمانیحمایتنمیشویم
و اوضاع اقتصادی ما سخت و تحمل آن طاقت فرسا شده
است .تا قبل از بیماری کرونا مردم قدرت خرید داشتند
و کسب و کار ما کفاف زندگی مان را میداد ولی با این
وضعیتنهمردمتوانخریددارندونهمامیتوانیمکاالیی
جایگزینکنیم.

روزنامه خراسان در شماره  3330به تاریخ  11دی 1339در مطلبی در
صفحه  6آورده است :همه ساله در اینموقع بمقتضای فصل ،برگ درختان
توت خیابان گلشن طبس زرد میشد و میریخت و رفتگران شهرداری ناچار
بودند آنها را جمع آوری کنند امسال شهردار ابتکار بخرج داد و همان برگهای
زرد را بمزایده گذاشته است و از این راه برای شهرداری ایجاد درآمد کرد .این
معامله شهرداری طبس از بدو تاسیس بیسابقه بوده است زیرا در هیچوقت
برای شهرداری امکان نداشته که برگ درختان را بفروشد ولی از آنجائیکه
حساب در کار است هنوز تمام نارنجهای درختان بحال خود باقیست.

رویداد

بازگشت به خانه

این روزها حال
دست فروشان
خوب نیست ،با
شیوع کرونا بساط
بسیاری از آنان
جمع شده است .ما
سرمایه ،پشتوانه
مالی ،بیمه و تشکل
خاصی نداریم
و تنها سرمایه
ما همین کاالیی
است که با زحمت
تامین می کنیم و
میفروشیم

 3بیمار دیگر در فهرست قربانیان کرونا

بستری بیماران کرونایی؛ فقط  24نفر
کرونا در  24ساعت گذشته جان سه نفر دیگر از هم استانی ها را گرفت و مجموع
قربانیان ویروس کشنده در استان به  729نفر افزایش یافت .به گزارش «خراسان
جنوبی» در حالی که استان از ابتدای پاییز تعداد زیادی از شهروندان را به دلیل
ابتال به کرونا از دست داده ولی روز پنج شنبه بعد از مدت ها ،هیچ آماری از مرگ
این بیماران ثبت نشده است تا این خبر در کنار بهبود شرایط استان به لحاظ شیوع،
خبری خوش باشد اما در  24ساعت گذشته کرونا جان سه بیمار کرونایی دیگر
را گرفت تا خبر خوش روز پنج شنبه خیلی دوام نداشته باشد .معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اعالم این که در  ۲۴ساعت گذشته 117
آزمایش تشخیص کرونا در خراسان جنوبی انجام شد که تست  19بیمار جدید
که همه سرپایی بودند ،مثبت شد ،گفت :هم اکنون  110بیمار با عالیم تنفسی در
بیمارستانهای خراسان جنوبی بستری شده اند که  24نفر کرونا مثبت هستند و
از این تعداد هفت نفر در بخش مراقبتهای ویژه به سر می برند و حال عمومی چهار
نفر وخیم است .به گفته دکتر «مهدیزاده» در  ۲۴ساعت گذشته  19بیمار باعالیم
تنفسیدربیمارستانهایخراسانجنوبیپذیرشودرهمینمدت 25بیمارشامل
هفت بیمار کرونا مثبت با حال عمومی خوب ترخیص شدند.وی با اشاره به این که
با ثبت سه مورد فوت جدید مجموع موارد فوت ناشی از بیماری کرونا در استان به
 729نفررسید،گفت :تاپنجشنبهگذشته 34هزارو 626آزمایشتشخیصکرونا
در خراسان جنوبی انجام شد که تست 14هزار و 600بیمار مثبت بود.

 35درصد زندانیان استان ،غیربومی
 35درصد زندانیان استان غیر بومی هستند .مدیرکل زندان ها و اقدامات
تامینی استان در دیدار با رئیس مرکز برنامه ریزی کمیته امداد کشور در بیرجند
با اشاره به این که خانواده زندانیان جرایم غیر عمد از حمایت های ویژه کمیته
امداد استان به خوبی بهره مند شده اند ،گفت :از کمیته امداد انتظار داریم که
به خانواده زندانیان در خصوص تفاهم نامه منعقد شده برای احداث مسکن
خانواده زندانیان هم کمک شود .به گفته «روشان» بافت زندانیان استان به
دلیل مرز مشترک با افغانستان و همجواری با سیستان و بلوچستان ،با استان
های دیگر بسیار متفاوت است .دکتر «زارع زاده»رئیس مرکز برنامه ریزی کمیته
امداد کشور هم بر استفاده قضات از مجازات های جایگزین حبس تاکید کرد و
افزود :کمیته امداد با تشریح سبد حمایت های خود از خانواده های مددجوی
تحت پوشش برای قضات می تواند به خوبی از فرصت موجود در این خصوص
استفاده کند.

 20درصد پیشرفت در راه آهن فردوس

احداث خط آنتنی راه آهن فردوس به شبکه ریلی راه آهن بندرعباس – مشهد از
پیشرفت  20درصدی برخوردار است.به گزارش خبرنگار ما ،این مطلب در بازدید
استاندار از اجرای پروژه راه آهن فردوس ،اعالم شد .این بازدید با هدف اطالع از
روند اجرای کار و پیشرفت فیزیکی پروژه با توجه به اهمیت آن انجام شد .استاندار،
شبکه ریلی را از زیرساخت های مهم در توسعه خواند و گفت :اتصال فردوس به
شبکه ریلی ،تثبیت جمعیت و حمل و نقل راحت تر بار و مسافر را به همراه خواهد
داشت«.مالنوری» گسترش شبکه ریلی را از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی و
اجتماعی برشمرد«.داعی» مدیرکل راه و شهرسازی هم با ارائه گزارشی از روند
اجرای پروژه گفت :این طرح پس از سال ها پیگیری در مهر سال  ۹۸کلنگ زنی
شد و هم اکنون از مجموع  ۷۳کیلومتر طول این محور ،عملیات خاکی بیش از
 ۴۵کیلومتر آن در دست اقدام است و حدود  ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

 63زندانی جرایم غیر عمد با کمک مسئوالن ،مردم و خیران به آغوش گرم
خانواده بازگشتند.رئیس کل دادگستری استان از آزادی این تعداد زندانی
جرایم غیرعمد به تعداد سا لهای عمر پربرکت شهید حاج قاسم سلیمانی
خبرداد وگفت :مجموع بدهی این زندانیان بیش از  ۹میلیارد تومان بود که
با تالش دفتر نماینده ولی فقیه ،استانداری ،سپاه انصارالرضا(ع) ،اداره کل
زندان ها ،اداره کل دادگستری ،ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ،کمیته امداد
امام خمینی (ره) و  ...آزاد شدند.حجت االسالم «حمیدی» افزود :برای بیش
از هشت میلیارد و  ۶۶۸میلیون تومان از بدهی این زندانیان ،گذشت شاکیان
گرفته شد و  ۴۹۸میلیون تومان توسط این نهادها ،خیران و مردم جمع آوری
شد و  ۱۳۷میلیون تومان هم رد مال به شاکیان پرداخت شد .وی گفت :از
ابتدای امسال  ۱۰۰نفر از زندانیان جرایم غیرعمد استان با همت ستاد دیه آزاد
شدند و با اضافه شدن  ۶۳زندانی جدید مجموع آزادشدگان به  ۱۶۳نفر افزایش
یافت.به گفته وی ۲۴۰۰بسته کمک معیشتی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰
میلیون تومان توسط مسئوالن ،مردم و خیران جمع آوری که بین خانوادههای
نیازمند زندانیان استان توزیع میشود.

تمدید ثبت نام در سامانه تحفه
مهلت ثبت نا م متقاضیان تسهیالت حمایتی بخش فرهنگ ،هنر و رسانه در
سامانه تحفه تمدید شد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :با توجه به
مراجعه و درخواست بسیاری از اعضای صنوف و فعاالن فرهنگی ،هنری و
رسانهای ،ثبتنام و امکان ویرایش درخواست متقاضیانی که قبل از این برای
دریافت تسهیالت کمبهره در سامانه تحفه ،ثبتنام کرد هاند از  ۲۱د ی به
مدت سه روز فراهم خواهد شد« .نبی زاده» افزود :این تسهیالت ارزان یکی از
محورهای حمایت از فعاالن هنر در شرایط کروناست که باکارمزد  4درصد با
عاملیت صندوق کارآفرینی امید پرداخت می شود.

 1110پرونده تخلف اصناف
امسال هزار و  108پرونده تخلف اصناف به ارزش  37میلیارد و  725میلیون
ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.معاون بازرسی و حمایت
از مصرف کنندگان سازمان صمت از برگشت  22میلیارد و  895میلیون ریال
به شاکیان از ابتدای امسال خبر داد وگفت :این مبالغ با بررسی و پیگیری های
انجام شده از سوی بازرسان در خصوص شکایت های مردمی و گزارش های
سامانه  124به شاکیان برگشت داده شد .به گفته «تهوری» با توجه به شیوع
کرونا ،سامانه تلفنی  124در مرکز استان و شهرستان ها پل ارتباطی بین مردم
و بازرسی سازمان صمت است و در این مدت 18 ،هزار و  635مورد گزارش
مردمی از طریق این سامانه دریافت شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.وی
ادامه داد :به منظور نظارت بر بازار کاال در استان  ،از ابتدای سال بیش از 68
هزار و  708بازرسی در قالب گشت مشترک از واحدهای صنفی و غیر صنفی
انجام شد که در این راستا هزار و  108فقره پرونده تخلف به ارزش  37میلیارد
و  725میلیون ریال برای واحدهای متخلف تشکیل شد.

فقط 40اتوبوسفعالدرناوگاندرونشهری
حسین قربانی – فقط  40اتوبوس از  93اتوبوس ناوگان درون شهری بیرجند
به دلیل شرایط کرونایی و کمبود مسافر فعال است .مدیر عامل سازمان حمل
و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند ،گفت :از  93اتوبوس ناوگان درون شهری
بیرجند  52اتوبوس به بخش خصوصی و 41اتوبوس به این سازمان متعلق است
و این اتوبوس ها در شرایط فعلی تا ساعت  19به دلیل کاهش تعداد مسافران
خدمات دهی دارند و توجیه الزم برای کار بیشتر ناوگان درون شهری وجود
ندارد .به گفته «غالمپور» قبل از کرونا ناوگان درون شهری تا ساعت  20کار می
کرد و در هر خط تا ساعت  21هم اتوبوس کشیک خدمات داشت .وی در پاسخ به
سوال خبرنگار ما مبنی بر چگونگی ارائه خدمات ناوگان درون شهری در خیابان
انقالب بیرجند با اشاره به وعده داده شده به ساکنان این خیابان افزود :از هر
خط یک اتوبوس قرار بود از مسیر انقالب عبور کند که تا قبل از کرونا این موضوع
اجرایی شد اما با شیوع کرونا فقط  30درصد ناوگان شهری بیرجند فعال است
بنابراین اگر قرار باشد از هر خط یک اتوبوس از مسیر انقالب عبور کند فاصله
بین اتوبوس های فعال در هر خط زیاد می شود .به گفته وی اتوبوس های
مهرشهر هم اکنون هر 20دقیقه از مسیر انقالب عبور می کنند و با توجه به بهبود
وضعیت شرایط کرونا در بیرجند  50درصد بر تعداد مسافران افزوده شده است.

ضرورت توجه به پایگاه های امداد در
بودجه 1400
اعتبارات برای پایگا ههای امدادی هال لاحمر و داوطلبان فعال در بودجه
 1400مورد توجه قرار گیرد .مدیر عامل جمعیت هالل احمر در دیدار با نماینده
مردم بیرجند ،درمیان و خوسف در مجلس،گفت :هالل احمر استان نسبت به
جمعیت و وسعت منطقه ،بیشترین پایگاههای امداد جادهای را دارد که خدمات
تخصصی امدادی در حوادث مختلف مانند رهاسازی مصدومان در حوادث
توسط امدادگران انجام میشود« .رضایی» با بیان این که  24هزار و  584نفر
در استان عضو هالل احمر هستند که  17هزار و  ۷۴۴نفر را جوانان تشکیل می
دهند،گفت31 :درصد از مجموع اعضای هالل احمر استان ،جوانان هستند.
به گفته وی ،هالل احمر با وجود خدمات رسانی در حوادث جاده ای از جرایم
رانندگی هیچ سهمی ندارد و امدادگران فعال در پایگاههای هالل احمر حق
الزحمه ای دریافت نمیکنند.

هوا گرم تر می شود
کارشناس هواشناسی از آغاز روند افزایش نسبی دمای هوا از امروز در خراسان
جنوبی خبرداد وگفت :با توجه به الگوی نقشه های پیشیابی هواشناسی ،به
تدریج از جمعه گذشته در طول روز افزایش نسبی دمای هوا آغاز شد و تا اواسط
هفته آینده ادامه دارد .به گفته «لطفی» از اواسط هفته آینده از شدت سرما و
یخ بندان شبانه در استان نیز کاسته خواهد شد و شرایط جوی نیز در این مدت
پایدار و یکنواخت پیش بینی می شود.

