
طالق در استان فرهنگ مى شود ! 

علت عدم پرداخت معوقات بازنشستگان تامين اجتماعى

رمضان خوانى؛ رسم ديرينه مردمان كوير 

در ماه مبارك رمضان

ماه باز شدن درهاى رحمت الهى به سوى بندگان الهى 
و ماه ميهمانى حضرت حق؛ تنها ماهى كه خداوند متعال به  خاطر 
شرف و برترى اش از آن در مصحف شريف...

ظريف : فكر نكنم تمديد مذاكرات داشته باشيم 

محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان در خصوص 
تمديد مذاكرات گفت : ما اعتقاد داريم كه بايد توافق خوبى به 
دست بيايد. يعنى احساس فشار زمانى هم نمى كنيم،
 چون آمريكايى ها براساس مصوبه...
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رئيس كانون عالى بازنشستگان و مستمرى بگيران سازمان تامين اجتماعى، عدم پرداخت معوقات مستمرى 
بگيران تامين اجتماعى را، بدهى دولت به اين سازمان عنوان كرد. على اصغر بيات در گفتگو با مهر،  گفت: 

عدم پرداخت بدهى هاى دولت، سازمان تامين اجتماعى را با بحران مواجه مى كند. (ادامه در صفحه 2)

اطالعيه درباره حذف شدگان
 از دريافت يارانه

امروز  تنها  نقدى  يارانه  حذف  به  معترضان  ايسنا: 
فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه 

شكايت خود را ثبت كنند.

توزيع سبد كاال با كارت بانكى يارانه 

فارس: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى از روز گذشته 
روند توزيع سبد امنيت غذايى را آغاز كرد. در اين باره 
ربيعى، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت كه در 
اين مرحله افراد مشمول طرح حمايت غذايى با كارت 
شده  مشخص  فروشگاه هاى  به  نقدى  يارانه  بانكى 

قبلى، مراجعه و اقالم طرح را دريافت كنند. 

پرداخت «حداقل حقوق» 
به معلوالن بيكار  

ايسنا: محسنى بندپى رئيس سازمان بهزيستى كشور  
با بيان اينكه پرداخت مستمرى به معلوالن فاقد شغل 
شده  ديده  مصوب  برنامه  در  كار  انجام  از  ناتوان  و 
است، گفت: سازمان مديريت مكلف شده است كه 
اعتبار الزم را كه معادل حداقل حقوق و دستمزد براى 

هر فرد مى شود را در بودجه سنواتى ببيند.

اخذ ماليات بر ارزش افزوده
 از دارو غيرقانونى است

مهر: طارى بخش معاون سازمان مالياتى اعالم كرد: با 
توجه به معافيت انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات 
درماني و خدمات توانبخشي و حمايتي از ماليات بر ارزش 
افزوده، دريافت هر گونه وجهي تحت عنوان ماليات بر 
ارزش افزوده از اقالم دارويي و خدمات درماني توسط 

داروخانه ها و مراكز درماني غير قانوني است.

yaraneh10.ir

شتردارى؛ اقتصاد مغفول مانده خراسان جنوبى / صفحه 3

قابل توجه موديان محترم مالياتى:
شما مى توانيد بدون مراجعه به اداره مالياتى

 از طريق سامانه www.TAX.gov.ir  اظهارنامه مالياتى خود را به صورت الكترونيكى ارائه نموده
 و ماليات  خود را نيز پرداخت نماييد.

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

امير سرتيپ دوم ستاد قوام يوسفى
فرماندهى محترم ارشد آجا در استان خراسان جنوبى

و مركز آموزش 04 امام رضا (ع) نزاجا

ارتقاى بجا و شايسته درجه جناب عالى را

 از طرف فرماندهى معظم كل قوا (مدظله العالى) 

كه نشان از لياقت و شايستگى شما مى باشد 

صميمانه تبريك عرض نموده ،آرزوى توفيق براى خدمت به نظام مقدس 

جمهورى اسالمى ايران را از خداوند متعال برايتان مسئلت داريم.

هيئت مديره تعاونى مسكن
 مركز آموزش 04 بيرجند

فرزند عـزيزمان

سيد محمد ميرعباسى
كسب معدل 20 در پايه هشتم دبيرستان استعدادهاى 
درخشان و همچنين كسب مقام اول در مرحله استانى 

مسابقات قرآن ، نماز و عترت و راهيابى به مرحله كشورى

                                         مسابقات در سال 94 
را به شما تبريك گفته ، سالمتى و توفيق روزافزونت را آرزومنديم.

پدر و مادرت

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعى

 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 
روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 

آموزش 

+بيمه+كار

هشدار فرمانده سپاه خراسان جنوبى در جمع سازمان هاى مردم نهاد

اجراى نماى آلومينيوم
 * نقد    * چك    

09157201009 - 09151655537
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 ايرنا: با واريز پنجاه و دومين مرحله از يارانه نقدى در هفته گذشته هر يارانه بگير تاكنون دو ميليون و 366 هزار تومان يارانه دريافت كرده است.
البته براساس گفته هاى برخى از مسئوالن ارزش يارانه 45 هزار و 500 تومانى براى هر يارانه بگير هم اكنون حدود 10 هزار تومان است

 ولى مجموع همين ارقام ظاهرا كم ارزش توانسته در چهار سال گذشته بار مالى زيادى را بر دولت تحميل كند. 

دريافتى هر يارانه بگير دو ميليون و 336 هزار تومان شد
وقتى حتى آب خوردن ما هم 

به تحريم ها گره مى خورد

*على عباسى 
پژوهشگر مديريت منابع آب/ دلفت- هلند

تفسير  و  برداشت  سوء  هرگونه  از  جلوگيرى  براى 
هدف  كه  شود  اشاره  نكته  اين  به  بايد  راى،  به 
صرفا  و  نيست  خاصى  نقد شخص  نوشتار  اين  از 
نكاتى در باب منابع آبى است كه گويا اين روزها 

بدجور به تحريم ها گره خورده است.
رئيس جمهور محترم در سخنرانى خود به مناسبت 
هفته محيط زيست، قسمت اعظم مشكالت زيست 
ها  تحريم  به  را  كشور  آب  منابع  نيز  و  محيطى 
براى  خوبى  توجيه  چند  هر  كه  سخنى  داد.  ارتباط 
فرافكنى،  بهتر  عبارت  به  و  كنونى  وضع  از  فرار 
است  نهفته  آن  در  نيز  تلخى  حقايق  اما  باشد  مى 
 كه جاى كمى تامل دارد، البته اگر قصد و اراده اى 
براى تفكر و تامل باشد. نقد گفتار ايشان در خصوص 
مسائل زيست محيطى را به عهده اهل آن واگذار مى 
كنيم تا مشخص شود تا چه حد تحريم ها در بروز 
و وقوع مسائل كنونى نقش داشته و دارد و آيا اينكه 
با رفع تحريم ها تمام مشكالت زيست محيطى ما 
حل خواهد شد يا نه؟. منطق اين است كه با حذف 
عامل وقوع پديده اى بايد معلول آن هم حذف شود 
كه اميدواريم هم علت و هم معلول آن در اين شرايط 
حذف گردند. ولى براى روشن شدن موضوع، بد نيست 
نگاهى بيندازيم به دوران پيش-تحريم يعنى زمانى 
كه با خيال راحت و بدون هيچ دغدغه اى بر اسب 
توسعه (به خيال خودمان!) سوار بوديم و سرمست از 

اين توسعه دلمان به آمار و ارقام خوش بود. 
هر چند در همان زمان هم بودند بسيار دلسوزانى كه 
مثل هميشه حرفشان و هشدارشان به چيزى گرفته 
نمى شد و با همان سياست هميشگى از ميدان به در 
مى شدند. تا جايى كه حافظه يارى مى كند سنگ 
بناى آغاز بالى فجيعى كه بر سر محيط زيست و 
منابع آب مملكتمان آورديم، در دوران تصدى دولت 
هاى قبلى (از دولت سازندگى و اصالحات گرفته تا 
دولتى كه شعار آن عدالت و خودكفايى بود!) و قبل 
از وجود تحريم هاى همه جانبه عليه كشور عزيزمان 
گذاشته شد. منكر آن نيستيم كه تحريم ها سنگى 
بود بزرگ مقابل توسعه كشورمان، اما اگر آن سنگ 
هم نبود حداقل در بحث محيط زيست و منابع آب 
به حالمان فرقى نمى كرد و احتماال باز هم شرايطى 
شدن  خشك  (متاسفانه!).  داشتيم  االن  مشابه 
درياچه ها و تاالب هاى كشور آن هم در شرايطى 
آنها  حفظ  به  موظف  رامسر  كنوانسيون  طبق  كه 
بوديم و كشيدن رمق آبهاى زيرزمينى پديده هايى 
 نيستند كه بتوانيم آنها را به همين سادگى به گردن 

تحريم ها بيندازيم. (ادامه در ستون مقابل) 

از قلم شما

امروز 31 خرداد 1394 مصادف با
 4 رمضان 1436 و 21 ژوئن 2015

آغاز عمليات نصر 4 در شمال ماووت عراق توسط 
سپاه (1366 ش).

رأي مجلس شوراي اسالمي درباره عدم كفايت 
سياسي بني صدر (1360 ش).

آيت  ا...  جليل،  فقيه  و  بزرگوار  عالم  رحلت 
بروجردى»  طباطبايي  سلطاني  «سيدمحمدباقر 

(1376ش).
مصطفي  «دكتر  اسالم  رشيد  سردار  شهادت 

چمران» در دهالويه (1360 ش).
رحلت عارف كامل و استاد بزرگ اخالق «ميرزا 

جواد آقاملكي تبريزي» (1305 ش).
اديب  الملك»  سناء  بن  سعيد  «قاضي  وفات 

مصري(608 ق).
حسنعلي  «شيخ  آيت  ا...  زاهد  عالم  درگذشت 

تهراني» (1325 ق).
نامدار  فقيه  آملي»  آيت  ا... «ميرزا هاشم  رحلت 

شيعه(1413 ق).
و  اديب  شاعر  قدسي،  ميرزاعبدالحسين  تولد 

هنرمند خوشنويس برجسته (1287ق).
تولد «ژان پل سارْتْر» فيلسوف و نويسنده معروف 

فرانسوي (1905م).

تقويم مناسبت هاى  روز

ساماندهى مشاوران براى هدايت تحصيلى
پايه متوسطه اول

آموزش  وزارت  مشاوره  و  تربيتى  امور  كل  مدير 
هدايت  براى  مشاوران  ساماندهى  از  پرورش،  و 
تحصيلى دانش آموزان پايه متوسطه اول خبر داد. 
ابوالقاسم عيسى مراد در گفتگو با مهر، درباره هدايت 
تحصيلى دانش آموزان اظهار كرد: هدايت تحصيلى دانش آموزان طبق 
روال گذشته انجام مى شود و آيين نامه آن تدوين شده است. وى افزود: 
در حوزه مشاوره و هدايت تحصيلى تمام تالش اين است تا نظرات دانش 
آموزان، اولياى مدرسه، خانواده ها، نمرات، عاليق و استعدادها شناسايى و 
دريافت شود. امسال مشاوران براى پايه متوسطه اول ساماندهى شده اند تا 

در پايان سال نهم دانش آموزان را هدايت تحصيلى كنند.

تصميم فروش سهم مخابرات جدى شد
 

شركت توسعه اعتماد مبين كه سهام 50 درصد به 
عالوه يك سهم مخابرات را در اختيار دارد ديروز با 
انتشار فراخوانى، آمادگى خود براى فروش صد در 
به  است.  كرده  اعالم  را  شركت  اين  سهام  صدى 
رئيس   - سيدهاشمى  سيدمصطفى  ايسنا،  گزارش 
هيئت مديره شركت مخابرات ايران - هفته گذشته با اشاره مجدد به ضرر 
270 ميليارد تومانى مخابرات اينگونه اعالم كرده بود كه ما عاشق نگه داشتن 
سهام مخابرات نيستيم و اگر فردى بخواهد اين سهام را بخرد با همان شيوه اى 
كه آن را خريدارى كرده ايم واگذار خواهيم كرد. وى همچنين اظهار كرده بود: 
هزينه تماس در هيچ كجاى دنيا مانند تلفن ثابت ايران نيست و در ميان 166 

كشور عضو اتحاديه بين المللى مخابرات، ايران ارزان ترين تعرفه ها را دارد. 

علت عدم پرداخت معوقات 
بازنشستگان تامين اجتماعى

اينكه افزايش  با تاكيد بر  (ادامه از صفحه1) بيات 
نرخ  از  كمتر  جارى  سال  در  بازنشستگان  حقوق 
سازمان  حاضر  حال  در  گفت:  است،  بوده  تورم 
تامين اجتماعى به ميانسالى رسيده بطوريكه منابع 
و مصارف سازمان به هم ريخته و تنها دليل اين موضوع تعهداتى است كه 
دولت بر عهده سازمان گذاشته اما بدهى هاى خود را نيز به تامين اجتماعى 
پرداخت نكرده است.وى با اشاره به اينكه 2 ميليون و 700 هزار بازنشسته 
تامين اجتماعى هستند، اظهار كرد: ماهيانه فقط 2 هزار و 700 ميليارد تومان 
صرف پرداخت حقوق به اين افراد مى شود در حالى كه اين سازمان براى 

پرداخت حقوق و معوقات بازنشستگان با مشكالتى مواجه است.

و  دارو داليل موفقيت  و  رئيس سازمان غذا 
قيمت  كاهش  در  شده  انديشيده  تمهيدات 

داروهاى وارداتى را تشريح كرد.  
به گزارش ايسنا، دكتر رسول ديناروند در پاسخ 
به سوالى مبنى بر داليل موفقيت و تمهيدات 
انديشيده در كاهش قيمت داروهاى وارداتى 

اظهار كرد: كنترل قيمت دارو به دو صورت 
انجام مى شود؛ هزينه برخى از اين داروها مانند 
را خود  بيماران خاص و صعب العالج  داروى 
دولت بر عهده گرفته است و به اين ترتيب 
بيمار قيمت واقعى دارو را پرداخت نمى كند و با 
قيمت ارزان ترى دارو به دستش مى رسد. وى 

همچنين با بيان اينكه در مورد ساير داروها 
كنترل قيمت با سياست «كاهش ارزى» آن 
داد:  ادامه  مى پذيرد،  صورت  وارداتى  داروى 
واردات  انحصار  نحوى  به  بار  اولين  براى  ما 
دارويى را حذف كرديم و به هيچ شركتى اجازه 
نداديم انحصار واردات دارويى را عهده دار باشد. 

قيمت داروهاى ثبت شده در كشور كه مجوز 
واردات هم داشتند از طريق فراخوانى كه همه 
كنند،  شركت  آن  در  مى توانستند  شركت ها 
تعيين مى شد. با اين روش اين حق انتخاب 
را به دست مى آورديم كه با پايين ترين قيمت 

ممكن نيازهاى كشور را تامين كنيم. 

بيكارى  نرخ  دهد  مى  نشان  جديد  تحقيق  يك  نتايج 
مردان تحصيل كرده 18.9 درصد و بيكارى زنان به 33 
تحصيل  اتمام  نگران  شدت  به  دولت  و  رسيده  درصد 
كار  متقاضى  به زودى  كه  است  دانشجويى  ميليون   4.5

خواهند شد. 
فارغ  شود  مى  گفته  كه  سال هاست  مهر،  گزارش  به 
التحصيالن دانشگاهى كشور در وضعيت بدى از بيكارى 
براى واگذارى  آنها  بازار كار، شرايط  برند و  به سر مى 
تصدى هاى شغلى را نمى پذيرد. عالوه بر آن، كارفرمايان 
تحصيالت  و  ندارند  التحصيالن  فارغ  جذب  به  تمايلى 
آكادميك آنها چندان جدى گرفته نمى شود. كارشناسان 
بازار كار معتقدند آنچه كه امروز در دانشگاه ها به جوانان 
آموزش داده مى شود دقيقا منطبق بر نيازهاى بازار كار 

نيست و جوانان در زمان فارغ التحصيلى از آمادگى الزم 
براى ورود به بازار كار برخوردار نيستند. آنان نيازهاى روز 

اين بازار را نمى شناسند و از آن اطالعى ندارند.
از سوى وزارت كار نشان  ارائه شده  نتايج يك تحقيق 
مى دهد تعداد دانشجويان كشور از 2 ميليون نفر در دوره 
زمانى سال هاى 82 و 83 به بيش از 4 ميليون و 435 
هزار نفر در سال هاى 91 و 92 رسيده و در واقع ورود 
به دانشگاه ها و ميل به تحصيل در فاصله كمتر از 10 
سال، بيش از 2 برابر شده است.بررسى ها نشان مى دهند 
افراد داراى مدرك تحصيلى ليسانس و همچنين  سهم 
دانشجويانى كه در اين مقطع تحصيل مى كنند، از ساير 
گروه ها بيشتر است. پس از آن بيشترين فارغ التحصيالن 
و دانشجويان كشور داراى فوق ديپلم هستند.كورش پرند 

معاون وزير تعاون، كار و رفاه با ارائه گزارشى جديد از 
در كشور  دانشگاهى  التحصيالن  فارغ  بيكارى  وضعيت 
گفت: نرخ بيكارى فارغ التحصيالن در كشور هم اكنون 
18.9 درصد است كه 12 درصد به مردان و 33 درصد 
به زنان اختصاص  دارد. معاون وزير كار ادامه داد: براى 
طور  به   خانگى  و  ُخرد  مشاغل  حوزه  در  زايى  اشتغال 
متوسط حدود 20 تا 25 ميليون تومان هزينه مى  شود و 
افراد به اشتغال پايدار مى  رسند. در حال حاضر، بيشترين 
نرخ بيكارى در رشته  هاى علوم كامپيوتر با 27.2 درصد 
و رشته كشاورزى، محيط  زيست و شيالت با 27 درصد 
است. وى افزود: چهار و نيم ميليون دانشجو در سطح 
رشته   21 در  فقط  ميليون  نيم  و  يك  كه  داريم  كشور 
هاى  رشته   مى دهد  نشان  آمار  اين  كه  هستند  متمركز 

هاى  گروه   و  نيست  كشور  نياز  با  متناسب  دانشگاهى 
آموزشى و نوع دانشگاه دچار مشكل است.

آژير قرمز 4.5 ميليون تقاضاى شغل/بيكارترين رشته هاى تحصيلى كدامند؟

انحصار واردات دارو شكست 

كنونى  شرايط  در  شايد  مقابل)   ستون  از  (ادمه   
دنبال  به  اينكه  جاى  به  باشد  تر  مناسب 
ها  كارى  كم  تمام  توجيه  براى  دليلى  و   بهانه 
آور!  شرم  مديريت  يا  و  ها  سوءمديريت   و 
در  ما  از  كدام  هر  باشيم،  طبيعى  منابع  بر  خود 
جايگاهى كه قرار دارد، كمى با خودمان رو راست 
و  كرديم  چه  بوديم،  چه  بينديشيم  كمى  و  باشيم 
آمديم  با خودمان كنار  اگر  آورديم.  بر سرمان  چه 
مناسب  راهكارهاى  پذيراى  باز  آغوش  با  مطمئنا 

هم خواهيم بود.
شايد اگر ديدگاهمان را «از چه بر سرمان آوردند» 
تغيير دهيم و  آورديم»  بر سرمان  به ديدگاه «چه 
مديران هم فقط در انديشه گذران دوران مديريت 
خود نباشند و ما مردم هم گوشه چشمى به نسل 
آينده و فرزندانمان داشته باشيم، انگيزه و محرك 

قدرتمندى براى حركت در مسير درست باشد. 

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب

 09153637507 - 09156217507 حسينى

ثبت نام عضويت در انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان تمديد شد
ثبت نام عضويت در انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان تا پايان وقت ادارى 94/4/2 تمديد 
شد. لذا در راستاى ماده 21 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان از كليه اشخاص حقيقى و 

حقوقى كه واجد شرايط ذيل مى باشند، دعوت به عمل مى آيد با ارائه مدارك ذيل براى پذيرش 
به دبيرخانه هيئت نظارت بر انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان واقع در: نبش خيابان شيرين 

11- اداره نظارت و بازرسى سازمان صنعت ، معدن و تجارت مراجعه نمايند.
شرايط داوطلبان:

تابعيت و متعهد بودن به نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران
داشتن حداقل 18 سال سن

مدارك مورد نياز: 
فتوكپى شناسنامه از تمامى صفحات (يك برگ)

فتوكپى كارت ملى
عكس رنگى 4*3 (6 قطعه)

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

افتخار اين را دارد كه طبق روال سال هاى گذشته 
به مناسبت ماه شعبان و فرا رسيدن ماه مبارك 

رمضان پوشاك خود را با  15%  تخفيف عرضه نمايد.
سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

فروشگاه  ماهيـار
از كارخونه به خونه

انواع بلور و  پالستيك
ميدان طالقانى  ، نبش بهشتى 2

09122694541 - عبدى

ان
سم

ك آ
مال

مشاركت در ساخت / تعهد فروش / تضمين اخذ وام ا
خريدار بى واسطه با بزرگ ترين وب سايت امالك در جنوب شرق ايران

بيرجند- بيست مترى دوم غربى مدرس
32231772-3      09155615573     09155611127

www. amlakaseman . com 

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن قــاليشويــــــى كدبانـــــو 
32214989 - 32212979  

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت اول»
چون در پرونده 201/94 اجرايى در قبال محكوميت آقاى مسعود مطيع بيرجندى و محمدرضا اميرآبادى زاده به پرداخت 
مبلغ 1/193/786/549 ريال در حق محكوم له بانك تجارت و پرداخت مبلغ 51/997/000 ريال بابت حق االجرا در حق 

دولت و با توجه به توقيف پالك ثبتى شماره 1994 فرعى از 1427 اصلى بخش 2 بيرجند از محكوم عليه رديف اول به آدرس بيرجند 
نبش مدرس 11 - پالك 123 و حسب نظريه كارشناس ملك داراى 218/67 مترمربع عرصه و 656/01 مترمربع اعيان شامل زيرزمين 
و همكف و اول مى باشد و طبق سيستم يكپارچه شهرسازى منطقه 2 شهردارى بيرجند نوع ساختمان معمولى و تاريخ احداث آن سال 
1380 و داراى متعلقات آب و برق و گاز و با كاربرى ملك تجارى در همكف و زيرزمين انبارى و طبقه اول دفتر ادارى مى باشد و با در 
نظر گرفتن موارد ذكر شده و كاربرى ملك و موقعيت آن ارزش عرصه و اعيان به مبلغ 41/328/630/000 ريال ارزيابى گرديده است كه 
از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ 94/4/15 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از 
بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از 
برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 
درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا 

مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت دوم»

چون در پرونده 77/94 اجرايى در قبال محكوميت خانم معصومه عبدالهى و غيره به پرداخت مبلغ 149/968/935 ريال 
متضامنا در حق محكوم له آقاى حميد حسينى گازار و پرداخت مبلغ 7/250/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت 

و با توجه به اين كه از ناحيه احدى از محكوم عليها خانم معصومه عبدالهى پالك ثبتى به شماره 988 فرعى از 227 اصلى بخش 2 
بيرجند معرفى و توقيف گرديده است كه حسب نظريه كارشناس ملك واقع در خيابان سپيده بين پالك 5 و 8 كه به صورت آپارتمان 
در طبقه سوم واحد شمالى يك ساختمان چهار واحدى به مساحت 45/54 مترمربع با نماى شمالى و جنوبى سنگ كه ارزش ششدانگ 
پالك مذكور با توجه به مساحت و اشتراكات منصوبه در محل به مبلغ 500/940/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده 

در روز يكشنبه مورخ 94/4/14 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى 
شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده 

دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به 
 نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه

 تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

كالسه 93/2875 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»

چون مقرر گرديده اموال شامل: پوشاك زنانه و مردانه و ... به مبلغ 34/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى 
خانم فاطمه فرخ نژاد به مبلغ 34/964/635 ريال در حق آقاى محمدرضا دهقانى و مبلغ 1/560/000 ريال حق االجرا در حق دولت از 
طريق مزايده روز دوشنبه مورخ 94/4/22 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش 
برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام 

نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز 
قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد 

مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

 تاسيس شركت نگين كرامت خاوران «سهامى خاص» در تاريخ 94/3/30 به شماره ثبت 5066 
و شناسه ملى 14005019455 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح ذيل 

براى اطالع عموم آگهى مى شود
موضوع شركت: مشاوره، طراحى، اجرا ، تعمير و نگهدارى كليه پروژه هاى تاسيساتى شامل: شبكه هاى آب و فاضالب ، سيستم هاى 
انتقال آب ، آبيارى تحت فشار، پروژه هاى گازرسانى ، سيستم هاى حرارتى و برودتى، خريد و فروش لوله و اتصاالت مربوط به موضوع 

فعاليت، نقشه بردارى و تهيه نقشه هاى GPS مربوط به تاسيسات و خطوط لوله (پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصالح ) ضمنا ثبت 
شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.

مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى- بيرجند – بلوار شهيد آوينى خيابان نيلوفر- نيلوفر 3 پالك 5 – كدپستى : 9717413313

سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به يكصد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى 
بانكى شماره 111-54106 مورخ 94/3/4 نزد بانك ملت شعبه بيرجند پرداخت گرديده است.

اولين مديران شركت: آقاى اسداله كرامتى نژاد به شماره ملى 0652090842 به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و خانم صديقه كرامتى 
نژاد به شماره ملى 0946081352 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى مصطفى كرامتى نژاد به شماره ملى 0640209556 به سمت منشى 
هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و اوراق عادى 
و ادارى با امضاى آقاى اسداله كرامتى نژاد (مديرعامل) و در غياب ايشان اوراق عادى و ادارى با امضاى خانم صديقه كرامتى نژاد (نايب رئيس 

هيئت مديره) به همراه مهر شركت معتبر خواهد بود. بازرس اصلى و على البدل : آقاى هادى فوايدى به شماره ملى 0651961068 به عنوان 
بازرس اصلى و خانم حوا جان نسار مقدم به شماره ملى 5239857571 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 

روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب شد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

اطالعيــه
اداره كل  انتخاب روساى هيئت هاى ورزشى استان ها،  نامه نحوه  در راستاى اجراى آيين 
هيئت  رئيس  انتخاب  عمومى  مجمع  دارد:  نظر  در  جنوبى  خراسان  استان  جوانان  و  ورزش 
نابينايان و كم بينايان استان را برگزار كند، لذا از تمامى عالقه مندان دعوت مى شود حداكثر 
تا يك هفته پس از انتشار آگهى به نشانى: بيرجند- مفتح 27- استاديوم آزادى- حوزه ورزشى 

اداره كل، شخصا مراجعه و ثبت نام كنند.
مدارك مورد نياز:

اصل شناسنامه و روگرفت آن - آخرين مدرك تحصيلى و روگرفت آن
ارائه خالصه اى از سوابق ورزشى و مديريتى - اصل كارت پايان خدمت و رو گرفت آن

سه قطعه عكس 4*3
شرايط احراز:

اعتقاد به نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران و يكى از اديان رسمى كشور
تابعيت جمهورى اسالمى ايران و اقامت در استان - دارا بودن حداقل 30 سال سن

دارا بودن حداقل تحصيالت فوق ديپلم - نداشتن سوء سابقه كيفرى
دبير مجمع عمومى انتخاب رئيس هيئت هاى ورزشى استان   94/3/31



پيام شماارزش توليدات عشاير خراسان جنوبى به 640 ميليارد ريال رسيد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

يكشنبه * 31 خرداد 1394 * شماره 3249

تسنيم- مديركل امور عشايرى گفت: عشاير استان از ابتداى امسال تا 25 خرداد ماه جارى بيش از 9 هزار و 800 تن محصوالت دامى توليد كردند. ابراهيمى 
 اظهار كرد: ارزش اين محصوالت دامى 640 ميليارد ريال بوده است. وى با بيان اينكه از اين ميزان 9 هزار تن شير و فرآورده هاى لبنى و 300 تن مو و پشم
باشد 3و 500 تن گوشت قرمز بوده است. وى بيان كرد: توليدات كرك و موى دام به طور كامل برداشت شده و برداشت پشم پائيزه نيز در شهريور ماه آغاز مى شود. پاسخگو  خواهد  مى  مسئول  كدام  سالم.  آوا 

دارم  كامل  اطالع  من  اند؟  داده  پاسخ  كى  حاال  تا 
دنبال  به  استان  اين  به  جمهور  رئيس  سفر 
و  كوتاه  فرصت  يك  در  ديگر  استانى  نپذيرفتن 
بدون برنامه ريزى قبلى انجام شد و مشخص است 
كسى مسئول است كه منافع خود را بر منافع مردم 

ترجيح داده است.
0915...514
بد  با  كه  متأسفم  شهرسازى  و  مسكن  براى  واقعًا 
قولى هاى فراوان به فكر مستأجران نيستند. براى 
مسكن مهر مولوى هرچقدر پيگيرشدم وعده 

الكى مى دهند.خواهش مى كنم رسيدگى كنيد.
921...824
در محل مجتمع مسكونى كوير تاير شمال شهر تقريبًا 
يكسال شده دوتا سگ جلوى نگهبانى مشاهده شدند 
صحنه  گشتيم  مى  بر  خانه  به  ما  كه  هرشب 
بازيگوشى آنها براى بچه هايمان بسيار لذت 
بود  نرسيده  كسى  به  آزارشان  تاكنون  بود.  بخش 
طرف  از  كه  شنيدم  امروز  نديديمشان  شده  مدتى 
شهردارى آنها را كشته اند بسيار تأسف خوردم و از 

انسان بودن خودم بدم آمد.
915...176
خواهيم  مى  استان  محترم  نمايندگان  از 
كم  داليل  و  بگويند  سخن  مردم  با  صادقانه 
لطفى دولت تدبير و اميد به اين استان را بيان كنند از 

عدم پيگيرى مسئولين است يا داليل ديگر دارد!
0915...210
سالم آو.ا به گوش مسئولين اداره آب برسانيد در ماه 
رمضان آب هر روز در حاجى آباد قطع است! 

روز جمعه كه برق هم قطع بود!
915...576
سالم آوا جان. شما رو خدا كسى رو بفرستيد اميراباد 
تا درد مردم خيابان ولى عصر (عج) رو به گوش 
با  دفعه  چندين  برسونند  اينجا  توجه  بى  مسئولين 
برقى  بى  و  آبى  بى  با مشكل  رابطه  در  دهيارى 
اماكسى  كرديم  صحبت  رمضان  مبارك  ماه  در 
هيچكارى نكرده! آب فقط يك ساعت زمان سحرى 
آن هم با فشاركم وصل است. برق رو هم قطع مى 
نميشه  هم  كولر  از  روزه  زبان  با  گرما  اين  تو  كنند 

استفاده كرد. شما رو خدا رسيدگى كنيد.
936...222

خراسان جنوبى از گذشته به دليل فراهم بودن آب و هواى 
هم  اما  است،  شتر  پرورش  براى  مساعد  مكانى  مناسب 
را  گذشته  رونق  ديگر  محلى  و  بومى  اين صنعت  اكنون 
و  شتر  پرورش  صنعت  توسعه  ايسنا،  گزارش  به  ندارد. 
از  يكى  صنعت  اين  قابليت هاى  از  استفاده  و  شتردارى 
كارآمدترين ابزارهاى رونق اقتصادى و جذب گردشگر در 
مناطق كويرنشين و مستعد پرورش شتر از جمله خراسان 
جنوبى است. صنعت شتردارى فوايد بسيار زيادى را عايد 
از  استفاده  كه  طورى  به  مى كند،  حوزه  اين  بهره برداران 
مجزا  صورت  به  هريك  شتر  كوهان  و  گوشت  پوست، 
اين  از  استفاده  كه  دارد  را  خود  به  مخصوص  متقاضيان 
صنعتى  به  را  شتر  پرورش  صنعت  مى تواند  محصوالت 
صنعت  اين  از  مسئوالن  غفلت  اما  كند،  مبدل  سودآور 

درآمدى را عايد شترداران استان نمى كند. 
در حال حاضر پرورش شتر به صورت سنتى در بيابان هاى 
تبديلى شير، گوشت و دوغ  از صنايع  استان رواج دارد و 

شتر به دور مانده است.

از خواص گوشت شتر چه مى دانيد؟

محمد اصغرزاده معاون سالمت دامپزشكى خراسان جنوبى 
درباره خواص گوشت شتر گفت: گوشت شتر در مقايسه با 
گوشت گاو از ميزان پروتئين كمترى برخوردار است و از 

لحاظ شكل ظاهرى شبيه گوشت گوسفند است.
از  گوشت ها  ساير  با  مقايسه  در  گوشت  اين  افزود:  وى 
سديم بيشترى برخوردار بوده، اما ميزان پتاسيم آن كمتر 
است و در مقايسه با گوشت گاو و گوسفند از لحاظ درجه 
فرآورى  عمليات  براى  نتيجه  در  و  متفاوت  بسيار   PH

گوشت بسيار مناسب است.
معاون سالمت دامپزشكى خراسان جنوبى گفت: گوشت 
شتر منبع بسيار خوبى براى بسيارى از مواد غذايى مهم 
و مورد نياز بدن نظير پروتئين هايى با ارزش غذايى باال، 
ويتامين هاى مفيد نظير ويتامين B كمپلكس و برخى از 

عناصر معدنى مهم نظير آهن، فسفر و كلسيم است.
و  اصلي ساكنين صحرا  افزود: شير شتر غذاي  اصغرزاده 
باديه را تشكيل مي دهد كه معموًال به صورت تازه مصرف 
شده و براى بهبودى بيمارى زخم معده و تصلب شرايين 

بسيار مفيد است. 
نشان  شده  انجام  بررسي هاي  از  بسياري  داد:  ادامه  وى 
مي دهد كه شترها داراي توانايي خوبي در توليد شير،  چه 
در شرايط مراتع خشك كويري و چه در هنگام استفاده از 

علوفه در مناطق پر آب هستند. 
اصغرزاده با بيان اينكه گوشت شتر داراي طبيعت گرم و 
مزه اي شيرين است، گفت: اين گوشت نسبت به گوشت 
ديگر حيوانات اهلي از سديم بيشتر و آهن، روي و پتاسيم 
ادامه داد: گوشت شتر منبع  باالتري برخوردار است. وى 
خوبى از مواد مغذى است و از لحاظ تركيبات شيميايى با 

گوشت ساير دام هاى اهلى، مقدارى تفاوت دارد.
قواى  شتر  باالى گوشت  بسيار  كالرى  كرد:  تصريح  وى 
بدنى و استقامت را زياد مى كند و توصيه مى شود كه بانوان 
باردار و شيرده، دانش آموزان، ورزشكاران و افراد كهنسال 

از خوردن آن غافل نشوند.
معاون سالمت دامپزشكى استان ادامه داد: ويژگى اصلى 
و متمايزكننده گوشت شتر در مقايسه با ديگر گوشت ها، 
فقدان مواد هورمونى و آنتى بيوتيك در آن است، چرا كه 

اين حيوان در طبيعت آزاد و به دور از پرورش دامى رشد 
مى كند، همچنين وجود مواد طعم دهنده و معطر در گوشت 
شيره  و  بزاقى  غدد  ترشح  و  تحريك  موجب  حيوان  اين 

معده شده و در نتيجه قدرت جذب را افزايش مى دهد. 
اصغرزاده يادآور شد: معموًال از قلم و كوهان شتر در درمان 
درد پا و كمر و دردهاى روماتيسمى استفاده مى شود. وى 
خاطرنشان كرد: از گوشت شتر به همراه كوهان آن، كه 
از وزن كل چربى  چربى خالص بوده و تقريبًا 82 درصد 
خورش،  انواع  تهيه  در  مى دهد،  تشكيل  را  شتر  بدن 

آبگوشت و خوراك استفاده مى شود.

نگاه راهبردى به پرورش شتر

جنوبى  خراسان  دامپزشكى  كل  مدير  رفيعى پور  عليرضا 
گوسفند  و  گاو  گوشت  توليد  كه  شرايطى  در  گفت:  نيز 
در كشور، توجيه اقتصادى نداشته و اين كاال با حدود 4 
ايرانى مى رسد،  برابر قيمت جهانى به دست مصرف كننده 
مسئوالن در سال هاى گذشته بارها از خودكفايى در توليد 
گوشت گاو و گوسفند گفته و آن را به عنوان يكى از اهداف 

خود در سياست گذارى هايشان مطرح كرده اند. 
اقليم  دليل  به  ايران  كه  است  حالى  در  اين  افزود:  وى 
توجه  قابل  پتانسيل هاى  از  يكى  نيمه خشك  و  خشك 

صنعت شتردارى به شمار مى رود. 
بين المللى  آمارهاى  سايت  گزارش  براساس  گفت:  وى 
هركيلوگرم  نرخ  گذشته  سال  موندى»،   «ايندكس 
گوشت گاو در بازار ايران4,6 برابر قيمت آن در بازارهاى 
اين در حالى است كه هر كيلوگرم گوشت  بوده،   جهانى 
گوسفند نيز در بازار ايران با 3,1 برابر قيمت هاى جهانى 

به فروش رسيده است. 
باره  اين   در  كشاورزى  پيشين  وزير  داد:  ادامه  رفيعى پور 
آن  موضوع  اين  علت هاى  مهم ترين  از  «يكى  مى گويد: 
است كه در كشور ما مزيت هاى توليد و صرفه اقتصادى 
ناديده گرفته شده و ايران به دليل نبود مرتع و اقليم خشك 
ناچار است هر سال بخش اعظمى خوراك دام و علوفه به 
كشور وارد كند، حال آنكه در تجارت جهانى موضوعى به 
نام تجارت علوفه وجود ندارد و كشورهاى توليدكننده شير 
و گوشت، خوراك دام مورد نياز خود را از مراتع و پوشش 

گياهى ارزان طبيعت خود فراهم مى كنند.
 اين در حالى است كه ايران با واردات علوفه و خوراك دام 
در واقع گوشت و شير را در داخل كشور با قيمت هاى باال 
مونتاژ مى كند.» وى اظهار كرد: بررسى آمارهاى گمرك 
كه  مى دهد  نشان   93 سال  نخست   ماهه   10 در  ايران 
ليست 10 كاالى عمده  در  دام  نيز خوراك  اين سال  در 
وارداتى با بيشترين ميزان هزينه ارزى قرار گرفته است، 
و  مناسب  بسترى  كشور،  بيابانى  نيمه  اقليم  كه  درحالى 

اقتصادى براى تغذيه و پرورش شتر فراهم آورده است. 
رفيعى پور گفت: با اين حال بى توجهى به اين پتانسيل تا 
آنجا بوده كه هيچ واحد صنعتى در اين زمينه وجود ندارد 
از حمايت هايى  اين حرفه  انگشت شمار  و شاغالن سنتى 

نظير خريد تضمينى و بازاريابى نيز برخوردار نيستند.

هزينه پايين و توليد ارگانيك 
مزاياى صادراتى صنعت شتردارى

مدير كل دامپزشكى خراسان جنوبى با بيان اينكه هر شتر 

حداقل 500 كيلوگرم و حداكثر يك تن گوشت قرمز توليد 
مى كند، افزود: ميزان شيردهى هر شتر نيز حداقل 7 ليتر 
و  نگهدارى  شرايط  كه  است  درحالى  اين  است،  روز  در 
گوسفند  و  گاو  نظير  دام ها  ساير  به  نسبت  شتر  پرورش 

بسيار ساده تر بوده و توجيه اقتصادى باالترى دارد.
فيزيكى  ويژگى هاى  لحاظ  به  شتر  كرد:  اظهار  رفيعى پور 
جزو مقاوم ترين گونه هاى حيوانى به شمار مى آيد، همين 
موضوع باعث مى شود كه ضريب تلفات شتر در اثر بيمارى 
كمتر  بسيار  گوسفند  و  گاو  نظير  گونه ها  ساير  به  نسبت 
پرورش  و  نگهدارى  اين  بر  عالوه  داد:  ادامه  وى  باشد. 
شتر به دليل نوع تغذيه و نيازهاى اين حيوان در مقايسه با 
گاو و گوسفند بسيار ساده تر است و در اقليم ايران توجيه 
گونه هاى  از  حيوان  اين  چراكه  دارد،  باالترى  اقتصادى 
گياهى شورپسند تغذيه مى كند كه به وفور در بيابان ها و 
مناطق خشك موجود است، عالوه بر اين به دليل تغذيه 
از مواد گياهى كامًال ارگانيك و موجود در طبيعت، صاحب 
مزيت صادراتى نيز شناخته مى شود و به راحتى مى تواند 

در بازارهاى اروپايى صاحب جايگاه ويژه شود.
مدير كل دامپزشكى خراسان جنوبى با بيان اينكه پرورش 
شتر نسبت به گاو و گوسفند بسيار كم هزينه تر است، افزود: 
صرف نظر از واردات علوفه و خوراك دام براى پرورش گاو 
و گوسفند، ضريب مقاومت اين  گونه ها نسبت به شرايط 

محيطى و بيمارى ها بسيار پايين تر از شتر است.

بازدهى پرورش شتر تا 2 برابر پرورش گاو

مى دهد  نشان  پژوهشگران  بررسى هاى  گفت:  رفيعى پور 
به طور  نفر شتر  هر  دام  يكسان خوراك  ازاى مصرف  در 

ميانگين 810 گرم اضافه وزن روزانه دارد كه اين ميزان تا 
2,1 كيلوگرم نيز مى رسد، اين در شرايطى است كه ميزان 
اضافه وزن گاو به طور متوسط 770 گرم است كه حداكثر 

به 960 گرم در روز مى رسد. 
شير  نگهدارى  شرايط  اين  بر  عالوه  كرد:  تصريح  وى 
شير  كه  به طورى  گونه هاست  ساير  شير  از  ساده تر  شتر 
قابليت  ساعت   24 تا  يخچال  از  خارج  محيط  در   شتر 
به  حداكثر  گوسفند  شير  كه  حالى  در  دارد،  نگهدارى 
دوام مى آورد  از يخچال  در محيط خارج  مدت 5 ساعت 

و فسادپذيرى باالترى دارد. 

خراسان جنوبى، قطب دوم پرورش شتر در كشور

خراسان جنوبى  گفت:  خراسان جنوبى  دامپزشكى  مديركل 
دومين قطب پرورش شتر در سطح كشوراست.

پرورش  زيرساخت هاى  به  توجه  با  كرد:  اظهار  رفيعى پور 
محكم و پايدار در دام نياز به واردات شتر در استان نداريم. 
نهبندان قطب پرورش شتر  اينكه شهرستان  بيان  با  وى 
استان است، گفت: اين شهرستان در حال حاضر با بيش 
از 10 هزار نفر شتر رتبه نخست را در بين شهرستان هاى 
استان به خود اختصاص داده است. وى تصريح كرد: در 
خراسان  گريبانگير  ساله  چندين  خشكسالى  كه  شرايطى 
عنوان  به  شتردارى  صنعت  به  توجه  لزوم  است،  جنوبى 

سازگارترين صنعت بيش از بيش احساس مى شود.

114 واحد پرورش شتر 
در خراسان جنوبى فعال است

كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس  ولى پورمطلق  هاشم 
در  شتر  پرورش  واحد   114 گفت:  نيز  جنوبى  خراسان 
خراسان جنوبى فعال است كه گوشت شتر اين استان به 

استان هاى تهران، كرمان، يزد و اصفهان صادر مى شود.
 400 و  هزار   29 بر  بالغ  جنوبى  خراسان  در  افزود:  وى 
حدود  گذشته  سال  كرد:  اظهار  وى  دارد.  وجود  شتر  نفر 
740 تن گوشت شتر به ارزش 185 ميليارد ريال در استان 
توليد شد كه با توجه به خشكسالى هاى گذشته و كاهش 

جمعيت شتر با كاهش مواجه بوده است.
توليد  در حوزه  استان خراسان جنوبى  ولى پورمطلق گفت: 
پرورش شتر رتبه دوم را در كشور دارد و در حال حاضر 

كشتارگاه شتر در خراسان جنوبى وجود ندارد.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى افزود: 114 
واحد پرورش شتر در خراسان جنوبى با ظرفيت 551 نفر 
داراى پروانه بهره بردارى است و پرورش شتر در خراسان 
جنوبى تاكنون براى300 نفر شغل به صورت صنعتى ايجاد 
كرده، اما حدود يك هزار و 600 نفر بهره بردار در اين شغل 

مشغول هستند. 
به  استان  شتر  توليدى  گوشت  گفت:  ولى پورمطلق 
استان هاى تهران، كرمان، يزد، اصفهان و خراسان رضوى 

در حدود 500 تن در سال صادر مى شود.
طبيعى  جاذبه هاى  به  مردم  نياز  صنعتى  عصر  در  امروزه 
اين  از  كه  است  حالى  در  اين  بيشتر شده،  گردشگرى  و 
صنعت  توسعه  نمى شود،  استفاده  درستى  به  توانمندى 
اين  قابليت هاى  از  استفاده  و  شتردارى  و  شتر  پرورش 
گردشگر  جذب  ابزارهاى  كارآمدترين  از  يكى  صنعت 
جمله  از  شتر  پرورش  مستعد  و  كويرنشين  مناطق  در 

خراسان جنوبى است. 

شتردارى؛ اقتصاد مغفول مانده خراسان جنوبى

جوابيه هاى سازمان اتوبوسرانى بيرجند 

پيام  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
باال  شيب  با  اتوبوس  كرايه  «افزايش  درباره  شما 
تومان   400 به  رسيده  تومان   168 از  درصد   12
استحضار  به   94/3/30 مورخ  بهزيستى)...»   (خط 
مى  شهرى  خطوط  جزو  بهزيستى  خط  رساند:  مى 
با  اتوبوس دولتى و خصوصى  باشد و در خط مزبور 
نرخ كرايه 250 تومان و 300 تومان خدمت رسانى 
مى نمايند لذا دريافت كرايه 420 تومان در خط مزبور 
صحت ندارد چنانچه مورد مشخصى مد نظر شهروند 
محترم است با ذكر ساعت و تاريخ و محل ايستگاه 
اتوبوسرانى  بازرسى   32226545 تلفن  به  را  مراتب 

اطالع داده تا بررسى الزم صورت گيرد. 
2- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در پيام شما 
درباره «چرا نظارتى بر اتوبوس هاى مهرشهر نيست؟ 
خط  انتهاى  به  اينكه  بدون  اول  سرويس  ها  صبح 
 ميدان امام حسين برود از خيابان حافظ آمده و ...» 
تمامى  رساند:  مى  استحضار  به   94/03/28 مورخ 
اتوبوس هاى فعال در خطوط شهرى و حومه موظف به 
 پيمايش مسيرهاى تعيين شده و توقف در ايستگاه هاى
لذا شهروند محترم روز و  باشند.  مشخص شده مى 
ساعت دقيق عدم مراجعه اتوبوس به انتهاى خط را به 
شماره تلفن 32226545 بازرسى سازمان اتوبوسرانى 

اعالم تا برخورد الزم صورت گيرد.

پاسخ مسئولين به پيام شما

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر

 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 20 درصد  تخفيف
با ارائه ضمانت نامه كتبى (در هنگام 

مراجعه ارائه كارت خودرو الزامى است)

 خيابان غفارى 28- تقاطع سوم

 نبش پرستار 22 (براتى)

      32438511

  32434440 - 41    

09153622734 

پ رايگان
چكا

همه نوع خدمات الكترونيكى را با آرامش خاطر 
در سراسر استان به كافى نت هاى ما بسپاريد
ما كمتر از 24 ساعت پاسخگوى شما هستيم 

حتى ايام تعطيل 
(و اكنون ثبت نام اظهارنامه هاى مالياتى)

اتحاديه ارتباطات
 و محصوالت فرهنگى بيرجند

شماره تماس: 32229987   رئيس اتحاديه: 09157402258

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى مختلف 
خياطى از مبتدى تا 
پيشرفته با مجوز رسمى 
از سازمان آموزش فنى و 
حرفه اى كشور 

 .................................
خيابان معلم – ميدان 7 تير

 32444141 - 09153611928 بهدانى

شاليــزار
عرضه مستقيم برنج ايرانى

طارم هاشمى، دم سياه، فجر و نيم دانه
با پخت و كيفيت تضمينى

آدرس: خيابان توحيد – نبش مسجد توحيد
تلفن تماس: 32439899 -09151642047

دستگـاه ساب سيار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت و موزاييك ساده 

09156706538      

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى (نوبت دوم)
شركت تعاونى مسكن اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى شهرستان بيرجند

شماره ثبت: 2623     تاريخ انتشار: 94/3/31
لوازم خانگى شهرستان بيرجند شنبه 94/4/13 اتحاديه فروشندگان   جلسه مجمع عمومى (نوبت دوم) شركت تعاونى مسكن 
ساعت 17 در محل مجتمع هيئت محبين االئمه (ع) واقع در مدرس 23 برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ 
 تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد 
مى تواند به اتفاق نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را 
دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. همچنين داوطلبان عضويت در سمت 
هيئت تصفيه موظفند حداكثر به مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى تشكيل مجمع مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى 

تحويل نمايند.
دستور جلسه:

ارائه گزارش هيئت مديره و بازرس شركت - طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93
طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 - انتخاب هيئت تصفيه

هيئت مديره

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومي فوق العاده (نوبت سوم) 
 شركت تعاوني مسكن اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي شهرستان بيرجند 

شماره ثبت : 2623      تاريخ انتشار: 94/3/31

 جلسه مجمع عمومي فوق العاده (نوبت سوم) شركت تعاوني مسكن اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي شهرستان بيرجند
شنبه 94/4/13 ساعت 16 در محل مجتمع هيئت محبين االئمه (ع) واقع در مدرس 23 برگزار مي شود

 از كليه اعضا دعوت مي شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوي بنا به داليلي نتواند شخصا حضور يابد، مي تواند به اتفاق نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت مراجعه 
و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراي وكالتي هر عضو سه راي و هر فرد غير عضو 

يك راي مي باشد.

 دستور جلسه: 
تصميم گيري در خصوص انحالل شركت

 هيئت مديره 



وى از ناصر خسرو نقل مى كند: بيست و سوم شهر ربيع االخر به شهر قاين رسيدم از تون تا آنجا 18 فرسنگ مى دارند
 اما كاروان به چهار روز تواند شدن كه فرسنگها گران است. 
عبارت ناصر خسرو تمام شد و كنون باز از خود گويم آن روز كه ناصر خسرو اين شهر را ديده است آبادتر از اين بوده است كه من مى بينم.

قاين در سفرنامه خراسان و كرمان غالمحسين افضل الملك
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خواندنى ها

غار فارسان

در 88كيلومترى شمال غرب قاين و 5كيلومترى شمال 
روستاى ثغورى بر دامنه جنوبى يك كوه بزرگ با سه 
دهنه ديده مى شود. در محل از آن به نام غار فارسان.
نيز ياد مى شود كه اين  غار سفيد، فارس و پارسان 
نام برگرفته از شهر فارس كه از جمله شهرهاى دوه 
ساسانى و صدر اسالم مى باشد. يكى از اين غارها كه 
بزرگترين آنها بوده در گذشته هاى دور فرو ريخته و از 

آن تنها يك هالل پل مانند باقى  مانده است .
در سمت چپ اين دهانه پل مانند غار ديگرى وجود دارد 

كه داراى فضاى وسيع و دهليزهاى فرعى متعدد است. 
تاالر اوليه آن بسيار رفيع و در حدود 8 متر ارتفاع دارد و 
سقف آن به شكل خر پشته اى مى باشد در ابتداى اين 
تاالر حوض نسبتا بزرگى وجود دارد كه در حال حاضر 
تنها گوشه اى از آن نمايان است و بقيه قسمتهاى آن 
در زير توده هاى خاك و سنگ پنهان است. در عمق 
20 مترى غار دهانه كوچكترى وجود دارد كه دهليزى 
را به فضاى تاالر گونه ابتداى غار مربوط مى كند پس از 
طى اين دهليز به يك فضاى وسيع مى رسيم در داخل 
اين فضا و دهليز آثار و بقاياى استقرارى از دوره هاى 
 پيش از تاريخ تا دوره سلجوقى پراكنده است. اين غار

اسماعيليان  مهم  سكونتگاههاى  از  يكى  شك  بى 
بوده است. اين غارها داراى اليه هاى باستانى قابل 
كاوش مى باشد سفالهاى پراكنده اكثرا مربوط به دوره 
سلجوقى است و سفالهاى صدر اسالم دوره تاريخى و 
پيش از تاريخ نيزدر ميان آنها ديده مى شود اين غارها 
از دوره ميان سنگى مورد توجه انسان بوده و از آن به 
عنوان يك سكونتگاه امن استفاده مى شده است غار 
فارسان عالوه بر اينكه از ديدگاه باستان شناسى حائز 
اهميت مى باشد به لحاظ دارا بودن عارضه پل مانند 
زيباى آن ديدنيست. در باره غارها مزبور داستانهاى در 
بين مردم رايج است كه از آن جمله مى گويند شاهزاده 
فرود در غار اقامت داشته و طوس بن نوذر در محل 
لشكرگاه با وى نبرد نموده است. از آنجا كه قلعه فرود 
و قبر پيران ويسه درارتفاعات گناباد مشهور مى باشد. 

چنين داستانهايى خالى از واقعيت نيست.

جاذبه گردشگرى

 تسنيم: ماه باز شدن درهاى رحمت الهى به سوى بندگان 
تنها ماهى كه خداوند  ماه ميهمانى حضرت حق؛  و  الهى 
متعال به  خاطر شرف و برترى اش از آن در مصحف شريف 
خود نامبرده، رمضان است، آرى بار ديگر، ماه مبارك رمضان 
الهى،  براى ماه ضيافت  با دعوت حق  فرا رسيد. هم زمان 
جلوه اى از پاكى و نورانيت خراسان جنوبى را فرا مى گيرد 
و هالل ماه كه رؤيت مى شود گويى سرآغازى است براى 
پاكى و اتصال به مدار ربوبيت، دست هاى نياز اين مردمان 
كه در كشور به سادگى و فرهنگى بودن مشهورند به سوى 
آسمان گشوده مى شود تا شاخه شاخه اجابت را نصيب مردم 

اين خطه كويرى كند.
يك بار ديگر رمضان آمد و يك سال ديگر به تو اجازه داده 
شد تا درميهمانى الهى با طاعت خود خودنمايى كنى و سر 
سفره پروردگارت بنشينى و از بركات آسمانى آن بهره مند 
شوى. ماه رمضان در خراسان جنوبى همراه با آيين بومى 
و محلى خاصى است كه برخى ريشه كهن داشته و از ايام 
خيلى دور حفظ شده و اما متأسفانه بايد گفت در حال حاضر 

در مراكز شهرنشين رونق خود را از دست داده است.
در گويش بيرجندى كلمه رمضان «رمزا» تلفظ شده و 11 
ماه ديگر سال «سالگان» گفته مى شود و با اين نامگذارى 

«رمضان» را از ماه هاى ديگر ممتاز مى كنند.

مناجات و شب خوانى

از نخسين شب رمضان  مناجات و شب خوانى (شوخانى) 
آغاز مى شود به اين صورت كه هر شب برخى مردان خوش 
رفته خانه  بام  باالى  بر  نوبت  نيمه شب سه  از   صدا پس 
و با صداى بلند به خواندن ادعيه و نيايش مى پردازند كه با 
 اين عمل، مردم با شنيدن صداى آنان از خواب بيدار شده 
و تدارك سحرى را مى بينند و اين آيين هنوز در روستاهاى 

بيرجند رواج دارد.
شوخوانى(شب خوانى) كه در واقع يك نوع مناجات با خدا 
است و در قديم هنگام سحر مردم روستا با صداى خروس 
خانه بيدار مى شدند و چون پاس دوم را خروس مى خوانده 
مى فهميدند كه حاال وقت سحرخوانى يا شوخوانى يا همان 

مناجات سحرماه رمضان است.
عالوه بر صداى خروس از روى مكان ستاره هاى آسمان 
مثال دب اكبر و يا از روى جايگاه سه ستاره روشن كه در 
آسمان است پى به وقت سحر مى بردند و در اين هنگام طبل 
نواخته مى شد و يا افرادى كه صداى رسا داشتند شب خوانى 

مى كردند و افراد بدين طريق بيدار مى شدند.

 ثبت آيين رمضوخوانى خراسان جنوبى در 
فهرست ميراث هاى معنوى

يكى ديگر از آيين هاى قديمى ماه مبارك رمضان در بيرجند 
«رمضوخوانى» است كه اين مراسم در فهرست ميراث هاى 
معنوى كشور نيز به ثبت ملى رسيده است و در اين مراسم 
در شب هاى رمضان پس از نماز و افطار، جمعى از كودكان 
و نوجوانان پسر در دسته هاى چهار تا شش نفرى به در خانه  

همسايه ها به ويژه سرشناسان و صاحبان ثروت مى  روند و به 
قصد گرفتن انعام برنامه ويژه اى اجرا مى كنند.

رسم رمضان خوانى در سال هاى بسيار قبل توسط مردان مسن 
و سرشناس انجام مى شد كه اين امر در سال هاى اخير به 
نوجوانان و جوانان سپرده شده است و كودكان و نوجوانان 
در ايام ماه رمضان در گروه هاى مختلف و زير سرپرستى يك 
نفر به در منازل مى روند و با خواندن شعرهايى، از صاحب خانه 
تقاضاى شيرينى و خوردنى مى كنند، شعرهايى كه در اين 
مراسم خوانده مى شود به نام رمضانى مشهور است و معموًال 

توسط سرگروه خوانده مى شود.
رمضان خوانى در گويش بيرجندى با يك مقدمه دعايى كه 
توسط استاد خوانده مى شود آغاز شده و با آمين شاگردان ادامه 
پيدا مى  كند و پس از خواندن اشعار، صاحب خانه به كودكان 
و نوجوانان شيرينى، تنقالت يا وجه نقد هديه مى  داد و براى 
روشنايى روى كودكان آب مى  پاشيد اين مراسم جنبه  فرح 
 زايى داشت و فقط در روزهاى ابتدايى و پايانى ماه مبارك 
اجرا مى  شد و در شب هاى قدر، آيين رمضونى اجرا نمى  شود.  
رمضان خوانى از سنت هايى است كه شايد در گذشته در ماه 
مضان در تمامى كوچه و محالت شهر به چشم مى خورد اما 
هم اكنون تنها در محالت پايين شهرى بيرجند و شايد توسط 
برخى جوانان اجرا شود كه آن هم در حال منسوخ شدن است.

برخى از ابيات رمضان خوانى شامل رمضو يارب، يارب رمضو 
آمد خوشنام خدا. رمضو آمد، مهمانش كنيد بز و بزغاله قربانش 
كنيد، رمضو آمد خود سيصد سوار چوبى وردشته كه آى روزه 
بدار رمضو آمد، مهمانش كنيد بز و بزغاله رو قربانش كنيد، بز 
و بزغاله كه چيزى نمشو گاو و گوساله را قربانش كنيد، اين 
سرا از كيه، رو ور باده دو پسر داره كه نو داماده، اين سرا از كيه 
رو ور روزه دو دختر داره كه مخمل دوزه، اين سرا از كيه رو ور 

قبرستو پدر مو گفته برو دو قرو بستو است.

افطار بر سر مزار درگذشتگان

سر زدن به مزار رحلت كنندگان از دنياى فانى به جهان باقى 
در روزهاى پنجشنبه هر هفته، در اين ماه از رونق فزون ترى 
برخوردار مى شود و برخى نيز با حضور سر قبر عزيزان از دست 

رفته خود روزه را افطار مى كنند.

آداب «بيست و هفتمو» نوعى شادى براى 
كشته شدن ابن ملجم در رمضان

مناطق  از  بسيارى  در  رمضان   27 در شب  سنت  مطابق 
خراسان افرادى با يك سبد كه درون آن يك آينه، شانه و 
سرمه دان قرار دارد و يك كاسه به در منازل مراجعه مى كنند 
و زن صاحبخانه پس از شنيدن صداى در، بيرون مى آيد و 
به عنوان سنت و يا تقدس شانه را به سر مى زند، سرمه به 
چشمانش مى كشد و در آينه نگاه مى كند سپس پول و يا 
چيزى در سبد مى گذارد و در روز بعد كه در حقيقت شب 
قصاص ابن ملجم است، از پول اهدايى در قاشق زنى، چارقد 
و يا چادرى تهيه مى كنند، مى دوزند و مى پوشند. مراسم 
است كه  مراسمات  از جمله ديگر  يا كفچلزى  مالقه زنى 
ويژه بانوان بوده و به روايتى نوعى شادى به خاطر كشته 

رمضان  مبارك  ماه   27 روز  در  مرادى  ملجم  ابن  شدن 
است.در اين مراسم خانم ها صورت خود را مى پوشانند و 
 سپس با يك مالقه به در حياط مردم مى زنند و مى گويند 
خود  همراه  به  آن ها همچنين  هفتمو هستم»  و  «بيست 
وقتى  داشتند،  نيز  آينه  و  سرمه دان  شانه،  سينى،  يك 
صاحب خانه بيرون مى آمد به بى بى هفتمو مقدارى پول 
اين  پارچه مى خريد و  براى خود  اين پول  با  او  و  مى داد 
به تن مى شد  و  بايد دوخته  از 27 رمضان  تا قبل  پارچه 
چراكه اين اقدام در حقيقت نوعى شادى به همراه داشت.

برگزارى جلسات «دوره قرآن» در ماه مبارك 
رمضان در جاى جاى كوير

اين جلسات معموال به دو شيوه خانگى و يا عمومى برگزار 
مى شود و در شيوه خانگى معموال محفل خانوادگى است و 
اعضا فاميل گرد هم مى آيند و به تالوت قرآن مى پردازند 
و در نوع عمومى مردم از اقشار و گروه هاى مختلف، زن 
و مرد و پير و جوان در اماكن مذهبى همچون مساجد و 
امامزادگان گرد هم آمده و به جزخوانى روزانه قرآن كريم 

مى پردازند.
اين  در  و  برگزار مى شود  در شب  معموال  قران  دوره هاى 
دوره ها يك نفر به نام « ُمّال » حضور دارد كه در روخوانى 
قرآن كريم تبحر دارد  و زمانى كه كسى كلمه اى از قرآن را 
اشتباه بخواند فقط وى مى تواند آن اشتباه را تصحيح كند.

در پايان ماه مبارك رمضان قرآن ختم مى شود و معموال 
كسى كه در اين دوره سوره «الرحمن» يا «يس» به وى 
رسيده باشد مردم را با خرما يا شيرينى پذيرايى مى كند و 
كسى كه به او سوره «توحيد» رسيده باشد روز عيد فطر 
هوا...»  «قل  آش  آن  به  كه  كند  درست  آش  يك  بايد 

مى گويند.
نان،  رشته،  آش  از  افطار  زمان  در  شهرستان  اين  مردم 
پنير و سبزى، حلوا، خرما، فرنى، شله زرد، زولبيا و باميه 
برخى  ساكنان  و  مى كنند  استفاده  گشودن  روزه  براى 
مناطق روستايى بيرجند نيز به ياد حضرت على(ع) روزه 
خود را با نمك افطار مى كنند. برخى مردم اين شهرستان 
بر  محبت  دست  پرورشگاه ها  و  آسايشگاه ها  به  رفتن  با 
به  چشم  دل هاى  و  مى كشند  بى سرپرست  كودكان  سر 
مى كنند.كودكانى  شاد  را  بزرگسال  پدران  و  مادران  راه 
هم كه هنوز به سن تكليف نرسيده اند با تمرين تعظيم و 
تسليم در مقابل امر حق تعالى و با گرفتن روزه هاى به 
اصطالح «كله گنجشكى» والدين خود را در اين آزمون 

الهى همراهى مى كنند.

مشاهير خراسان جنوبى

حكيم و فيلسوف عصـرصفوى
 ميـرزا ابـو جعفـركـافى قـاينى

حكيم و فيلسوف خطه ى قهستان به روزگار صفوى 
كه بين سال هاى 930 تا 1038 مى زيسته است. دوران 
حكومت شاه طهماسب اول تا پايان سلطنت شاه عباس 
كبير را تجربه كرده است. از عمده حوادث دوره ى اين 
به  ازبكان  حمله ى  روز  آن  قهستان  در  بزرگ  حكيم 
قاين بود كه در يك حمله ى نيروهاى سواره نظام آن ها 
بود كه پس از قتل و غارت، عارف و شاعر نامى، محمد 

ولى دشت بياضى را به قتل رساندند.
ميرزا ابو جعفر كافى قاينى، در زمان خود ميان فضاليى 
معروف  و  مشهور  عاملى  محمد  بهاالدين  شيخ  چون 
بود.  پدر اين حكيم كتابى به نام هادى المستر شدين 
 دارد كه در آن عدد امامان 12 گانه را با عدد نقباى
بنى اسرائيل تطبيق نموده و در ادامه اين كتاب از آداب 
مجسطى  تحرير  است.  آمده  ميان  به  سخن  عبادات 
خواجه نصرالدين از كتب مرجع است كه حكيم قاينى 
ميرزا  حكيم،  استادان  از  است.  برده  ها  بهره  آن   از 
تقى  بن  محمد  معزالدين  مير  و  فندرسكى  قاسم  ابو 
حسينى اصفهانى مى باشند. حكيم در كتاب اسراراآليات 
خود از امور شگفت انگيز، سحر و جادو بحث مى كند 
و  آيات  عرفان،  و  فلسفه  رهگذر  از  را  مسائل  اين  و 
روايات بررسى كرده و در آن از نبوت مجهول ارسطو و 
سخن نبى كامل و حكيم فاضل، زرتشت و اسكندر و 
افرديسى، رساله فيض الهى ابن سينا و مابعدالطبيعه و 
فلسفه ى اوالى ارسطو ياد كرده است. اين اثر داراى16 

باب و يك خاتمه مى باشد.
اثر ديگر حكيم، بيان معاد نفوس و شرف و خساست 
است. در اين اثر در پى موضوع معاد جسمانى نيست 
چون به نظر او عقل را توانايى براستدال نيست بلكه 
سخن درباره معاد روحانى است. در اين كتاب بندى از 
به  كندى  اسحاق  بن  يعقوب  يوسف  ابو  نفس  رساله 
نقل از ارسطو طاليس، افالطون و ديگر فالسفه بزرگ 
در  باب  در15  اثر  اين  است.  شده  ترجمه  فارسى  به 
سال1026 تنظيم كه سراسر آن موضوعات و مضامين 
فلسفى بوده كه حكيم از سرچشمه ى انديشه فالسفه 
قاينى  حكيم  آثار  ديگر  از  است.  شده  سيراب  بزرگ 
خردنامه اوست. او داراى طبعى موزون بوده كه ديوانى 
به  از خود  با تخلص كافى  ابيات  اشعار و  بر  مشتمل 
يادگار گذاشته است. عالمه حاج شيخ آقا بزرگ تهرانى 

در«الذريعه» از خردنامه ياد كرد.
به  اثر  اين  اوست  ديگر  آثار  از  العبادات»   اسرار   »
اقسام آن  انواع و  عربى كه درباره ى حقيقت نماز و 
و حكمت عبادت  كه در اين اثر از رهگذر عرفان و 
را در 6  اعمال عبادى  حكمت بهره مند شده و روح 
اثر  اين  محتواى  از  آنچه  است.  نموده  بررسى  فصل 
در   1026 سال  به  حكيم  كه  است  اين  آيد  برمى 
 يك شب در كوه هاى قاين به دستور استادش شيخ 

على بن جامعى عاملى، خاتمه اى بر آن مى نويسد.

رمضان خوانى؛ رسم ديرينه مردمان كوير در ماه مبارك رمضان 

 اجاره قالب فلزى ، جك 
 و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى

 و ديزل ژنراتور
09153613243 - شريفى

  حمل بار و اثاثيه منزل 
        توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

 09153634099  
فرهمند

آموزش شطرنج از مبتدى تا پيشرفته به روش ترميك و نرم افزارى طبق مدارس شطرنج روسيه در:     

مدرسه شطرنج كيش
ثبت نام ترم تابستانى آغاز شد چگونه انديشيدن را به فرزندان مان بياموزيم

خيابان توحيد - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشى واليت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 ميزانى
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پيام كوتاه

موفقيت تحصيلى / تقويت حافظه / باال بردن تمركز / آينده نگرى
 افزايش خالقيت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح هاى: آمادگى ، مقدماتى، متوسطه ، پيشرفته با كادر مربيان مجرب 
*  برگزارى مسابقات سريع و فكرى

به زودى ميزبان شما خواهيم بود ؟!؟!؟!

مفتخر است طبق روال سال هاى گذشته

از افطــار تا سحــر ميزبان همشهريان عزيز باشد

" سفارشات افطار پذيرفته مى شود "

 بيست مترى چهارم مدرس (خليل طهماسبى)
نبش خيابان شهيد نوربخش

09155616181 - خورشيدى        32432355 

رستــوران  مهــدى

آب شيـرين كن خانـگى خواجـوى
نقد و اقساط

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633

فروش ويژه ماه مبارك رمضان 
تا 10 ماه بدون افزايش قيمت

تعميرات تخصصى دستگاه آب شيرين كن 
3 فيلتر بخر 4 عدد ببر
 يك سال گارانتى قطعه تعويض شده

آب شيرين كن مروج
بين معلم 44 و چهارراه قنادى طوس

32442272 - 09151615329

بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال ، اشخاص ، 
مسئوليت و...

صدور بيمه نامه شخص ثالث 
در چندين قسط 

صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 
در 8 قسط

 با خريد بيمه نامه خودرو 
در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد

آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13
تلفن: 32440966 -09151609589

آيا مى دانستيد همه آدم هاى موفق دنيا
با NLP به موفقيت و ثروت رسيده اند؟

    NLP معارفه رايگان 
امروز يكشنبه 94/3/31  ساعت 18 الى 19

تلفن رزرو: 05632235499

موسسه خيريه دانش آموزى امام علـى (ع) 
برگزار  مى كند:

(color educating بر اساس متد) آموزش روباتيك
ويژه كودكان و نوجوانان
همراه با مسابقات هيجان انگيز و اعطاى جوايز 

* روبات كوچولوى من (3 تا 7 سال)
* روبات جنگجو : روبووار (3 تا 16 سال) مقدماتى

* روبات فوتباليست: كيتا روبو (3 تا 16 سال) پيشرفته 1
* روبات مسيرياب : سنسو روبو (3 تا 16 سال) پيشرفته 2

براى كسب اطالعات بيشتر و ثبت نام با شماره هاى 43 تا 32232940 تماس بگيريد يا به 

آدرس ميدان ابوذر - خيابان شهيد اسدزاده 3 - موسسه امام على(ع) مراجعه نماييد

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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دوست داشتنى باش!

اى  كوچه  از  شيوانا 
متوجه  كرد.  مى  عبور 
خانواده  از  پسرى  شد 
بچه  بقيه  ثروتمند  اى 
هاى كوچه را دور خود 
جمع مى كند و به آنها 
خوردنى و خوراكى مى 
دهد تا با او بازى كنند.

ترك  را  او  خوراكى  گرفتن  محض  به  ها  بچه  اما    
يكديگر سرگرم مى شدند.  با  بازى  به  و  كردند  مى 
پسر بچه پولدار هم غمگين و افسرده به همه دشنام 
مى دهد و با بداخالقى باعث آزردن و رميدن بيشتر 

بچه ها از خودش مى شود.
شيوانا آهسته به سوى پسر پولدار رفت. 

زور  به  پسرم!  گفت:“  در گوشش  و  نشست  كنارش 
نمى توان ديگران را وادار به دوست داشتن كرد.

 به جاى آن سعى كن دوست داشتنى باشى!
همه  برود  كه  جا  هر  داشتنى  دوست  شخص  يك 
دورش جمع مى شود. چه خوردنى در بساطش باشد 

و چه دستش خالى باشد!“

براي هر كس كه ادعاي عاشقي مي كند، 
در را باز نكن، خيلي ها مثل بچه ها 

در را مي زنند و فرار مي كنند.

معلم يكى از بچه ها را كه كثيف بود فرستاد 
به منزل، روز بعد همه شاگردانش با دست و 

صورت كثيف سركالس حاضر شدند!!

ناقوس غم مخور دگر اختر سعد دل نگار
كز سر پشته ى افق همچو سوار مى رسد 

ناقوس

همزمان كه پيرتر مي شويم، بيشتر در مي يابيم
 كه مهم نيست چه ظاهري داريم، 

مهم انساني است كه به آن مبدل گشته ايم.

روزگار به من آموخت چيزي را به دست نخواهم 
آورد، مگر اين كه چيزي ديگر از دست بدهم. گاهي 

براي به دست آوردن بايد بهاي گزافي بپردازيم.

نياورده  خوشبختى  هيچكس  براى  امروز  تا  «پول 
بيشتر  مى آورد،  دست  به  بيشتر  چه  هر  انسان  است. 
مى خواهد. پول، به جاى اينكه جاى خالى را پر كند، 

جاى خالى ايجاد مى كند.» - بنجامين فرانكلين
اما  نيست  زندگى ساده  داشتن  با  داشتن مخالف  پول 

عشق پول داشتن مخالف آن است. 
عشقى  اين  نمى شود.  ارضا  هيچوقت  پول  عشق 
مى خواهد.  بيشتر  و  بيشتر  هميشه  كه  است  نااميدانه 
اينكه ما، رفتار و  بيشتر  انرژى هدررفته است. و  يك 

اعمالمان را اسير خود مى كند.

وقتى عشق پول وجود داشته باشد،
آزادى نخواهد بود.

فكرمان  اينكه  مى گيرد.  را  ما  وقت  همه  پول  عشق 
آوريم،  دست  به  را  آن  چطور  كه  باشد  اين  مشغول 
دست  به  ميل  كنيم،  پس اندازش  يا  كنيم  بيشترش 
محدودترين  و  مهمترين  از  را  ما  بيشتر  پول  آوردن 

منبعى كه در دست داريم محروم مى كند: زمان.
توجه  به  پول  مى گيرد.  را  ما  انرژى  همه  پول  عشق 
هيچ  گذشته،  اينها  از  دارد.  نياز  هميشگى  و  مداوم 
از  نبايد  بيشتر  پول  آوردن  دست  به  براى  را  فرصتى 

دست داد.
عشق پول ارزش هايمان را از بين مى برد. وقتى عشق 

متفاوتى  آدم  باشد،  داشته  وجود  زندگى مان  در  پول 
كه  است  دامى  داريم  پول  به  كه  عشقى  مى شويم. 
بلعيده و باعث مى شود  را  خيلى زود تعهدات قلبى ما 
رفتارهايى از خود نشان دهيم كه در غير اين صورت 

از آنها دورى مى كرديم.
عشق پول حس رقابتمان را بيشتر مى كند. عشق پول 
در  كه  باشيد  داشته  را  چيزى  آرزوى  شود  مى  باعث 
ميدان  يك  به  برايتان  دنيا  زود  خيلى  داريد.  اختيار 
كينه رهبرى  و  با حسادت  تبديل مى شود كه  مسابقه 
مى كند.  محدود  را  توانايى مان  پول  عشق  مى شود. 
مى كنيم  آرزو  كه  چيزى  از  نمى توانيم  هيچوقت  ما 
مهمترين  پول  آوردن  دست  به  وقتى  شويم.  بزرگتر 
بزرگتر  نمى توانيم  هيچوقت  شود،  زندگى مان  هدف 
خجالت  جاى  اين  شويم.  بانكى مان  حساب  توازن  از 
به  بخواهيم  كه  هست  باالترى  چيزهاى  واقعًا  دارد، 

دنيا عرضه كنيم.
به  ما  زندگى  مى آورد.  پول  عشق  پول،  عشق 
را  دارند  خودمان  به  شبيه  ذهنى  كه  افرادى  تدريج 
باشيم،  پول  عاشق  وقتى  مى كند.  جذب  ما  سمت  به 
سمت  به  را  هستند  پول  عشق  كه  ديگرى  آدم هاى 
تشويق  مورد  بيشتر  و هرچه  خودمان جذب مى كنيم. 
قوى تر  ما  در  حس  اين  گيريم،  قرار  اطرافيانمان 
بين  از  را  ديگر  عشق هاى  پول  عشق  شد.  خواهد 

عشق هاى  خيلى ها  مى شود  باعث  پول  عشق  مى برد. 
به  بيشترى  پول  بتوانند  تا  كنند  قربانى  را  واقعى شان 
دست آورند. براى اينكه بفهميد عشق پول روياهايتان 
را كشته يا نه، به اين سوال پاسخ دهيد، «اگر نياز به 

پول نبود، امروز چه مى كردم؟»
اين عشق خالص شويم؟  از شر  مى توانيم  اما چطور 
بااينكه كتاب ها و مقاالت زيادى در اين رابطه نوشته 

شده است، اجازه بدهيد 
چند نكته مطرح كنيم كه شايد كمكتان كند بتوانيد از 

اين ميل به انباشتن پول آزاد شويد.
بتوانيد  آن  وسيله  به  كه  ببينيد  ابزارى  را  پول   .1
جلوى  خود  ذات  در  پول  ببريد.  پيش  را  زندگى تان 
مجبور  مى شود  باعث  مى گيرد.  را  ما  زياد  زحمت 
مبلمان  بدوزيم،  لباس  خود  براى  خودمان  نباشيم 

درست كنيم و امثال آن. 
به  آزادانه  را  روزتان  مى توانيد  آن  وجود  بخاطر 
كارهايى كه از آن لذت مى بريد بگذرانيد. با استفاده از 
آن مى توانيد محصوالت ساخت دست كسانيكه كه با 
عشق و به طريقى متفاوت با شما اينكار را كرده اند را 

بخريد. همين، هدف پول همين است.
و اگر براى برآوردن نيازهايتان پول كافى داريد، نبايد 
آن  از  بيشتر  آوردن  دست  به  براى  را  عمرتان  باقى 

صرف كنيد.

اگر  اما  باشيد  راضى  خودتان  پولدارى  يا  فقر  از   .2
تالش  آن  بهبود  براى  نداريد  خوبى  پولى  وضعيت 
با  كه  مى شناسيد  را  فقيرى  آدم هاى  شما   همه  كنيد. 
همينطور  و  مى كنند  زندگى  كامل  رضايت  و  شادى 
آدم هاى پولدارى كه امروز به هيچ عنوان از روزى كه 

پول كمترى داشتند خوشحال تر نيستند. 
اين  نيست.  خوشحالى تان  باعث  شما  دارايى هاى 
اگر  و  مى كند.  ايجاد  را  شادى  اين  كه  است  قلبتان 
عشق پول زندگى تان را محدود مى كند، رضايت تنها 

راه آزادى تان است.
بدهكار هميشه  فرد  بدهكار شدن دورى كنيد.  از   .3
اينكه پول بيشترى نسبت به  برده طلبكار خود است. 
مى شود  باعث  هميشه  كنيد  خرج  درمى آوريد  آنچه 
بار  زير  از  نمى توانيد  اگر  باشيد.  آن  و  اين  بدهكار 

بدهكارى بيرون بياييد، از كسى كمك بگيريد.
كردن  تقسيم  بگيريد.  ياد  را  كردن  تقسيم   .4
دارايى هايتان با ديگران براى هر دو طرف، هم شما و 
هم طرف مقابلتان، مفيد است. پس ببخشيد تا ديگران 

هم به شما ببخشند.
5. يادتان باشد كه پول مى آيد و مى رود. گاهى اوقات 
يك  و  است  مانده  باقى  برايتان  پولى  روز  پايان  در 
روز هيچ پولى نمانده است. اين خصوصيت ذاتى پول 

است. از آن نترسيد و به استقبال آن برويد.

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

يكديگر را از كارهاى زشت نهى نمى كردند، اين (خود داراى از نهى از منكر) چه كار 
زشتى بود كه مرتكب مى شدند.  سوره مائده آيه 121

حديث روز  

دعايى كه بيشتر اميد اجابت آن مى رود و زودتر به اجابت مى رسد،  دعا براى برادر دينى است در پشت سر او. 
امام موسى كاظم (ع)

توصيه هاى ماه مبارك رمضان

طراح: نسرين كارى                        

بلور   – استاديوم   -1 افقي: 
استان  در  شهرى   – دستورها   -2
 – مؤثر   -3 بيماري   – خوزستان 
استخوان چنبر – ماليات مرزي 4- 
كه  چيزهايي   – جنس  دو  از  يكي 
در يك جا گرد آورده باشند – زبان 
ايران 5- ضربه پا به توپ – نوعي 
نيرنگ  معني  به  شيله  با   – ترشي 
 – خوارزمشاهي  پادشاه   -6 است 
سيد  و  آقا   – ايران  اداري  پايتخت 
حالل  و  شكاري  اي  پرنده   -7
كتف 8- سوم   – اجداد   – گوشت 
شخص جمع – از قواي سه گانه – 
حاال 9- شهر برج طغرل – پيروي 
 – مهمانى   -  10 نجات   – كردن 
مقابل جنوب - پوشش چرخ خودرو 
ساييده  هم  به   – امين  جمع   -11
انجام   -12 نغمه  صدا،   – شده 
ويراستار   – ميل  برخالف  كاري 
فرستاده   -13 بگو  معني  به   –
آبياري   – ارجمند  و  عزيز   – خدا 
زمستاني 14- پافشاري در مخالفت 
و عناد – فراري – اندازه عرض در 
طول 15- خوش لباس و داراي سر 

و وضع مرتب – ماهر

 – العمل  عكس   -1 عمودي: 

آمد   -2 گيالن  بهشت   – گريزان 
و شد – شهر كانالها – نوعي قايق 
3-  گريه بلند – ظرفي براي تفت 
دادن – ماه ميالدي 4- بوي خوش 
 – بندي يك تصوير چاپي  دانه   –
مخفف   -5 سوئد  پرجمعيت  شهر 
و  براي گفت وگو  نشستن    – اگر 
رسيدگى – كسي كه ميل نوشيدن 
افتادن 6-  فرو  صداي   – دارد  آب 
مادر  براي  خطابي  عنوان   – پاك 
– توپ چوگان 7- فرشته مغضوب 
– جمع نجيب – شهر صنعتي 8- 
عالي شهر  بسيار  و  تاريخي  آثار  از 

دامغان معروف به جادوي آجر ايران 
 – پرچم   – شاهنامه  آهنگر   -9
بادبزن   – رديف  بازيگر10-  ژست 
برقي – راه رفتن كودك نوپا 11- 
حروف عطف – ظاهر و روشن – 
موش خرما – شمار 12- كشورى 
در قاره سياه – نهي كننده – خطر 
زخم–  روي   داروي   -13 كردن 
توان – ريزه چوب -14 – نشانى  
خانه – آبگوشت ساده – بى شرمى 
فرش  براي  رنگي  گستاخي15-  و 
هنرپيشگي  با  معروف  فيلمي   –

سيلوستر استالونه – كلمه تأييد

پاسخ جدول 3248
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مشكالت بوجود آمده براى فرد ديابتى

به  توجه  عدم  صورت  در  ديابتى  فرد  كه  مشكالتى 
توصيه هاى پزشكى حين روزه دارى ممكنست با آنها 

روبه رو شود عبارتند از :
* هايپوگليسمى يا افت قند خون،

 * هايپرگليسمى يا افزايش قند خون،
 * كتواسيدوز ديابتى، 

* دهيدراتاسيون يا از دست دادن آب بدن، 
* ترميوز يا لخته شدن خون 

قبل روزه گرفتن افراد ديابتى با پزشك مشورت كنند.

خدايا نيرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور 
فرمانت و بچشان در آن شيرينى يادت را 

و مهيا كن مرا در آنروز راى انجام سپاس گذاريت 
به كـرم خودت نگهدار مرا در اين روز به 

نگاه داريت و پرده پوشى خودت
 اى بيناترين بينايان.

* از دست دادن اميدى پوچ و محال، خود
 موفقيت و پيشرفتى بزرگ است.

* راه موفقيت، هميشه در حال ساخت است؛ 
موفقيت پيش رفتن است، نه به نقطه پايان رسيدن.

* موفقيت، كم و بيش در دسترس همه هست،
 اما دامنه توفيق در زندگانى شخص،
 بدون توان رهبرى محدود است.

پيامك 

دعاى روز چهارم ماه رمضان

درماِن عشق به پول و پول دوستى!

جدول 3249

123456789101112131415
ناتسگنهرفزىلاج1
صلخمهمتروىانم2
ملاعتىاردىدش3
بفوسخلهناقرى4
رپرلىتملسمزد5
كارىلاخنىنحه6
هرهدىلامجالبا7
دىارجامكناىاش8
رسىنابوتالمخم9
ىىكالشورفهتپ10
اپلىشخبىرانو11
دىلوتووابىدر12
وتاپىدبكهرىگ13
لزغهدراىانشور14
ثراوتولپولابلا15

قابل توجه تمامى ادارات دولتى و همشهريان  محترم  
اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت   09155622188

تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

تعدادى كارگر ساده براى كار 
دامپرورى و كشاورزى نيازمنديم.

09359751597

دو نفر چرخكار ماهر يا نيمه ماهر 
براى پرده سرا نيازمنديم.

32422970 - 09155616606

 سرويس كولر و تعمير يخچال فريزر
 و ... در منزل

   32304027 -09159656641 روزى

تدريس خصوصى رياضى دوره ابتدايى 
توسط دبير رسمى آموزش و پرورش
32229234 - 09158637362

قابل توجه دانش آموختگان خانم 
رشته هاى روانشناسى و علوم تربيتى 

برگزارى دوره كوتاه مدت آموزش و 
توانبخشى كودكان داراى اختالالت ويژه 
يادگيرى " مركز غيردولتى مشكالت ويژه 
يادگيرى بهار " با همكارى جهاد دانشگاهى 
دعوت به همكارى به شرط  كسب حداكثر 

امتياز دوره آموزشى و علمى و احراز صالحيت 
اخالقى     09156669643

فروش يك باب مغازه به متراژ 33 
مترمربع واقع در ميدان امام ، پشت پمپ 
بنزين فى: كارشناسى    09153614171

فروش واحد 100 مترى خيابان نارنج با 
طراحى و امكانات داخلى با شرايط عالى

09153633422
فروش كبابى و جگركى در بهترين 

موقعيت به علت مهاجرت 
09109313400 - 32238053

 فروش آپارتمان 70 و 90 مترى 
يا معاوضه با خانه كلنگى محدوده 

عدالت و رسالت   09156044960

فروش چند باغ در روستاى تقاب 
از 25 تا 40 ميليون تومان   

09157419770

فروشــى
ريـو مشكى  مدل 88 ، تميز
 كاركرد 86000 ، بدون رنگ 
فى:  25/500/000 تومان

   09127656008 - فرح نژاد

 فروش مغازه  تايپ و تكثير 
با موقعيت عالى و 7 سال سابقه 
كار به قيمت بسيار پايين ، نقد 
و مدت يا معاوضه با ماشين  

09374120696

واگذارى زمين به متراژ دلخواه 
واقع در دشت بجد 

بهترين موقعيت براى سرمايه گذارى 
و احداث گلخانه ، باغ و غيره 

09376234005

فروش زمين 150مترى
 بافت قديم على آباد لوله

09300473660

نقاشى ساختمان هزار رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

مركز تخصصى ابرو ، قرينه سازى
بين مدرس 11 و  13- زيبايى سى تل

32230549

ما قيمـت ها را شكستيم
 فروش ويژه رم ، فلش 

 گيرنده ديجيتال ، لوازم جانبى
كلى و جزيى

بين مطهرى 2 و 4- نمايندگى سروش

سمسارى پايتخت
 تمامى لوازم منزل و ادارى 

را با باالترين قيمت خريداريم.
با يك تماس و در محل

09155618751
17 شهريور 24 و 26

مصالح ساختمانى
 اطمينان 

گچ سمنان: 4000 تومان 

سيمان:  7000 تومان

سيمان سفيد:  7400 تومان

گچ سفيد:  3100 تومان 

همراه: 09155626293
اجاره تخته كار-  خريد و فروش / پرداخت اقساطى
09151634010     مديريت: بنى اسدى داربست محمد

پخــش
 تراكـت  تبليغـاتى
0938  928  2099

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

ايزوگام دوست على 
نصب و فروش عايق هاى رطوبتى

10 سال ضمانت بيمه ايران
نبش بهشتى 14 - 09156666675  

اجراى لوله كشى آب و فاضالب
 شوفاژ ، نصب شيرآالت و رادياتور 

لوله بازكنى با فنر برقى 
تشخيص و رفع تركيدگى ، سرويس كولر

 كارگر  25 /  32318157  - 09158651167- شهريارى

فروش كافى نت با تمام امكانات
09158604560

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويالى دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

و 
ت 

ن
ما

ض
ل 

سا
 1

0
ن

را
ي
 ا

ه
م

ي
ب

ل
و

ص
ح

  م
ع

و
تن

خدمات نرم افزارى رايگان ويژه ماه مبارك رمضانرايانه ثامن بيرجند
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431- امير شهريارى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  در  منزل  
روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

نصب و تعمير كولر آبى
  و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى
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اخبار ورزشى

نامه نيوز: وزن كم در هنگام تولد، مسموميت ها، بيمارى هاى مادر مانند سرخجه يا بيمارى هاى ويروسى، كودكان را در معرض ابتال به 
اختالالت گفتارى قرار مى دهد كه ممكن است اين اختالالت در جنبه هاى كلى تر ارتباطى، حركتى و شناختى به دنبال اختالالت گفتارى بروز كند.

غربالگرى شنوايى از جمله روش هايى است كه كودكان را از جنبه هاى شنوايى ارزيابى مى كند. 

عوامل موثر بر تاخير گفتارى كودكان 

راهكارى براى كودكان كم اشتها

در  اينكه  بيان  با  متخصصان  نيوز:  سالمت 
آرامش كامل، با صبر و حوصله و بدون اصرار 
بايد به كودك غذا دهيد، مى گويند:  و تهديد 

در كنار ديگر افراد خانواده و در محل معين به 
كودك غذا دهيد، از غذا دادن به كودك مقابل 
موضوع  جمع  حواسش  كه  زمانى  و  تلويزيون 
با  كنيد  سعى  و  كنيد  اجتناب  است،  ديگرى 

صحبت كردن با كودك و تعريف داستان هاى 
افزون  غذا  خوردن  براى  را  او  انگيزه  جذاب، 
كنيد. هنگام غذا خوردن به كودك وعده بازى 
كردن، پارك رفتن و فيلم نگاه كردن را بدهيد 
و  شكالت  شيرينى،  وعده  عنوان  هيچ  به  و 

خوراكى هاى غير مفيد را ندهيد.

تأثيرات روزه دارى بر بدن/ از 
ترميم بافت ها تا درمان افسردگى 

: مطالعات محققان نشان مى دهد،  نيوز  نامه 

روزه تاثير شگرفى بر جسم و روح انسان دارد 
و نه تنها به تقويت جسم مى پردازد بلكه در 

درمان بسيارى از بيمارى ها نيز مفيد است.
براى  گرفتن  روزه  خون:  چربى  و  روزه 
باال  خون  چربى  به  مبتال  كه  افرادى 
مبارزه  به  روزه  است.  مفيد  بسيار  هستند، 
 LDL يعنى  خون  بد  هاى  چربى  عليه 
هاى  چربى  ميزان  عكس  بر  و   پرداخته 

مفيد خون HDL را افزايش مى دهد. 
 تاثير روزه گرفتن بر دستگاه گوارش: دستگاه 
تواند  مى  رمضان  ماه  در  داران  روزه  گوارش 
استراحت كرده تا بدن از ابتال به بيمارى هاى 

گوارشى در امان بماند. 
داران  روزه  ها:  بافت  ترميم  بر  روزه   تاثير 
رفع  و  ترميم  به  توانند  مى  ماه  اين  در 
كمك  خود  بدن  هاى  سلول  هاى  التهاب 
به  دارى  روزه  در  بدن  انرژى  كنند. 
مواد  هضم  يا  گوارش  صرف  آنكه  جاى 
ها  سلول  بافت،  ترميم  به  شود   غذايى 
پردازد.   مى  ايمنى  سيستم  قدرت  افزايش  يا 
روزه و افسردگى: روزه نه تنها بر جسم انسان 
تاثير دارد بلكه روح انسان را نيز صيقل داده 
افسردگى  بيمارى هاى روحى و  و در درمان 

مفيد است زيرا تاثير ضد افسردگى دارد.

سبزى هايى كه بايد 
خام مصرف شوند

از  بسيارى  در  موجود  ويتامين  سالمانه: 
با پختن، سرخ كردن، كباب كردن  سبزيجات 
و حتى بخارپز كردن از بين مى رود و بنابراين 

سبزيجات  اين  كنيد.  مصرف  خام  را  آنها  بايد 
عبارتند از : 

كلم بروكلى : اين سبزى تيره سرشار از ويتامين
C، كلسيم، پتاسيم، پروتئين و تركيب سولفورافن 

هاى  سلول  با  مبارزه  در  سولفورافن   است، 
عملكرد  بهبود  و  خون  فشار  كاهش  سرطانى، 
 قلب موثر است. فلفل دلمه اى : فلفل دلمه اى 
نتايج  C است.  آور ويتامين  يك منبع شگفت 
پخت،  روند  در  كه  دهد  مى  نشان  تحقيقات 
سير:  يابد.  مى  كاهش  آن  غذايى   ارزش 

سير حاوى ماده اى به نام «آليسين» است كه 
تحقيقات  نتايج  دارد.  ضدباكتريايى  خاصيت 
نشان مى دهد كه ميزان اين تركيب در صورت 

پختن سير، كاهش مى يابد.

خواص نهفته در بادام زمينى 

يا  ميوه ها  دسته  آن  از  زمينى  بادام  شهرخبر: 
مغزهايى محسوب مى شود كه الغرها مى توانند 
آن  از  كننده  چاق  غذايى  ماده  يك  عنوان  به 
استفاده كنند. براى اضافه كردن وزن كافى است 
روزانه صد گرم بادام زمينى را با يك ليوان آب 
هويج و يك قاشق عسل مخلوط كرد و خورد. 
همچنين روغن بادام زمينى فاقد كلسترول بوده و 
براى كسانى كه چربى خونشان باالست مفيد مى 
باشد. بادام زمينى برطرف كننده خستگى شديد 
مى باشد. كسانى كه كف دستشان پوسته پوسته 
مى شود عالوه بر خوردن بادام زمينى آن را به كف 
دست بمالند. بادام زمينى ضد رطوبت معده است.

خوراكي هاي ضد نفخ معده

شهرخبر: ماست مي تواند توليد گاز و همچنين 
نفخ را متوقف كند. دمنوش بابونه، نعناع تازه و 
دمنوش نعناع پس از صرف غذاهاي فيبردار بسيار 
مفيد است. دمنوش گياهان معطر مانند آويشن و 
بادرنجبويه نيز پس از غذا توصيه مي شود. بهتر 
است بدانيد كه آرام غذا خوردن و خوب جويدن 

لقمه ايجاد نفخ را كاهش مي دهد.

تأثيرات روزه دارى بر بدن/ از ترميم بافت ها تا درمان افسردگى
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ايستگاه سالمت

حوادث

آغاز ثبت نام مسابقات فوتسال جام 
رمضان كارگران «يادواره شهداى 

كارگر استان»

 94 سال   كارگران  رمضان  جام  فوتسال  مسابقات 
شود.  مى  برگزار  استان»  كارگر  شهداى  «يادواره 
غالمرضا اشرفى، مدير اجتماعى اداره كل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى استان، زمان ثبت نام تيم ها در اين 
سرى مسابقات را تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه 31 
خرداد ماه سال جارى عنوان كرد و گفت: متقاضيان 
زمان  در  توانند  مى  مسابقات  سرى  اين  در  شركت 
واقع در  اداره كل  اجتماعى  به مديريت  تعيين شده، 
معصوميه، سايت ادارى، اداره كل تعاون، كار و رفاه 

اجتماعى استان براى ثبت نام مراجعه نمايند.

ايران 3 - آمريكا صفر / پيروزى 
غرورآفرين ملى پوشان واليبال 

عصرايران: تيم ملى واليبال ايران موفق شد در ست 
اول ديدار مقابل تيم ملى آمريكا با نتيجه 25-19 پيروز 
 شود. نمايش بازيكنان ايران در اين ست فوق العاده 
البته نمايش تيم ملى آمريكا هم تحت تاثير  بوده و 
از  را  زيادى  هاى  سرويس  و  نبود  خوب  تماشاگران 
دست دادند. تيم ملى ايران در ست دوم در يك رالى 
هيجان انگيز دوباره آمريكا را شكست داد. ايران در 
ست سوم هم با نمايشى فوق العاده با امتياز 20-25 

پيروز شد و 3 امتياز به دست آورد.

فدراسيون واليبال آمريكا: تماشاگران 
ايرانى پيروزى تيم شان را ميسر ساختند

ايرنا: تارنماى رسمى فدراسيون واليبال آمريكا نوشت: 
جمعيت هواداران مشتاق و پر هياهو با ايجاد موجى 
مقابل  را  ايران  پيروزى  رسيد  مى  نظر  به  صدا  از 
مجموعه  در  صفر  بر  سه  نتيجه  با  آمريكا  ملى  تيم 
فدراسيون  گزارش  به  ساختند.  ميسر  آزادى  ورزشى 
و  قهرمانى  عنوان  مدافع  آمريكا  تيم  آمريكا،  واليبال 
اولين شكست خود را در ليگ  صدرنشين گروه بى، 

جهانى 2015 تجربه كرد.

پيشنهاد پرسپوليس به طالب لو  
برانكو  بازگشت  با  پرسپوليس  باشگاه  نيوز:  جهان 
به تهران فعاليت نقل و انتقاالتى خود را آغاز كرده 
و در حال مذاكره با بازيكنان مد نظر مربى كروات 
سرمربى  فهرست  در  كه  بازيكنانى  از  است.يكى 
كه  است  طالب لو  وحيد  دارد  وجود  پرسپوليس 
بعد  فصل  براى  بازيكن  اين  با  تماس هايى  ظاهرا 
با  ديگر  سال  يك  طالب لو  وحيد  است.  شده  گرفته 
استقالل قرارداد دارد و البته نه خود اين بازيكن و نه 
بازيكن  اين  با  مذاكره  پرسپوليس  باشگاه  مسئوالن 

را تاييد نكرده اند. 

قتل همسر با چرخ خياطي 

خبر  نبرد  كالنتري  ماموران  به  خردادماه  تابناك: 26 
دادند مرد جواني پس از قتل همسرش در خانه خودزني 
كرده است. لحظاتي بعد ماموران پليس در محل حادثه 
حاضر شدند. تحقيقات نشان داد متهم  از مدت ها قبل 
با همسرش اختالف داشته و هنگام آخرين درگيري، 
همسرش را با زدن چرخ خياطي به سرش كشته است. 
همچنين مشخص شد متهم پس از اين حادثه ابتدا قصد 
داشته خود را حلق آويز كند . بررسي ها  نشان داد متهم 
سابقه اعتياد به مواد مخدر داشته و در كار خريد و فروش 
مواد مخدر هم فعاليت مي كرده كه به همين دليل با 

همسرش اختالف داشته است.

تصادفات جاده اى خراسان جنوبى 
30 كشته و زخمى بر جاى گذاشت

گفت:  جنوبى  خراسان  راه  پليس  فرمانده  فارس: 
منجر  استان  جاده هاى  در  گذشته  هفته  تصادفات 
اظهار  رضايى  شد.  نفر  كشته شدن30  و  زخمى  به 
كرد: طى هفته گذشته 18 فقره تصادف در جاده هاى 
استان به وقوع پيوسته كه بر اثر آن 25 نفر مجروح 
تصادفات  تعداد  مدت  اين  در  داد:  ادامه  وى  شدند. 
فوتى در جاده هاى استان پنج فقره بوده است. وى 
از ثبت 7 هزار و 106 فقره انواع تخلف در جاده هاى 
استان خبر داد و اضافه كرد: از اين ميزان 3 هزار و 

280 فقره جزو تخلفات حادثه ساز بوده است.

ثبت بيش  از 3 هزار فقره تخلف
 در معابر درون شهرى استان

خراسان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس  فارس: 
جنوبى گفت: در طى هفته گذشته 3 هزار و 835 فقره 
انواع تخلف رانندگى در معابر درون شهرى استان ثبت 
شده است. رضايى اظهار كرد: در طى هفته گذشته 39 
فقره تصادف در معابر درون شهرى استان وقوع يافته 
مجروح شدند.  نفر  تصادفات 49  اين  اثر  بر  و  است 
رضايى با بيان اينكه در اين مدت 3 هزار و 835 فقره 
انواع تخلف رانندگى در معابر درون شهرى استان ثبت 
شده است، يادآور شد: از اين ميزان تخلف ثبت شده 

829 فقره جزو تخلفات حادثه ساز بوده است.

انتقام اينترنتى دانشجو از استاد 

اطالعات  تبادل  و  توليد  فضاى  پليس  رئيس   : ايرنا 
انتظامى استان ايالم از دستگيرى فردى خبر داد كه 
از طريق فضاى مجازى براى استاد خود ايجاد مزاحمت 
مى كرد.سرگرد عباسى گفت: به دنبال ارجاع يك فقره 
پرونده قضايى مبنى بر انتشار اكاذيب و ايجاد مزاحمت 
در فضاى مجازى براى يكى از اساتيد دانشگاه، موضوع 
در دستور كار ماموران قرار گرفت.وى ادامه داد: متهم 
و  شناسايى  بود،  استاد  اين  دانشجويان  از  كه  پرونده 
دستگير شد و انگيزه خود را از اين كار انتقام از استاد 
خود عنوان كرد و گفت چون در درس رياضى نمره او 

كم شده، براى انتقام دست به اين كار زده است.

كالهبردارى از بازاريان در پوشش 
فعاليت هاى خيرخواهانه

باشگاه خبرنگاران : جانشين انتظامى شهرستان دره شهر 
 در استان ايالم گفت: به دنبال طرح برخى شكايت ها 
از سوى تعدادى از كسبه و بازاريان شهرستان مبنى بر 
اينكه مورد كالهبردارى قرار گرفته اند موضوع در دستور 
كار كارآگاهان قرار گرفت.سرهنگ عليمحمدى ادامه داد: 
بررسى ها مشخص كرد، متهم كه يك خانم است با 
مراجعه به بازاريان خود را به عنوان فرد نيكوكار معرفى كرده 
 و بدون پرداخت وجه و با ترفندهاى مختلف از مغازه داران 
كالهبردارى مى كرد. با استفاده از تصاوير دوربين هاى 

مداربسته متهم شناسايى و دستگير شد.

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى 

       3-32233092  بخشى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى
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باد شديد 200 ميليون تومان به گلخانه هاى خراسان جنوبى خسارت وارد. مدير كل مديريت بحران استاندارى خراسان جنوبى گفت: اين خسارت ها 
به 16مجتمع گلخانه اى شهرستان خوسف بود.  ميرجليلى افزود: به اين واحد ها 20 درصد خسارت وارد شده است. وزش باد با سرعت 47 كيلومتر 

بر ساعت روز پنجشنبه در بعضى از شهرستان هاى استان وزيد و عالوه بر خوسف به زيركوه، فردوس و قاين هم خسارت جزئى وارد كرد.

خسارت 200 ميليون تومانى به گلخانه هاى خراسان جنوبى

485 هزار هكتار از مراتع فقير خراسان 
جنوبى تبديل به بيابان شد

ايرنا- مديركل منابع طبيعى گفت: طى 10 تا 13 ساله 
گذشته، 485 هزار هكتار از مراتع فقير استان تبديل به 
بيابان شده است. شريفى با اشاره به خشكسالى هاى 
17 ساله اخير در خراسان جنوبى افزود: در اين مدت از 
وسعت مراتع خوب استان 485 هكتار و از وسعت مراتع 
متوسط استان 95 هزار هكتار كاهش يافته است. وى 
با بيان اينكه در سال گذشته خشكسالى 200 ميليارد 
تومان به منابع طبيعى استان ضربه وارد كرد، افزود: از 
اين ميزان 157 ميليارد تومان فقط در زمينه كاهش 

توليد علوفه از مراتع بوده است.

افزايش2و3 درصد مصرف سوخت 
در دوماهه نخست سال جارى

هاى  فرآورده  پخش  ملى  مديرشركت  خاورستان- 
نفتى منطقه خراسان جنوبى گفت: مصرف سوخت در 
ماه هاى فروردين و ارديبهشت سال جارى با 2 و 3 
درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 
43 ميليون ليتر رسيده است. اصغرى، اظهار كرد: در اين 
مدت، 130 ميليون ليتر فرآورده نفتى شامل بنزين، نفت 
سفيد، نفت گاز و نفت كوره در استان مصرف شده است. 
وى درباره بنزين مصرفى منطقه، گفت: مصرف سوخت 
در ماه هاى فروردين و ارديبهشت امسال با 3/2 درصد 
افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 43 ميليون 
ليتر رسيده است و مصرف گاز طبيعى فشرده (سى ان 
جى)نيز با 12 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه، به 
بيش از چهار و نيم ميليون كيلوگرم رسيده است كه با 
توجه به سياست هاى شركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى ايران، استفاده از آن در منطقه خراسان جنوبى روند 

مطلوب و رو به رشدى را تجربه مى كند.

170 كارگاه براى كمك به عتبات قالى مى بافند

گفت:  عاليات  عتبات  بازسازى  ستاد  رئيس  تسنيم- 
بافندگان فرش استان در 170 كارگاه قالى بافى، كار 
بافت فرش براى كمك به عتبات عاليات را بر عهده 
مردم  تعهد  ارزشمندترين  كرد:  اظهار  محمدى  دارند. 
استان در ستاد بازسازى عتبات عاليات، تأمين قسمتى از 
هزينه سنگ صحن حضرت فاطمه (س) در حرم مطهر 
امام على (ع) است. وى بيان كرد: فرش هاى صحن 
حضرت فاطمه (س) به صورت مرتب و تمام وقت زير 
دستان هنرمند 11 هزار نفر از اقشار مختلف استان بافته 
مى شود و روزانه به كمك اين مردم نيكوكار يك تا دو 

تخته فرش در ابعاد 6، 9 و 12 مترى بافته مى شود.

طرح توسعه امامزادگان سرايان اجرا مى شود

مديركل اوقاف و امور خيريه گفت: براى اجراى طرح 
و سيد محمد دوست  امامزادگان سيد حسن  توسعه 
آباد و امامزاده مصيب روستاى مصعبى سرايان 300 
اظهار  گرايلى  است.  نياز  مورد  اعتبار  تومان  ميليون 
كرد: از آغاز امسال تاكنون 11 وقف جديد در سرايان 
نيات  مهمترين  اينكه  بيان  با  وى  است.  شده  ثبت 
اين موقوفات هزينه براى توسعه و عمران امامزادگان 
آباد است،  سلطان سيد حسن و سيد محمد دوست 
تصريح كرد: در مجموع ارزش اين موقوفات 80 ميليون 
تومان است. وى يك ساعت آب و 20 من زمين به 
ارزش 20 ميليون تومان در روستاى بسطاق را يكى 
از شاخص ترين وقف هاى امسال در اين شهرستان 
خوانى،  روضه  نيت  با  موقوفه  اين  افزود:  و  دانست 
هاى هزينه  و  بضاعت  بى  آموزان  دانش  به   كمك 

مسجد اين روستا وقف شده است. 

اجراى طرح مفتاح الجنه در ايام ماه 
رمضان توسط كميته امداد سربيشه

مدير كميته امداد شهرستان سربيشه گفت: طرح مفتاح 
دلجويى  هدف  با  رمضان  مبارك  ماه  ايام  در  الجنه 
و  نيازمندان تحت حمايت  خانواده هاى  به  و كمك 
همچنين برقرارى ارتباط نزديك مسئوالن با ايتام و 
با  قريب  اجرا مى شود.  اين شهرستان  در  نيازمندان 
اعالم اين خبر گفت: در ماه مبارك رمضان و در قالب 
اين طرح از خانواده هاى تحت حمايت كميته امداد به 
ويژه ايتام سركشى مى شود. وى افزود: خيرينى كه 
نمايند  اين طرح خداپسندانه شركت  در  دارند   تمايل 
مى توانند با هماهنگى با اين نهاد زمينه كمك و يارى 

به مستمندان واقعى را فراهم كنند.

مدير جديد امور پژوهشى 
دانشگاه بيرجند معرفى شد

دانشگاه  پژوهشى  مديران  معارفه  و  توديع  مراسم 
اعضاى شوراى  و  دانشگاه  رياست  با حضور  بيرجند 
پژوهشى در محل حوزه معاونت پژوهش و فناورى 
اين دانشگاه برگزار شد. در اين مراسم با قدردانى از 
خدمات ارزشمند سه ساله دكتر كاظم نفيسى در سمت 
مدير امور پژوهشى، دكتر محمد حسن فتحى نسرى 
به عنوان مدير جديد امور پژوهشى دانشگاه بيرجند 
معرفى شد. دكتر فتحى دانشيار گروه آموزشى علوم 
 دامى دانشكده كشاورزى، مدير دفتر همكارى هاى

علمى بين المللى و مدير گروه كارآفرينى و ارتباط با 
صنعت دانشگاه مى باشد.

گروه خبر-  مديركل دفتر امور اجتماعى استاندارى خراسان 
جنوبى بر لزوم مديريت تخصصى و كارشناسانه جشن ها 
در اين استان تأكيد كرد. محمدى در ستاد شئون فرهنگى 
 خراسان جنوبى  اظهار كرد: اكنون در مورد برگزارى جشن ها

در خراسان جنوبى دغدغه هايى وجود دارد كه بايد برنامه 
داد:  ادامه  وى  گيرد.  صورت  آنها  براى  صحيحى  ريزى 
اشكال كار اين جشن ها در مديريت آن است كه بايد به 
نحو كارشناسى و تخصصى برنامه ريزى شود كه متأسفانه 

كمتر به نحو تخصصى به برنامه ها توجه مى شود. 
اينكه روحانيونى كه خارج  بر  تأكيد  با  ادامه  محمدى در 
از شبكه تبليغ در شهرستان ها حضور پيدا مى كنند نياز 
است، معرفى نامه از سازمان تبليغات اسالمى داشته باشند، 
بيان كرد: ادارات شهرستانى بايد روحانيون اعزامى را در 
وارد  هماهنگى  بدون  مبلغى  هيچ  و  كرده  رصد  روستاها 

روستايى نشود تا شاهد بروز بعضى مشكالت نباشيم.
دستگاه هاى موسيقى

 در شأن مجالس اهل بيت (ع) نيست

مسئول تشكل هاى دينى تبليغات اسالمى خراسان جنوبى 
در  ها  آسيب  برخى  بروز  به  اشاره  با  جلسه  اين  در   نيز 
هيئت هاى مذهبى، اظهار كرد: ورود دستگاه هاى ارگ و 

پخش موسيقى هايى كه در شأن مجالس اهل بيت (ع) 
نيست از جمله اين آسيب ها هستند. 

غريب  نهج  البالغه  حاضر  حال  در  اينكه  بيان  با  وى 
واقع شده است، گفت: با توجه به فرا رسيدن ماه مبارك 

رمضان، بايد در كنار قرآن بحث نهج البالغه هم عنوان 
و به مبلغين نيز توصيه شود بيان موضوعات با محوريت 

قرآن و نهج البالغه را در دستور كار داشته باشند.

حذف آالت موسيقى از هيئت هاى مذهبى

گفت:  هم  جنوبى  خراسان  اسالمى  تبليغات   مديركل 
ائمه  والدت  روزهاى  در  نبايد  موسيقى  هاى  كنسرت 

 اطها (ع) برگزار شود. حجت االسالم لطفيان اظهار كرد: 
ما متولى سالم سازى در جلسات اهل بيت (ع) اعم از اعياد 

و ايام شهادت ها هستيم. 
وى حذف آالت موسيقى از هيئت ها را يكى از  برنامه هاى 
ستاد شئون فرهنگى عنوان كرد و گفت: چنانچه قرار است 
كنسرتى در استان برگزار شود نبايد در والدت ائمه(ع) باشد و 

بايد در ساير مناسبت ها برگزار شود. 

شناسايى 21 هيئت بدون مجوز در استان

لطفيان بر پيگيرى و نظارت جدى بر هيئت هاى آسيب زا 
تأكيد كرد و افزود: با توجه به اينكه بيشتر آنها استضعاف 
فكرى دارند بايد آنها را ارشاد كنيم و در گروه هاى ديگر 
بدون  به شناسايى 21 هيئت  اشاره  با  كنند. وى  فعاليت 
كرد:  بيان  پرونده،  تكميل  براى  آنها  به  اعالم  و  مجوز 
 تاكنون تعداد پنج هيئت پرونده هايشان را تكميل كرده اند
كه مورد بررسى شورا قرار گرفته و هيئت هايى كه واجد 

شرايط باشند براى آنها مجوز صادر مى شود.

در ستاد شئون فرهنگى خراسان جنوبى مطرح شد:

مديريت تخصصى و كارشناسانه جشن ها در دستور كار قرار گيرد

سازمان هاى مردم نهاد در موضوع طالق فعاالنه وارد شوند.
در  (ع)  الرضا  انصار  سپاه  فرمانده  خاورستان،  گزارش  به 
بسيج  و  نهاد  مردم  هاى  سازمان  مسئولين  مشترك   جلسه 
جامعه زنان استان با بيان اين مطلب كه سازمان هاى مردم 
نهاد كه پايه آن مردم هستند ظرفيت مهمى هستند كه بايد 
به  پا  و  مذهبى  عاليق  گفت:  كرد،  بيشترى  استفاده  آنها  از 
اين  وجود  با  اگر  كه  است  بااليى  ظرفيت  مردم  بودن  كار 
ها  نداشته  اثر  در  را  معضل  اين  و  نكنيم  كار  ظرفيت   همه 

بدانيم قابل قبول نيست.
عمومى  فرهنگ  ازدواج  فرهنگ  اينكه  بيان  با  نظرى  سردار 

فرهنگ  عنوان  به  دارد  هم  طالق  بحث  متأسفانه  و  است 
عمومى تلقى مى شود، گفت: خانواده هاى ما در بحث طالق 
زنند. خانواده هاى طالق، بچه هاى طالق و  پا مى  دست و 
به دنبال آن مسايل اخالقى و اجتماع را خواهيم داشت كه اگر 

توجه نشود ده سال آينده خيلى بيشتر خواهد شد.
وى با بيان اينكه انتظار داريم سازمان هاى مردم نهاد در دو 
موضوع طالق و ماهواره توانمندى ها و ظرفيت هاى خود را به 
كار گيرند، گفت: كارهاى كلى و توصيفى نمى خواهيم. كارهاى 

عملياتى مى خواهيم انجام دهيم. 
وى افزود: در موضوع طالق توافقى قانونى نداريم و متأسفانه 

داشتيم  درخواست  كه  است  توافقى  ها  درصد طالق   60-70
مدتى فرصت بدهند و در اين مدت بايد بسيارى از بخش ها 

فعال شود از جمله خانواده طرفين كه نقش مؤثرى دارند.
 فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) با بيان اينكه كارفرهنگى سخت 
است و ممكن است زود نتيجه ندهد و بايد صبر حوصله داشته 
باشيم،  گفت: ما از بخش هاى رسمى در درون حاكميت نيز در 
بخش مسايل فرهنگى گاليه منديم كه گاليه هاى ما منطقى 
است بسيارى از قوانين از جمله حجاب و عفاف بر زمين مانده 
را  فرهنگى  فرياد  كسى  ولى  زند  مى  فرياد  جامعه  و   است 

نمى شنود و گوش شنوايى براى آن وجود ندارد.

دومين جلسه كميته اشتغال شهرستان بيرجند با حضور معاون فرماندار، مدير 
كارآفرينى و اشتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان و جمعى از 
نمايندگان دستگاه هاى اجرايى تابعه در محل فرماندارى بيرجند برگزار شد. 
مهدى فاطمى، مدير كارآفرينى و اشتغال اداره كل درباره بازار كار شهرستان 
و  آمار  و  و مسكن سال 90  نفوس  نتايج سرشمارى عمومى  براساس  گفت: 
اطالعات جويندگان كار در مراكز كاريابى شهرستان، جمعيت استان 259 هزار 
و 506 نفر و جمعيت فعال شهرستان كه افراد باالى 10 سال و جوياى كار 
مى باشند،  86 هزار و 341 نفر و جمعيت شاغل 79 هزار نفر و جمعيت بيكار 
شهرستان 6 هزار و 600 نفر مى باشد.  وى نرخ مشاركت اقتصادى شهرستان  
را 40/5 درصد عنوان كرد و افزود: نرخ مشاركت اقتصادى نشان دهنده اين 
است كه چند درصد از جمعيت در سن كار تمايل به مشاركت در فعاليت هاى 
اقتصادى دارند و يكى از شاخص هاى توسعه يافتگى كشورهاست كه هرچه 

باالتر باشد نشان از توسعه يافتگى بيشتر كشور دارد.
فاطمى بيان كرد: بر اساس آمار و گزارش هاى ارائه شده از كاريابى ها در سال 93، 
تعداد جويندگان كار 8 هزار و 431 نفر گزارش شده كه 5 هزار و 480 نفر آن مرد و 2 
هزار و 951 نفر آن زن مى باشند. وى تأكيد كرد: آمار بيكاران قطعيت نداشته و شايد 

برخى بيكاران اصًال به مراكز كاريابى مراجعه نكنند و در مقابل برخى افراد شاغل نيز 
به اميد يافتن كار بهتر به مراكز كاريابى مراجعه و درخواست كار دهند.

70 درصد فرصت هاى شغلى كسب شده مربوط به بخش خصوصى است

فاطمى 80 درصد جويندگان كار را بين سنين 15- 34  سال و 20 درصد را باالى 

35 سال عنوان نمود. وى فرصت هاى شغلى كسب شده در سال 93 را 10 هزار و 
967 مورد عنوان كرد و گفت: 41 درصد اين فرصت هاى شغلى در بخش صنعت، 
يك درصد در بخش كشاورزى و 58 درصد در بخش خدمات بوده و به طور كلى از 
اين ميزان، 70 درصد فرصت هاى شغلى در بخش خصوصى و 30 درصد در بخش 
تعاونى ايجاد شده است. وى با اشاره به افزايش تعداد فرصت هاى شغلى ايجاد شده 
نسبت به تعداد جويندگان كار، عوامل مهمى را در بيكارى افراد مؤثر دانسته و گفت: 
مهارت نداشتن افراد، پايين بودن دستمزدها، سخت بودن مشاغل، باال بودن سطح 
توقع جويندگان كار و وجود نداشتن امنيت شغلى در بخش خصوصى از جمله عوامل 

افزايش نرخ بيكارى مى باشد.
 فاطمى درباره آمار مشاغل خانگى از آغاز طرح تا كنون گفت: 8 هزار و 273 نفر به 
عنوان متقاضى مستقل در سامانه ثبت نام نمودند. به گفته وى تعداد كل مجوزهاى 
صادر شده در حوزه مشاغل خانگى 6 هزار و 90 مجوز بوده و در سال هاى 90 تا 
93 حدود 192350 ميليون ريال اعتبار به طرح هاى مشاغل خانگى اختصاص يافته 

كه از اين ميزان، مبلغ 114960 ميليون ريال به متقاضيان پرداخت شده است. 
در اين جلسه مقرر شد جلسات بعد با حضور متوليان امر اشتغال و طرح مشكالت و 

بررسى براى دستيابى به راهكار و كاربردى نمودن جلسات برگزار شود.

صدور 6 هزار و 90 مجوز مشاغل خانگى در استان

مسئوالن خراسان جنوبى بايد تالش كنند در 
به  تنها  معيشت كشاورزان  استان،  روستاهاى 
مردم  نماينده  نباشد.  وابسته  كشاورزى  شغل 
خوسف  و  درميان  بيرجند،  هاى  شهرستان 
جمله  از  بيكارى  افزود:  مطلب  اين  بيان  با 
است.  جنوبى  خراسان  روستاييان  مشكالت 
وى گفت: در گذشته درآمد اصلى روستاييان 
با  كه  بود  كشاورزى  محل  از  استان  اين 

درآمد  آنان  درختان،  و  قنوات  شدن  خشك 
ندارند.  معاش  و  امر  براى  يارانه  جز  ديگرى 
وى تصريح كرد: هيچ ارگانى در كشور متكلف 
يك  عامل  اين  كه  نيست  روستاييان  امور 
قبًال  كه  چرا  است  كشور  در  اساسى  معضل 
روستاها  مشكالت  دار  عهده  جهادسازندگى 
بوده ولى االن دستگاه هاى مختلف متكلفند 
مشكالت  حل  درباره  خاصى  كار  طبيعتًا  كه 

روستاييان صورت نمى گيرد.
طريق  از  كرد:  اضافه  عبادى  االسالم  حجت 
پيگيرى هاى صورت گرفته كه يك  مجلس 
پيگيرى  به  متكلف  كشور  در  خاص  دستگاه 
گفته  به  شود.  كشور  در  روستاييان  امور 
درآمد  منبع  تنها  يارانه  دريافت  اكنون  وى 
روستاييان خراسان جنوبى است و هيچ كارى 
براى اشتغال روستاييان با توجه به خشكسالى 

انجام نشده است. وى افزود: بى آبى كشاورزان 
نيرو  وزارت  اما  كرده  مستأصل  را  استان  اين 
استان  اين  به  آب  انتقال  براى  عملى  اقدام 
انجام نداده است. عبادى اظهار كرد: با توجه 
مسئوالن  جنوبى،  خراسان  در  خشكسالى  به 
بايد در روستاها در كنار آموزش صنايع دستى، 
اين حرفه را با فرهنگ سازى به عنوان مكمل 

كار كشاورزى ترويج كنند.

مسئوالن تالش كنند، معيشت كشاورزان تنها به شغل كشاورزى وابسته نباشد

طالق در استان فرهنگ مى شود!

افتتاح نمايشگاه پيشگيري از اعتياد فردوس

نمايشگاه پيشگيري از اعتياد با همكاري اداره بهزيستي 
شهرستان  جمعه  امام  فردوس،  فرماندار  حضور  با  و 
اداره  در محل  اجرايي  هاي  دستگاه  مديران  ديگر  و 
فرهنگ و ارشاد افتتاح شد. اين نمايشگاه كه حاوي 
تعداد 90 پوستر در موضوع اعتياد و روش هاي سالم 

زندگي افتتاح و معرض ديد عموم قرار گرفت.

ثبت نام ترم تابستان دوره  هاى 
كوتاه مدت جهاد دانشگاهى آغاز شد

ايسنا- مدير مركز آموزش تخصصى كوتاه مدت جهاد 
آغاز دوره  هاى كوتاه  از  دانشگاهى خراسان جنوبى 
با آغاز فصل  مدت جهاد دانشگاهى استان همزمان 
اوقات فراغت خبر داد.  معصومى مفرد، اظهار كرد:  
 جهاد دانشگاهى مانند سال هاى گذشته دوره هاى
آموزشى ويژه نوجوانان و جوانان را از ابتداى تيرماه 
و در چهار گروه آموزشى زبان هاى خارجه، كامپيوتر، 
ارائه  با  و  عمومى  هاى  دوره   و  مهندسى  و  فنى 

گواهينامه معتبر برگزار مى  كند.

برگزارى دوره آموزشى پارچه بافى 
در روستاى خيرآباد درميان

به مناسبت هفته صنايع دستى يك دوره آموزش پارچه 
بافى با هدف اشتغال خانگى بانوان در روستاى خيرآباد 
شد.  خواهد  برگزار  درميان  شهرستان  گزيك  بخش 
دوره  اين  در  گفت:  درميان  فرهنگى  ميراث  مسئول 
حدود 20 نفر از بانوان روستا در دو مقطع مقدماتى و 

پيشرفته آموزش هاى الزم را كسب خواهند كرد.

تخصصى  دوره  چندين  همزمان  برگزارى 
امداد و نجات در هالل احمراستان

در روزهاى اخير چندين دوره آموزشى تخصصى امداد و 
نجات در هالل احمر خراسان جنوبى برگزار شد. اولين 
دوره تخصصى اقدامات پيش بيمارستانى درسال جارى 
به ميزبانى قاين برگزار شد كه در اين دوره تخصصى 
20 نجاتگر در مدت 40 ساعت با مباحثى همچون شرح 
وظايف نجاتگر پيش بيمارستانى، ارزيابى صحنه و محيط 
حادثه، تثبيت پزشكى مصدوم، لوله گذارى تراشه، اصول 
با داروهاى  آتلبندى و حمل مصدوم، آشنايى  صحيح 
اورژانسى، ترياژ و بانداژ و… آشنا شدند. در طبس نيز 
دوره تخصصى اقدامات پيش بيمارستانى ويژه نجاتگران 
تخصصى  دوره  هم   سرايان  در  شد.  برگزار  خواهر 
پشتيبانى در عمليات  با حضور عالقمندان برگزار شد. 
دوره تخصصى حمايت هاى روانى- اجتماعى هم براى 

اولين بار در سال جارى  در نهبندان  برگزار شد.   

برگزارى دوره آموزشى مواد غذايى ارگانيك 

ايرنا- مديركل استاندارد خراسان جنوبى گفت: در سال 
ارگانيك ويژه زنان  جارى دوره آموزشى مواد غذايى 
روستايى كشاورز استان برگزار شد. مروى مقدم افزود: 
توليدات  كيفيت  ارتقاى  هدف  با  آموزشى  دوره  اين 
كشاورزى از طريق توانمندسازى زنان روستايى و بر 
اساس تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده رياست 
جمهورى و سازمان ملى استاندارد در اكثر استان ها 
در خراسان جنوبى  است كه  آمده  در  اجرا  مرحله  به 
نيز در قالب چهار كارگاه آموزشى به مدت 40 ساعت 
در شهرهاى مود و خوسف برگزار شد. وى اظهار كرد: 
دانش  ارتقاى  هدف  با  استاندارد  قالى  آموزشى  دوره 

قاليبافى، نيز بزودى در استان برگزار خواهد شد.

نخستين انتخابات هيئت مذهبى 
مهاجران افغانى در بيرجند برگزار شد

انتخابات اعضاى هيئت امناى هيئت  مهر- نخستين 
اين  شد.  برگزار  بيرجند  در  افغانى  مهاجران  مذهبى 
انتخابات با حضور مدير كل امور اتباع استاندارى، رئيس 
شوراى هيئت هاى مذهبى، كارشناس تشكل هاى دينى 
سازمان تبليغات خراسان جنوبى و 30 نفر از نمايندگان 
گروه هاى مختلف برگزار و تعداد 7 نفر به عنوان عضو 
اصلى و 2 نفر نيز به عنوان عضو على البدل انتخاب 
شدند و مقرر شد كه اين هيئت تحت هيئت متحده 

سيدالشهدا (ع) مهاجرين بيرجند فعاليت كنند.

دبيرخانه استانى كارگروه تسهيل
و رفع موانع توليد استان تشكيل مى شود

توليد  موانع  رفع  و  تسهيل  كارگروه  استانى  دبيرخانه 
مداوم  پيگيرى  نظر  تبادل  بررسى،  منظور  به  استان 
و  مسايل  فصل  و  حل  براى  هماهنگى  و  مستمر  و 
مشكالت فراروى واحدهاى توليدى استان تشكيل مى 
شود. كريمى، معاون امور صنايع سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان هدف اصلى از تشكيل اين كارگروه را 
پيگيرى مداوم و مستمر براى حل و فصل مشكالت 
فرآروى بخش صنعت، معدن و تجارت استان و استفاده 

حداكثرى از قانون رفع موانع توليد عنوان كرد.

گشايش نمايشگاه بزرگ قرآن در طبس 

از ديروز (30 خرداد) در طبس  نمايشگاه بزرگ قرآن 
گشايش يافت. اين نمايشگاه در قالب 12 غرفه تا 12 
تيرماه از ساعت 21 تا 24 براى بازديد عموم داير است.

كلنگ توسعه فضاى آموزشى دبستان 
شهيد مدرس قهستان به زمين زده شد

دبستان  آموزشى  فضاى  توسعه  كلنگ  گذشته  روز 
شهيد مدرس قهستان توسط خير مدرسه ساز، حاج 

اسماعيل كارگر به زمين زده شد.  

اينكه  بيان  با  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس 
جايگاه بخش كشاورزى در استان در حوزه هاى 
است،  كشورى  ميانگين  از  باالتر  اقتصادى 
گفت: در اين بخش به دنبال حذف خرده مالكى 
برنامه در كوتاه مدت نمى تواند  اين  هستيم و 
ولى پور  هاشم  تسنيم،  گزارش  به  شود.  انجام 
مطلق اظهار كرد: با تبيينى كه در اين بخش 

براى مردم شده تصور مى كنند بخش كشاورزى 
تنها بخش خرده مزارع و خرده مالكيتى است 
در صورتى كه خرده مالكيتى يكى از مبانى ما 
به كشاورزى معطوف نمى شود.  تنها  اما  است 
وى بيان كرد: كشاورزى خراسان جنوبى شامل 
زراعت و باغدارى است و 70 درصد در حوزه 
تشكل ها است و تنها 30 درصد در بخش خرده 

مالكيت است  و در حوزه صنايع تبديلى سرمايه 
گذارى كه در اين حوزه صنايع تبديلى مى شود 

بخش كمى نيست. 
ولى پور مطلق افزود: نمى توانيم خرده مالكيتى 
را در بازه زمانى كوتاه مدت بر اساس قوانين و 
مقررات حذف كنيم زيرا كارى بسيار سنگين است 
و راهكار آن اين است كه بايد به دنبال معرفى 

شناخت يك نظام بهره بردارى باشيم كه با وجود 
خرده مالكيتى مديريت توليد را داشته باشند و 
افزايش بهره ورى هم توليد را هدايت كند كه 
متناسب با تنظيم بازار هم افزايش بهره ورى را 
داشته باشد.  وى بيان كرد: تاكنون اقداماتى در 
راستاى حذف خرده مالكيتى در استان انجام و 

طرح ها به وزارت ارسال شده است.

خرده مالكى در بخش كشاورزى خراسان جنوبى حذف مى شود

 فروش مصالح گرانوليت

 اجرا وكنتكس 
با نازل ترين قيمت
09151614038- نجفى

هشدار فرمانده سپاه خراسان جنوبى در جمع سازمان هاى مردم نهاد
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خرازى : دلواپسان «دولت ستيزى» مى كنند 
 

گفت:  ايرانيان  نداى  حزب  مركزى  شوراى  رئيس 
دلواپسان برخالف نظر رهبرى دولت ستيزى مى كنند، 
خرازى  صادق  مى شوند.  آنان  نيت  متوجه  مردم  اما 
ادامه داد: ما درك مى كنيم چرا دولت ستيزى مى شود، 
پاسخگوى  نمى خواهند  مختلف  عناوين  با  دلواپسان 
عملكرد 8 ساله خود باشند، همچنين دولتمردان سابق 
عليه  صحبت هايى  چه  خلوت  در  كه  نيستند  متوجه 

انقالب و محكمات آن كرده و مى كنند.

پرونده تخلف 60 ميلياردى جهانگيرى  

مشرق نوشت : جهانگيرى، معاون اول و رئيس ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادى، در حالى طى ماه هاى اخير 
به طور مكرر به تخلفات دولت قبل اشاره كرده كه خود 
او در دوره وزارتش در دولت اصالحات، با يك پرونده 

تخلف 60.825.378.000 ريالى روبروست.

روايت زيبا كالم از ميزان اعتماد به دولت
 

صادق زيبا كالم در يادداشتى نوشت : پس از دو سال 
مدنى  حوزه هاى  در  گرفت  نتيجه  بايد  دولت  استقرار 
حوزه  در  ندارد.  وجود  دولت  به  نسبت  زيادى  اعتماد 
اقتصادى اما اعتماد به دولت در حد متوسط است ولى 
بتوان گفت همچنان  در حوزه سياست خارجى شايد 
بيشترين اعتماد به  اقدامات دولت يازدهم وجود دارد. 

 
زائرى: غيرت داشتيم نبايد اجازه مى داديم 

با  پر رويى روى سن بيايد و دست تكان بدهد 
 

زائرى استاد حوزه و دانشگاه از حضور احمدى نژاد در 
جايگاه مراسم تشييع شهدا انتقاد كرد و نوشت : اگر 
غيرت به اين شهدا و جنازه هايشان داشتيم نبايد اجازه 
مي داديم او بيايد باالي سن و با پررويي هميشگي اش 
اين حضور با شكوه را به سخره بگيرد و بي ادبانه حتى 
هنگام سخنراني محسن رضايي متوهمانه براي مردم 
دست تكان بدهد. الاقل بعد از اين افتضاحات سريالي 

و دستگيري حلقه اولش نبايد اجازه مي داديم. 

ظريف : خواست خدا بود كه فيلم  منتشر شد    
 

 محمد جواد ظريف در گفتگو با يك خبرگزارى بيان كرد : 
از  كسى  كه  مواردى  جز  موردى،  هيچ  در  «هميشه 
رهبرى مايه بگذارد» واكنش تند نشان نمى دهم و 
 معتقد است انتشار فيلم تنش لفظى بين او و كوچك زاده 

خواست خدا بوده است.

تركان: عضو نهاد عالى اصالح طلبان نيستم  

تركان ، مشاور رئيس جمهور در واكنش به خبر حضور 
نماينده  عنوان  به  اصالح طلبان  عالى  نهاد  در  خود 
دولت گفت: من در هيچ جلسه سياسى نماينده دولت 

و حزب اعتدال و توسعه نبوده ام و نيستم.

سپاه را از ليست تحريم خارج نمى كنيم 
 

وزارت  ضدتروريسم  هماهنگ كننده  كيداناو»  «تينا 
گزارش  انتشار  با  همزمان  جمعه  روز  آمريكا  خارجه 
تحريم هاى  از  تروريسم، گفت هيچ يك  سال 2014 
مربوط به آنچه وى حمايت ايران از تروريسم خواند، 
نمى شوند.  برداشته  هسته اى  احتمالى  توافق  از  پس 
«تينا كيداناو» درباره گزارش ساالنه 2014 تروريسم 
گفت: اين گزارش، لزومًا حرفى درباره تعداد حمالتى 
خاص  كشورهاى  برخى  حمايت  يا  تحريك   به  كه 
در تمامى موارد صورت گرفته  است اشاره اى نكرده 
است.... اما ما همچنان بسيار بسيار درباره فعاليت سپاه 
و همچنين واسطه هاى آنها كه از جانب ايران فعاليت 
آنها  از  به برخى  پيشتر  مى كنند، نگران هستيم. من 
اظهارنظراتم  در  ديگر  و گروههاى  از جمله حزب ا... 
وى  هستيم.  آن  نظاره گر  دقت  به  ما  كردم.  اشاره 
هسته اى  جامع  توافق  صورت  در  كه  كرد  تصريح 
ايران و 1+5، سپاه از ليست تحريم هاى آمريكا خارج 
از  يك  هيچ  نداريم  قصد  ما  كرد:  تأكيد  و  نمى شود 

تحريم هاى مرتبط با تروريسم را لغو كنيم.

عربستان پسر مهاجراني را  بورسيه كرد  

 بر اساس يكى از اسناد سرى وزارت خارجه عربستان 
كه در پايگاه ويكى ليكس منتشر شد، وزارت دارايى 
مهاجرانى  ا...  عطاء  درخواست  اساس  بر  كشور  اين 
اعطاى بورسيه به پسر او را براى تحصيل در مقطع 

دكترا در دانشگاه «وارويك» انگليس پذيرفته است.

شانس توافق هسته اى افزايش يافته است    
 

خوشبينى  ابراز  ديپلمات ها  وله،  دويچه  گزارش  به 
مى كنند كه مذاكرات به طور فزاينده اى به يك توافق 
تاريخى نزديك شده است. رويترز نيز نوشت احتمال 
دستيابى به يك توافق نهايى بيش از آن چيزى است 

كه منابع رسمى سياسى كشورها اعالم مى كنند.

تاكيد مجدد آمريكا بر «دسترسى به اماكن 
نظامى و مصاحبه با دانشمندان»

 
يك روز پس از اعالم درباره منتفى شدن مطالعات 
موضع  بر  آمريكا  خارجه  وزارت  نظامى،  ادعايى 
خارجه  وزارت  سخنگوى  كرد.  تأكيد  خود  سابق 
بررسى  به  منوط  تحريم ها  رفع  كرد  تأكيد  آمريكا 
ابعاد نظامى احتمالى (PMD) است و هيچ امتيازى 
انرژى  وزير  است. همچنين  نشده  داده  باره  اين  در 
و  اماكن  به  دسترسى  لزوم  بر  ديگر  بار  آمريكا 

اشخاص براى توافق هسته اى با ايران تأكيد كرد.

سفر هيئت بلندپايه آمريكا به ايران  

گذشته  هفته  كه  كرد  اعالم  آمريكايى  موسسه  يك 
موسسات  ارشد  نمايندگان  از  بلندپايه  هيئت  يك 
افزايش  براى  تهران  به  با سفر  آمريكا  عالى  آموزش 
 همكارى هاى دانشگاهى بين دو كشور گفتگو كردند . 
را  علمى  ديپلماسى  مى گويد  هيئت  اين  سرپرست 

آغازگر باب گفتگو بين دو كشور مى داند.

پوتين تاكيد كرد: خواسته هاى خارج از توان 
 ايران روند مذاكرات را تضعيف مى كند. 
رئيس جمهور روسيه افزود : اولين چيزى 
نظر من  به  و  كنم  تاكيد  كه مى خواهم 
مسئله اى مهم است، اين است كه ما با 
همه شركت كنندگان در اين روند از جمله 
آمريكا و اروپايى ها تفاهم مشترك داريم 
و من اميدوارم كه اين تفاهم با ايران هم 
وجود داشته باشد و آن اين است كه همه 
كشتار  تسليحات  تكثير  و  گسترش  با  ما 
 جمعى مخالفيم. اين موضع اساسى ماست . 
وى افزود: اين چيزى است كه به ما كمك 
مى كند به شكلى سازنده با آمريكا در اين 

جهت كار كنيم.

 خيلى خوشحاليم كه موضع 
ايران تغيير زيادى كرده كه اجازه 
داد ما به سطحى از توافق برسيم

پوتين تصريح كرد: ما خيلى خوشحاليم كه 
ايران تغيير زيادى كرده است كه  موضع 
اجازه داد ما به سطحى از توافق برسيم كه 
امروز داريم. ما از اين توافقات و ترتيبات 
حمايت مى كنيم. تنها چيزى كه به نظر 
اين  تواند  مى  و  است  سازنده  غير  من 
توافقات را تضعيف كند، اين است كه از 
ايران چيزهايى را بخواهيم كه نمى تواند 

انجام دهد و اصال براى حل مسئله اساسى 
منع تكثير مهم نيست.

كه  اميدوارم  من  البته  كرد:  اضافه  پوتين 
اصال به اين جا نرسد. البته آقاى الوروف 
وزير خارجه روسيه بهتر مى داند كه چه 
 زمانى بايد توافقنامه را امضا كند. او مى گويد 
هر زمان كه آماده باشد، امضا مى كنيم. 

طور  همين  ها  ديپلمات  هميشه  البته 
هستند و مى گويند هر وقت كه آماده بود. 
به نظر من باالخره زمانى توافقنامه امضا 

خواهد شد. 
ما  ديروز  گفت:  روسيه  جمهور  رئيس 
اتمى  انرژى  المللى  بين  آژانس  مدير  با 

ديدار كرديم. پس از امضاى توافقنامه بايد 
اجرايى شود كه حدود شش  آن  ترتيبات 

ماه زمان نياز دارد. 

مهم است كه آمريكا حمايت كند

وى گفت : همچنين مسئله مهم ديگرى 

كشور  كه  است  مهم  دارد.  وجود  هم 
كند،  توافقنامه حمايت  اين  از  نيز  آمريكا 
يعنى كنگره بايد از آن حمايت كند، اين 
مسئله مهم است، ما مى دانيم هم اكنون 
بحثها در اين خصوص در آمريكا جريان 
دارد ، برخى مى گويند رئيس جمهور حق 

دارد اين توافقات را امضا كند و نيازى به 
ما  مشكل  اين  البته  ندارد،  كنگره  تاييد 
نيست و ما نمى توانيم آن را حل كنيم، 
براى  را  مشكالت  برخى  توانيم  نمى  ما 
كنيم.  حل  واشنگتن  و  يف  كى  مقامات 
با  و  آمريكاست  ميدان  در  گوى  بنابراين 
همه مشكالتى كه رئيس جمهور آمريكا 
در اين خصوص با آن روبروست، اگر اين 
بزرگترين دستاورد  توافقنامه حاصل شود 

او در سياست خارجى خواهد بود.

كشورهاى منطقه نبايد احساس 
كنند كه پس از اين توافق اوضاع 

بدتر خواهد شد

 پوتين افزود : من باور دارم به نتيجه مى رسيم 
است.  نتيجه  اين  به  رسيدن  ما  هدف  و 
شود.  حل  مسئله  اين  است  مهم  بسيار 
كه  است  اين  رابطه  اين  در  مهم  مسئله 
كنند  احساس  نبايد  منطقه  كشورهاى 
كه پس از اين توافق اوضاع بدتر خواهد 
ما  شد،  خواهد  ظاهر  تهديدى  يا   شد 
نمى توانيم اجازه دهيم چنين احساسى در 
ميان كشورهاى منطقه ايجاد شود. هدف 
همجوارى  روابط  كه  است  اين  روسيه 
خوبى هم با ايران و هم با همه كشورهاى 

ديگر منطقه داشته باشد.

كارگاه پخت زولبيا و باميه در بيرجند  عكس: عبدىعكس روز 

پوتين : باالخره توافقنامه امضا مى شود   

نبايد از ايران چيزهايى بخواهيم كه نمى تواند انجام دهد

ظريف : فكر نكنم تمديد مذاكرات داشته باشيم 

محمد جواد ظريف ، وزير امور خارجه كشورمان در خصوص 
تمديد مذاكرات گفت : ما اعتقاد داريم كه بايد توافق خوبى 
به دست بيايد. يعنى احساس فشار زمانى هم نمى كنيم، چون 
آمريكايى ها براساس مصوبه كنگره فرصت محدودى دارند، ولى 
ما اين احساس را نمى كنيم. اگر به توافق قابل قبول رسيديم كه 
همه چيز درست مى شود وگرنه مى توانيم ادامه بدهيم. البته من فكر نمى كنم تمديدى 

در كار باشد. اما ممكن است مقدارى بيشتر براى رسيدن به توافق زمان بخواهيم. 

آيت ا... مصباح : برخى بستگان امام رفوزه شده اند
  

رئيس موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره) گفت: در 
پيامبر  از بستگان و اصحاب  ابتداى بعثت بسيارى  سال هاى 
رفوزه شدند. آن زمان برخى بستگان پيامبر عامل انحراف بودند 
و رفوزه شدند و اكنون برخى بستگان امام خمينى(ره). آيت ا...
مصباح با بيان اينكه «گاهى براى تحريف امام به متشابهات 
كالم امام استناد و شأن نزول آن را انكار مى كنند»، اذعان كرد: تحريف گران با 

ابزارهاى مختلف از جمله جنگ روانى و افترا و تهمت به ميدان آمده اند .

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 

غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه

به يارى شما مى انديشند.
 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم

شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:
شماره كارت: 6037701199502144

بانك ملى: 0105783779007
بانك كشاورزى: 69961169

 آدرس: مدرس5 - پالك29
تلفن: 32229154   فاكس:32229051

جناب آقاى مسعود على آبادى
از تالش هاى بى شائبه و سازنده شما معلم عزيز، دلسوز و مهربان در رشد و 
پرورش و تعليم و تربيت فرزندمان عارف محمدى به جهت قبولى در آزمون 
تيزهوشان سپاسگزارى مى نماييم و از مدير محترم دبستان پسرانه رودكى 

جناب آقاى احمدرضا ديمى ، جناب آقاى رضا چهاردهى ، سركار خانم حميده 
ترشابى و جناب آقاى حميد پاسبان 

 تشكر و قدردانى نموده و از خداوند متعال سربلندى و موفقيت روزافزون 
شما بزرگواران را آرزومنديم.

محمدى و بانو

برادران ارجمند 

مهندس تخم پاش و مهندس ديمى 
 با نهايت تاسف و تالم مصيبت وارده را صميمانه خدمت شما 

و خانواده محترم تان تسليت عرض نموده 

براى شما و ساير بازماندگان از درگاه ايزد منان

 صبر و اجر آرزومنديم.
مجمع خيرين سالمت خراسان جنوبى
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امالك و مستغالت

فروش واحد 85 مترى مفتح 23 
مجتمع آفتاب،واحد 8  بدون آسانسور 

فى 80م+15م وام 09153614183

فروش وياليى 200 مترى واقع در 
زاهدان يا معاوضه با ملك در بيرجند

09155496373

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
پاركينگ و آساسنسور 75 م

09153614183
فروش امتياز زمين هاى اتحاديه درب
 و پنجره سازان واقع در مهرشهر
فى توافقى 09151641433 

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784 

فروش ملك وياليى دوبلكس 
در معلم نقدى يا معاوضه

09159626514

فروش ملك وياليى 300 ميليون 
يا معاوضه با آپارتمان كوچك

09153634160

فروش يك شبانه روزآب قنات
 بازمين در20كيلومترى بيرجند

فى20م 09155619107 

فروش منزل وياليى زمين 75متر 
بنا140متردوطبقه معصوميه 
فى132م 09151600337 

فروش آپارتمان75مترى سجادشهر
2خواب نورگيرسندآزاد.صفر
تخليه   09159610195 

فروش 650مترزمين كشاورزى 
با45دقيقه آب روستاى 

شمس آباد  09157556797 

فروش منزل مسكونى واقع در
 اميرآباد امام على 22 متراژ

130مترفى 0 5م  09159639253 

فروش خانه نيمه ساز نرسيده 
به آبشارگيوك متراژ60 فى 20م 

09011479455

فروش چهار واحدى يكجا در 
خيابان غفارى معاوضه با زمين يا 
منزل كلنگى 09332459291 

فروش آپارتمان سايت ادارى طبقه 5 
تعاونى دامپزشكى آفتابگير انبار 
و پاركينگ 09151609124 

فروش زمين به متراژ297
واقع درشهرك بجد
 09105462137

فروش امتياز آپارتمان فاز 2 ارتش 
شهيدناصرى باواريزى 22م 
فى30م 09155614726

فروش2قطعه زمين120مترى 
بسيجيان دشت على آباديامعاوضه 

باماشين 09159617233

فروش واحد مسكونى 117 متر
مفيد پاركينگ انبارى آسانسور 

 09338107289

فروش يك واحد آپارتمان مسكن 
مهر75 متردوخوابه طبقه سوم 

شمالى 09159658433 

فروش منزل وياليى درحسين آباد
سادات يا معاوضه باواحدآپارتمان 
درشهريازمين 09158650989 

فروش واحد 75مترى 
دوخواب،لوكس،پونه
 09358531890

فروش امتياز تجارى فوق العاده 
استثنايى اول غفارى 22م

 09157412611
فروش يامعاوضه منزل وياليى 

درسه واحد يك واحد 180 مترى
 ودو واحد75مترى 09151613299 

فروش زمين مسكونى  دوكله
 175 متر خيابان جمهورى
85  م  09156042402

فروش منزل شمالى واقع در 
دستگرد 168 متر90 متر زير بنا

فى60 م  09150033510 

فروش يك باب منزل وياليى
 تازه ساز واقع در قاين

09155611987

فروش آپارتمان از مجموعه 
بنياد مسكن شوكت آبادطبقه اول 

دونبش  09019201887

فروش مغازه تجارى خيابان سعدى 
سندشش دانگ31 متر

09373831253
فروش واحد 100 مترى صدف 5
 با پاركينگ وآسانسور و انبارى
 فى توافقى 09153614103

فروش منزل چهكند 171متر 
76مترزيربناداراى پايانكار

 زيرفى  09156700437 

فروش آپارتمان مسكن مهر كنار 
جاده شكرآب شركت مولوى  
طبقه اول  09153621050 

فروش آپارتمان 110مترى
 امكانات فول آفتابگير سپيده

 مجتمع معراج  09155610426 
فروش يا معاوضه دو باب مغازه 

حاشيه امامت فى كارشناسى
 09155613291

فروش ملك وياليى
بازيربنا400متر جنوبى واقع در 

كارگران 09105464124 

فروش امتياز آپارتمان 130 مترى از 
پروژه نگين معصوميه واريزى 21,2

 فى كارشناسى 09195605878 

فروش زمين 160 مترى.حاجى آباد 
مقداد قطعه دوم.شمالى. يا معاوضه 

با ماشين 09151632258 

فروش 650مترزمين كشاورزى 
با45دقيقه آب روستاى شمس آباد

 09157556797

فروش منزل واقع درمعصوميه  
پايين خيابان مسلم در2طبقه  
فى 140م 09158641723 

خريدار زمين كشاورزى
 ديمه زار اطراف بيرجند

 09350650139

فروش زمين دستگرد سند 
ششدانگ.خيابان كوثر 

 09159626771

فروش2قطعه زمين120مترى 
بسيجيان دشت على آباد

يامعاوضه باماشين09159617233
فروش آپارتمان مهرشهر
حاشيه 20مترى.همكف

شمالى 09155618396 

فروش آپارتمان 91 مترى به 
انضمام پاركينگ و انبارى واقع در 
منطقه 16 تهران 09151631290 

فروش يك واحد مسكونى واقع
 دربلوار جماران خيابان ستايش 

دوطبقه  09338107289 

فروش آپارتمان 115 مترى 
نيستان 3 (معصوميه) طبقه 3 
فى 125 م 09153618933

فروش زمين به متراژ352 متر 
نبش بلوار فردوسى وخيابان وحدت 

فردوس 09151373541 

فروش باغ دستگرد بانيم ساعت
 آب چاه و120نهال پسته 

 09153625090

فروش باغ ويال بهدان.  500 متر 
زمين 3 ساعت آب ويك سوييت 

40 مترى 09158658068 

فروش2500 مترزمين سنددار
مشجر. نيم ساعت آب. چاه 
فى 32 م.  09153613026

فروش زمين500مترى
بلوارناصرى،پشت ورزشگاه

 09371645694
فروش يك واحد آپارتمان الهيه 

85مترى فى60م
 09013400891

فروش 1000متر زمين مزروعى 
با1ساعت آب قنات در روستاى 

ميرعلى 09159645585

فروش منزل110مترحاشيه
 خيابان مصطفى خمينى فى230م 

 09158632953

فروش منزل وياليى واقع در حاجى 
آباد ولى عصربازيربناى 100متر

 فى 60م 09153618343

فروش آپارتمان درزاهدان 
يامعاوضه بامنزل وياليى

 دربيرجند 09155617282 

فروش واحد مسكونى طبقه همكف 
ورودى و حياط مجزا تازه ساز
165 م 09151603073 

فروش آپارتمان حدود 110متر 
زير بنا واقع در دولت 31فى135م 

 09157566606

فروش واحد 130 مترى حاشيه 40 
مترى  مالصدرا سه نبش طبقه 5  

09155617442

معاوضه85مترى فول،طبقه1،
سايت ادارى بامحدوده غفارى
 تا امامت 09153638963

فروش باغ به متراژ1250متر 
حاشيه جاده سورگ انواع نهال 

ميوه  09151600337 

فروش منزل وياليى دوكله
  مفتح 1 فى كارشناسى  

09154988814.
فروش آپارتمان89مترى مجتمع 
پرديس مدرس5طبقه سوم فول 

امكانات 09301209479 

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !

رهن و اجاره

اجاره آپارتمان، نسترن 4طبقه اول 
آسانسور با تمام امكانات

 09155206973
اجاره انبارى هاى 50، 100 و 200 

مترى ، واقع در حاشيه جاده
 شمس آباد.09156041846 

اجاره زمينى به متراژ حدود 
1000مترواقع درفتح1 

انتهاى توحيد2 09152695710 

اجاره انبار 100 مترى
 واقع در جمهورى 33
 09151642113

اجاره طبقه دوخوابه 100متر
زيربنابا امكانات نرجس 2م رهن

اجاره 250 يا15رهن 09359728422 

اجاره منزل دربست دوخواب
 سجادشهر2م 420 اجاره

 09156692686
اجاره مغازه تعويض روغنى باكليه 
امكانات وتجهيزات واقع درخيابان 
مصطفى خمينى 09151639018 

نيازمند اجاره مغازه كوچك 
ياسوييت جهت انبار
09331058998

اجاره آپارتمان نرجس 
طلوع عدالت

 09155624539

اجاره آپارتمان ستاره كوير
طبقه4فول امكانات 2م رهن 
450اجاره  09301209479 

خودرو پرايد

 خريدارپرايدتميز84 به باال 
يا 141 تميز بدون رنگ 

 09158652861

فروش پرايد 
مدل79

09105462137 
فروش پرايدمسى.87دزدگيرروكش.

فرش.كف.كولرسالم.3ماه.بيمه
فى12م 09155623071 

فروش پرايد 84 نقره اى دوگانه 
دستى دور رنگ .زير فى

 09157412611

فروش132SXمدل90
سفيدبيرنگ بيمه تا94/6

فى15300م 09157202463 

فروش پرايد131اس ال مدل90، 
كاركرد62هزار،بيمه آخرسال.
فى14,5   09151603957 

فروش 111سفيد
se 93مدل 

 09155610426

فروش پرايد 111 نوك مدادى 
بدون رنگ چهار حلقه ال ستيك نو

 09305788696 

فروش پرايد دوگانه دستى 86
سفيدبدون رنگ بيمه2ماه 
فى12500 09158668450

فروش پرايد 84 نقره اى دوگانه 
دستى دور رنگ فى 8200

 09153624494

فروش پرايد مدل 84 نقره اى 
الستيك نو. دوگلگير رنگ. 

فى 9300 م  09153613026

معاوضه  هاچ بك مدل84بدون
 رنگ مشكى باپرايدصندوق دار

 09159647219

فروش پرايد مدل 86دوگانه 
كارخانه دوررنگ تخفيف 

بيمه كامل  09159632317 

فروش پرايد 141 نقره آبى متاليك 
86يك گلگير و كاپوت رنگ دوگانه 

فى 10/5  09351614609 
فروش پرايد مدل 86 رنگ بژ بدون 

رنگ دوگانه كارخانه
 12500 م  09151605056 

معاوضه پرايد مدل 82 بى رنگ ، 
دوگانه ، با پرايد مدل 84 يا 85 

تميز  09151649576 

خودرو پژو

فروش فورى 206اس دى.v9فول 
دنده اتومات مدل89سفيدچند
لكه رنگ  09159610195 

فروش پارس سال دوگانه داشبورد 
جديد خاكسترى مدل بهمن 93 
فى 37500   09153635766 

فروش پژوپارس سال مدل 88رنگ 
دلفينى بسيار تميز .بيرنگ .رينگ 
والستيك كامل 09352938345 

فروش آردى85دوررنگ 
سفيددوگانه فى8م
 09156662696

فروش206نوك مدادى مدل 
87 يك نصف گلگير رنگ تميز 
فى21500   09105451405 

فروش پژو آردى مدل 82بيرنگ
1 سال بيمه 13سال تخفيف

 09155614099
فروش آردى،مدل78،بدون 
رنگ،رنگ قرمز ،قيمت 5800

 09195035367

فروش پژو405tu5كارتكس 
دارتحويلى خردادفى 31/500 

 09152035375

فروش تاكسى پژو برون شهرى 
مدل88 يامعاوضه باتاكسى شهرى 

ياسوارى 09151614359

فروش 206 مدل83 
رنگ بژ  فى 13

 09335542327

فروش پژو405مدل87دوگانه  
كم كار يامعاوضه با111خشك 
فى20/500  09391646003 

فروش پژو پارس سال سفيد مدل 
90 بيمه آخر سال الستيك نو.
 فى 27.5 م  09153613026

فروش.آردى مدل 84تميز 
بيمه تا اول برج 10  

09153610632
فروش فورى به علت نياز مالى 

پژو405 مدل85زير قيمت 
كارشناسى  09011637166

فروش پارس tu5 مدل92تميز
وكم الستيك خارجى آينه برقى 
قيمت 35  09153337328 

فروش پژو405مدل 88نقره اى
 يك درب رنگ بيمه تابرج 7
فى 19م  09151602955 

خودرو متفرقه

فروش وانت مزدا 1600 مدل 77 
بدون رنگ تميز بيمه كامل
 فى10 م 09151609821

فروش پى كى مدل 83 بدون رنگ 
نقره اى  تميز فى 6,200

09154957271

خريداريك موتورهندا
 مدل85تا88

 09137634703

فروش پى كى مدل 84 نقره اى 
بيمه 6ماه تخيف كامل

 فى 6700   09305826672

فروش.دووسيلومدل76بيرنگ.
بيمه.11ماه7سال.تخفيف

.فى10م  09155623071 

فروش زانتيامدل82،نقره اى،فنى 
عالى يك گلگيرونصف رنگ دارد

 09157213695

فروشpkمشكى مدل83تك برگ 
سندبدون رنگ تابرج10بيمه 
فى6500.  09155614249 

فروش پيكان مدل 79بى رنگ 
بسيارتميز رينگ والستيك نو..

موتورتازه تعمير  09151630906

خريدارنقدى موتورطرح هندا
يابى كالج.

 09331058998

فروش سمندال ايكس
 آخر 88

 09350650139

فروش سمندLXسفيد مدل88.
بدون رنگ.بيمه كامل.بارينگ 
والستيك 09388266435 

خريدار 
رانا سفيد

 09151632566 

فروش موتور بى كالج 
مدل91 انرژى رنگ مشكى

 09159627300

فروش موتور تريل،پيشرو 
200،مدل 86.  
09105460901  

فروش پيكان وانت 84 الستيك نو 
بيمه يكسال فنى سالم فى 7500

 09336348732

فروش نيسان مدل 79 رنگ 
سفيد تخفيف بيمه 7 سال 

 09151609605
فروش  پيكان مدل 83  دوگانه  
بيمه تابرج 6 چهار حلقه الستيك 
نو ، فى 6200  09159638270 

فروش سوارى چرى مدل 89
 نقره اى 

 09159639352
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ر فروش نيسان دوگانه،مدل 90 بى 
رنگ،يكسال بيمه،كفى و اتاق تميز 

فى 24م 09151636030 

فروش موتور تريل 250مدل 90 
بيمه تا برج 9

09156694379

رايانه و همراه

خريدار وايرلسل دست دوم يا 
معاوضه با مودم معمولى نو

 09392766270

htc ht2  فروش گوشى
قيمت210مقطوع 
 09158384238

فروش گوشى ال جى g2 سفيد
 با گارانتى قيمت 900 تومان

 09159620947
 

جوياى كار

جوان مجرد
 جوياى كار

09156648806

به تعدادى نيروى برقكار 
نيمه ماهر نيازمنديم.
 09159640387

جوياى كار  در شركتها, فروشگاه ها 
جهت انجام امور حسابدارى يا 
كمك حسابدار09157558455

 ASP.NET برنامه نويس
جهت پروژه هاى شركت نيازمنديم

 09155205646

آژانس پارك به تعدادى راننده 
با خودرو پژو و سمند  ترجيحا 

بازنشته نياز دارد 09365613536 

به يك اكيپ كاشيكار درجه يك 
براى كاردرزاهدان نيازمنديم

09155619864

به تعدادى راننده با خودروى 
ترجيحا دوگانه جهت كار در آژانس 

نيازمنديم 09158349338 

به يك نفركاردان دامپزشك 
آقاجهت واكسيناسيون دام 
نيازمنديم 09155617282 

به يك نفرنيروى جوان(آقا)جهت 
كار دركافى شاپ نيازمنديم

09351614897.

مردى چهل ساله باخودرو مدل باال 
آماده همكارى باارگانهاى دولتى

 09153625090

جوانى 27ساله متاهل با پژو405 
صفردوگانه سوز آماده همكارى 

09158671899
جوان 28ساله متاهل داراى
 مدرك كاردانى كامپيوتر 

وگواهينامه 09151923638 
جوياى كاردر شيفت بعداز ظهر

 يادرشيفت شب 
 09157914459

جوانى متاهل با سوارى چرى 
آماده همكارى با ارگانهاى دولتى و 

خصوصى 09159639352

تعويض كار الستيك
 ماشين سنگين نيازمنديم

09155611355

لوازم منزل
فروش تعدادى گليم و قاليچه نو

با قيمت ارزان
09151643761

فروش كولرگازى پنل دار
18هزارGREEگرى كم مصرف 

09373831253

فروش 10مترموكت سوسنى سالم 
تميزبدون پارگى 50 هزارتومان.

 09301884247

فروش يك جفت فرش دست بافت 
طرح خشتى خيلى زيبا و باكيفيت 

فى 8م  09150905675 

فروش يك عددميزLCDترك
MDFنشكن ويك عددميزعسلى 
و ميز كامپيوتر09368417677 

فروش اجاق گاز تكنا- 5شعله 
زمان دار و فر دار- آكبند

 09151602659

فروش كولر روميزى 
تميز و كم كار

 09371215096
فروش كولر روميزى نو

موتور ژن تبريز.
 09153635526

متفرقه

فروش يك دستگاه خمير گيرويك 
عددتشت خميرى تمام استيل

09101495428

واگذارى خط توليد 
سازه هاى كناف 
 05137647329

فروش موتور برق
 سه كيلو وات در حد نو

 09153636478

فروش يك دستگاه قيچى خم 
وبرش ميلگرد تك فاز،كم كار، 

درحد نو 09158641723 

فروش لوازم كارواش 
پمپ آب باد كف ساز

 آب شيرين كن 09376686293 

فروش كلى
 لوازم ساندويچى

 09370595194 

فروش فورى آژانس با جواز 4سال 
اعتبار بازنگ خور تقريبا 70

فى 7500م  09159638196 

فروش يخچال 80سانت در دو متر 
دو درب طرح چوب فى توافقى

 009158619030
فروش دو عدد
 ويترين مغازه

 09371215096

فروش ميز  ام دى اف ال 
شكل وصندلى چرخ دار 

 09159688198
فروش يخچال 6درب كم مصرف 

مخصوص سوپرماركت
 6ماه كار 09158384238 

خريدار متون و تست كنكور 
رشته حسابدارى بازرگانى 

 09159615071

خريدار سنگ فرز 
دسته دو درحد نو
 09151640588

فروش هواگازباوسايل،ترانس 
جوش350آمپر،لوله بر،2عدد

 درب چوبى 09157418930

فروش يك دستگاه دوچرخه 
دست دو 20 دنده اى المپاد 

فى 200 هزار 09151601549

فروش لوازم
 آرايشگاه فى عالى
 09352376866
فروش فيش عمره

 اولويت 404
 09159617936

فروش تعدادى الستيك كاركرده 
پرايدورينگ اسپرت استيل پرايد

در حدنو 09151600341 

فروش ماشين شارژى
 و دوچرخه 20

 09158610137

فروش كليه لوازم محصوالت 
فرهنگى واقع در مهرشهر 

09390821811

خريداريك عدد يخچال 
ويترينى طرح جديد ياقديم 

 09158605012

فروش رينگ والستيك16اسپرت 
يامعاوضه بارينگ والستيك

15معمولى 09128995241 

پيوند زدن نهال پسته
 تضمينى.

09159620826

فروش چهار حلقه الستيك نو بارز
 با رينگ اسپرت پرايد فى 850هزار 

 09159659386

فروش سوپر ماركت 
واقع در حاشيه غفارى. 

09301322568
فروش بوتيك زيپ 

با موقعيت مكانى عالى
09153631340

فروش يك دستگاه فتوكپى
 مارك توشيبا 

 09158650868

فروش پوشاك مردانه
 در راسته بازار با موقعيت عالى

 09157710431

فروش مغازه پوشاك درطبقه 
همكف پاساژسادسى باكليه وسايل 

 09153618832

خريدارسرشور وآبگرمكن
 به قيمت مناسب
 09105463787

فروش تعدادى گوسفند 
يا معاوضه باپيكان وانت

 09153619653

فروش يك عدد درب آپارتمان 
عرض 1/20 همراه باچهارچوب
و قفل كليد 09151602437



ضميمه رايگان روزنامه آواى خراسان جنوبى
يكشنبه  31 خرداد1394 

جايگاه ماه خدا

روزه اندام هـاى بدن

تغذيه سالم در ماه
مبارك رمضان

روزه دارى
در سالمنـدان

ديابت و
روزه دارى 

مادران باردار
و شيرده چگونه

روزه بگيـــرند

فوايـد 
روزه دارى ...

توصيـه هاى
 بهـداشتـى در 
ماه مبارك رمضان

بهـداشت
 دهان و دندان در 
مـاه مبارك رمضان

وعـده هاى غذايى 

ماه  مبارك رمضان

مسابقـه پيامكى



ماه رمضان در هر سال، قطعه اى از بهشت است كه خدا در جهنم سوزان دنياى مادى ما آن را وارد مى كند و به ما فرصت مى دهد كه خودمان را بر سر اين سفره الهى در اين ماه، وارد بهشت كنيم. بعضى همان 
سى روز را وارد بهشت مى شوند. بعضى به بركت آن سى روز، همه سال را و بعضى همه عمر را، بعضى هم از كنار آن، غافل عبور مى كنند كه مايه تأسف و خسران است. حاال براى خودشان كه هيچ، هر كس كه 

ببيند اين موجود انسانى، با اين همه استعداد و توانايى عروج و تكامل، از چنين سفره با عظمتى استفاده نكنند، حق دارد كه متأسف شود. اين ماه رمضان است. ماه ضيافت ا... است.ماه ليله القدر است.
بيانات در ديدار جمعى از روحانيون    72/11/17

1- اى مردم ، ماه خدا ، همراه بركت ، رحمت و آمرزش گناهان 
به شما روى آورده است .

2- با نيتهاى درست ودل هاى پاك ، خواسته هايتان را از خدا 
بخواهيد .

3- با گرسنگى وتشنگى اين ماه ، به ياد گرسنگى و تشنگى 
قيامت بيفتيد .

4- به فقرا و محرومان صدقه بدهيد .
5- در ماه رمضان به بزرگانتان احترام كنيد .

6- به كودكان وافراد كوچك تر ، ازهيچ محبتى دريغ نورزيد.
7- دراين ماه بيشتر صله رحم نماييد .

8- زبان خود را از گفتار ناپسند و زشت نگهداريد.
9- اى مردم ! جانتان در گرو اعمال شماست ، 

با طلب مغفرت از خدا آزادش كنيد . 
10- اى مردم ، درهاى بهشت در اين ماه باز است ، 
ازخدا در خواست كنيد كه آن را بر روى شما نبندد. 

ده نكته كليدى 
خطبه پيامبر (ص)

در آستانه رمضان 

امام خمينى ( رحمت ا.. عليه ) :
تو و قلب تو يكى از نواميس الهيه هستيد ، حق تعالى غيور است نسبت به ناموس خود ، اين قدر پرده درى مكن به ناموس حق تعالى ، دست درازى 

را روا مدار . بترس از غيرت حق تعالى كه تو را در اين عالم همچنان رسوا كند كه هر چه خواهى اصالح كنى نتوانى . 
رهبر معظم انقالب ( مد ظله العالى ) : 

كسانى هستند كه در ايام معمولى سال ، برايشان مشكل است پيش از اذان صبح براى نماز شب بيدار شوند . ولى در اين شب ها ، به طور قهرى 
وطبيعى بيدار مى شوند . اين يك توفيق الهى است . چرا از اين توفيق استفاده نكنيم ؟ 

ان شاء ا... فرصت هاى ماه رمضان را مغتنم بشماريد .
آيت ا... بهجت ( رحمت ا... عليه ) : 

اگر جلوى خود را در ارتكاب معاصى نگيريم ، حالمان به انكار و تكذيب و استهزاء به آيات الهى ، و يا به جايى مى رسد كه از رحمت خدا نا اميد 
مى شويم ! مدام به قرآن نگاه كردن ، دواى درد چشم است . 

آيت ا... مجتبى تهرانى ( رحمت ا...عليه ) : 
افضل اعمال در ماه مبارك رمضان يكى تالوت كالم الهى است كه ازمصدر وحى براى ابناى بشر نازل شده است و ديگرى دعا و راز ونياز كردن با خداوند 

ودرخواست كردن از اوست ؛ چه دعاى ماثور باشد و چه دعاى غير ماثور . اين دو عمل از افضل اعمال درماه مبارك رمضان است . 
آيت ا... حسن زاده آملى ( دامت بركاته ) : 

وقت خيلى كم است و ابد در پيش داريم . اين جمله را از امير المومنين عليه السالم عرض كنم ، فرمود :  شتران تشنه را مى بينيد كه وقتى چشمشان 
به نهر آب افتاد ، چگونه مى كوشند و مى شتابند و از يكديگر سبقت مى گيرند كه خودشان را به نهر آب برسانند ، شما هم با قرآن و عترت پيغمبر و 

جوامع روايى كه گنج هاى رحمان اند اين چنين باشيد ، بياييد، به سوى اين منبع آب حيات كه قرآن و عترت است .

جمعه
26/ تير

  30
رمضان

اذان 
صبح

4:00

طلوع 
آفتاب

5:37

اذان ظهر

12:39

غروب 
آفتاب

19:42

اذان 
مغرب

20:01

پنجشنبه
25/ تير

  29
رمضان

اذان 
صبح

3:59

طلوع 
آفتاب

5:36

اذان ظهر

12:39

غروب 
آفتاب

19:42

اذان 
مغرب

20:02

چهارشنبه
24/ تير

  28
رمضان

اذان 
صبح

3:58

طلوع 
آفتاب

5:35

اذان ظهر

12:39

غروب 
آفتاب

19:42

اذان 
مغرب

20:02

سه شنبه
23/ تير

  27
رمضان

اذان 
صبح

3:57

طلوع 
آفتاب

5:35

اذان ظهر

12:39

غروب 
آفتاب

19:43

اذان 
مغرب

20:03

دوشنبه
22/ تير

  26
رمضان

اذان 
صبح

3:57

طلوع 
آفتاب

5:34

اذان ظهر

12:39

غروب 
آفتاب

19:43

اذان 
مغرب

20:03

يكشنبه
21/ تير

  25
رمضان

اذان 
صبح

3:56

طلوع 
آفتاب

5:34

اذان ظهر

12:39

غروب 
آفتاب

19:44

اذان 
مغرب

20:03

شنبه
20/ تير

  24
رمضان

اذان 
صبح

3:55

طلوع 
آفتاب

5:33

اذان ظهر

12:39

غروب 
آفتاب

19:44

اذان 
مغرب

20:04

جمعه
19/ تير

  23
رمضان

اذان 
صبح

3:54

طلوع 
آفتاب

5:32

اذان ظهر

12:38

غروب 
آفتاب

19:44

اذان 
مغرب

20:04

پنجشنبه
18/ تير

  22
رمضان

اذان 
صبح

3:54

طلوع 
آفتاب

5:32

اذان ظهر

12:38

غروب 
آفتاب

19:44

اذان 
مغرب

20:04

چهارشنبه
17/ تير

  21
رمضان

اذان 
صبح

3:53

طلوع 
آفتاب

5:31

اذان ظهر

12:38

غروب 
آفتاب

19:45

اذان 
مغرب

20:05

سه شنبه
16/ تير

 20
رمضان

اذان 
صبح

3:52

طلوع 
آفتاب

5:31

اذان ظهر

12:38

غروب 
آفتاب

19:45

اذان 
مغرب

20:05

دوشنبه
15/ تير

  19
رمضان

اذان 
صبح

3:52

طلوع 
آفتاب

5:30

اذان ظهر

12:38

غروب 
آفتاب

19:45

اذان 
مغرب

20:05

يكشنبه
14/ تير

  18
رمضان

اذان 
صبح

3:51

طلوع 
آفتاب

5:30

اذان ظهر

12:38

غروب 
آفتاب

19:45

اذان 
مغرب

20:05

شنبه
13/ تير

  17
رمضان

اذان 
صبح

3:50

طلوع 
آفتاب

5:30

اذان ظهر

12:37

غروب 
آفتاب

19:45

اذان 
مغرب

20:05

جمعه
12/ تير

  16
رمضان

اذان 
صبح

3:50

طلوع 
آفتاب

5:37

اذان ظهر

12:37

غروب 
آفتاب

19:45

اذان 
مغرب

20:05

پنجشنبه
11/ تير

  15
رمضان

اذان 
صبح

3:49

طلوع 
آفتاب

5:29

اذان ظهر

12:37

غروب 
آفتاب

19:45

اذان 
مغرب

20:06

چهار شنبه
10/ تير

  14
رمضان

اذان 
صبح

3:49

طلوع 
آفتاب

5:28

اذان ظهر

12:37

غروب 
آفتاب

19:45

اذان 
مغرب

20:06

سه شنبه
9/ تير

  13
رمضان

اذان 
صبح

3:48

طلوع 
آفتاب

5:28

اذان ظهر

12:37

غروب 
آفتاب

19:45

اذان 
مغرب

20:06

دوشنبه
8/ تير

  12
رمضان

اذان 
صبح

3:48

طلوع 
آفتاب

5:27

اذان ظهر

12:37

غروب 
آفتاب

19:45

اذان 
مغرب

20:06

يكشنبه
7/ تير

  11
رمضان

اذان 
صبح

3:47

طلوع 
آفتاب

5:27

اذان ظهر

12:36

غروب 
آفتاب

19:45

اذان 
مغرب

20:06

شنبه
6/ تير

  10
رمضان

اذان 
صبح

3:47

طلوع 
آفتاب

5:27

اذان ظهر

12:36

غروب 
آفتاب

19:45

اذان 
مغرب

20:06

جمعه
5/ تير

9
رمضان

اذان 
صبح

3:46

طلوع 
آفتاب

5:26

اذان ظهر

12:36

غروب 
آفتاب

19:45

اذان 
مغرب

20:05

پنجشنبه
4/ تير

8
رمضان

اذان 
صبح

3:46

طلوع 
آفتاب

5:26

اذان ظهر

12:36

غروب 
آفتاب

19:45

اذان 
مغرب

20:05

چهارشنبه
3/ تير

7
رمضان

اذان 
صبح

3:46

طلوع 
آفتاب

5:26

اذان ظهر

12:35

غروب 
آفتاب

19:45

اذان 
مغرب

20:05

سه شنبه
2/ تير

6
رمضان

اذان 
صبح

3:45

طلوع 
آفتاب

5:26

اذان ظهر

12:35

غروب 
آفتاب

19:45

اذان 
مغرب

20:05

دوشنبه
1/ تير

5
رمضان

اذان 
صبح

3:45

طلوع 
آفتاب

5:25

اذان ظهر

12:35

غروب 
آفتاب

19:45

اذان 
مغرب

20:05

يكشنبه
31/ خرداد

4
رمضان

اذان 
صبح

3:45

طلوع 
آفتاب

5:25

اذان ظهر

12:35

غروب 
آفتاب

19:44

اذان 
مغرب

20:05

شنبه
30/ خرداد

3
رمضان

اذان 
صبح

3:45

طلوع 
آفتاب

5:25

اذان ظهر

12:35

غروب 
آفتاب

19:44

اذان 
مغرب

20:04

جمعه
29/ خرداد

2
رمضان

اذان 
صبح

3:45

طلوع 
آفتاب

5:25

اذان ظهر

12:34

غروب 
آفتاب

19:44

اذان 
مغرب

20:04

پنجشنبه
28/ خرداد

1
رمضان

اذان 
صبح

3:45

طلوع 
آفتاب

5:25

اذان ظهر

12:34

غروب 
آفتاب

19:44

اذان 
مغرب

20:04

اوقات شرعى رمضان المبارك 
1436 هـ . ق  به افق بيرجند

روزه اعضـاى بدن

بستن چشم از همه چيز هايى كه 

نگاه كردن آنها حرام يا مكروه است 

چشم با همين ابعاد كوچكش ميتواند 
گناهان بزرگى را وارد پرونده ما كند . 
نگاه جنسى و هوس آلود به نامحرم از 

مهم ترين اين گناهان است . 
خداوند وعده داده است كه هر كس از 
نگاه حرام چشم بپوشد ، لذت ايمان را 

به او بچشاند . 

 نگاه داشتن قلب از فكر كردن به 
گناه

روزه  باالتر  درجات  از   ، قلب  روزه 
روزه  امام على (ع)  به گفته   . است 
زبان  وروزه  زبان  روزه  از  باالتر  قلب 
باالتر از روزه شكم ( نخوردن غذا ) 
كارها  از  ازبسيارى  دار  روزه   . است 
هم  او  قلب  ؛  كند  مى  دارى  خود 
از  روزه  حريم  حفظ  خاطر  به  بايد 
افكار آلوده وعصيان آميز پرهيز كند . 

نگه داشتن بقيه اعضاء و جوارح بدن 
از قبيل دست و پا ازكارهاى حرام و 

مكروه
پيامبر (ص) در اين زمينه مى فرمايد 
: چه بسا روزه دارى است كه از روزه 
اش جز گرسنگى و تشنگى چيزى 
كه  دارى  روزه   . شود  نمى  عايدش 
ولى   ، كند  پرهيز  حالل  ازغذاى 
، مثل  انجام بدهد  را  كارهاى حرام 
كاخى  شهرى  در  كه  است  كسى 

بسازد و بعد شهر را خراب كند . 

حفظ زبان از دروغ و غيبت  و ... 
از زنى كه روزه  پيامبر (ص) شنيد 
دار بود و ناسزا مى گفت . حضرت 
دستور فرمود غذايى بياورند و به آن 

زن فرمود كه : بخور . 
عرض كرد : يا رسول ا.. ! من روزه دارم 
. حضرت فرمود : چگونه روزه دارى 

وحال آنكه ناسزا مى گويى ؟ 
از  خوددارى  فقط  روزه  كه  بدانيد 

خوردن و نوشيدن نيست . 

 ، دروغ  از شنيدن  گوش  نگهدارى 
غيبت و ديگر شنيدنى هاى حرام 

يا مكروه 
هر چيزى كه گفتنش حرام است ، 
شنيدن و گوش دادن به آن هم حرام 
است . پس در پيشگاه خداوند گناه 
شنونده دروغ وخورنده حرام  يكسان 
است ، كه خداوند در قرآن مى فرمايد: 

« سماعون للكذب اكالون للسحت» 
( سوره مائده ، آيه 42 ) 

نگهدارى شكم از غذاى شبهه ناك و 
پر خورى در وقت افطار  

همان طور كه كردار انسان تاثير مثبت 
يا منفى بر دل مى گذارد ، غذا هم از 
نظر كميت و كيفيت در نورانيت يا 
سياهى قلب تاثير دارد . پرخورى در 
وقت افطار ، امكان بهره بردارى از شب 
هاى پر فيض ماه رمضان را از روزه دار 
مى گيرد ، و در ضمن با فلسفه روزه 

دارى منافات دارد . 

رسول گرامى اسالم , 
توصيف  چنين  را  رمضان  مبارك  ماه  شعبانيه،  خطبه  در 

مى كند: 
ماه رمضان ماهى است كه شما به ضيافت الهى دعوت شده ايد و 
در رديف افرادى قرار گرفته ايد كه مورد تكريم خداوند هستند. 
نفس هايتان در آن تسبيح و خواب شما در آن عبادت و اعمالتان 

در آن مورد پذيرش و دعايتان در آن مستجاب است.

اين ماه مايه آزمايش مسلمانان و آرامش اهل ايمان و محك 
حق و باطل است. ماه رمضان زمينه اى مناسب براى زدودن 
كدورت ها و غبارهاى ماّدى و نفسانى از وجود انسان و ماه خانه 

تكانى دل ها و تصفيه قلوب است. 
 رسول خدا تأكيد مى فرمايد كه:

زبان هايتان را نگه داريد و چشم هايتان را از غير حالل فرو بنديد 
و گوش هايتان را از سخن ها و صداهاى حرام حفظ كنيد.

جايگاه
 ماه خدا

شماره پيامك 3000638365 ( دفتر نمايندگى نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاه علوم پزشكى بيرجند)

پاسخگوى سواالت شرعى شما در ماه مبارك رمضان مى باشد.



روزه دارى ماه مبارك رمضان عالوه بر آثار روحى و معنوى، اثرات 
جسمانى بسيار ارزشمندى دارد. بطوريكه مطالعات متعدد نقش موثر 
اند. روزه  نشان داده  بيماري هاي مختلف  بهبود  را در  روزه داري 
دارى در اغلــب بيماريهائي كه عادات غلط غذايي، چاقي و افزايش 
داده  نشان  مطالعات  است.  مفيد  دارند،  دخالت  آنها  بروز  در  وزن 
مفيد  بسيار  باال  به چربي خون  مبتاليان  براي  گرفتن  روزه  است 
است. ميزان چربيهاي نامطلوب موجود در خون را تنظيم مي كند 
و موجب افزايش ميزان چربي هاي مفيد خون مي شود. اما بدون 
شك زمانى مى توان از تاثيرات مثبت روزه بهره مند شد كه تغذيه در 
هنگام افطار و سحرمنطبق با يك رژيم متعادل و متنوع باشد. اين در 
حالى است كه اين روزها سفره هاى سحرى وافطار خيلى ها با انواع 
غذاهاى چرب وشيرين مثل حلوا، شله زرد و زولبيا وباميه رنگين 
هستيم  مساله  اين  شاهد  گاهى  متاسفانه  اينكه  نتيجه  شود.  مى 
چون  عوارضى  دچار  رمضان  ماه  از  پس  داران  روزه  از  برخى  كه 
افزايش وزن،افزايش سطح چربى هاى خون ، از كنترل خارج شدن 
بيمارى ديابت و نيز فشار خون، مشكالت گوارشى ويااختالالتى در 
ساير اعضاى بدن مى شوند. لذا مى بينيم روزه دارى بدون رعايت 
بلكه  نيست،  تنها ضامن سالمت روزه دار  نه  اصول صحيح تغذيه 
مى تواندسالمتى رابه مخاطره بيندازد. به همين دليل ضرورت دارد 
تا روزه داران عزيز با اصول صحيح تغذيه در ماه مبارك آشنا شوند 
و آن ها را به كار ببندند تا در كنار آثار روحى و معنوى، از اثرات 

جسمانى و بهداشتى روزه دارى بهره مند شوند.

 راهنماهاي اصول تغذيه صحيح در روزه داري :
1.   در طول ماه مبارك رمضان رژيم غذايي ما نبايد با حالت عادي 
زياد متفاوت باشد. در واقع تغذيه صحيح در ماه مبارك رمضان مانند 
ساير اوقات سال، به معنى رعايت دو اصل تنوع و تعادل در برنامه 
غذايى است. تنوع به معنى استفاده از 5 گروه غذايى اصلى و تعادل 
به اين معنى است كه از اين گروه هاى غذايى به مقدار كافى مصرف 

شود. 5 گروه  اصلى غذايى و جايگزين هاى آنها عبارتند از: 

1. گروه نان و غالت(انواع نان، برنج، گندم و جو). 
2. گروه سبزى ها(سبزى هاى غنى از ويتامين cمثل سبز ى هاى 
برگى، گوجه فرنگى و فلفل دلمه اى، سبزى هاى غنى از ويتامين 
Αمثل هويج، كدوتنبل و اسفناج؛ و ساير سبزى ها مانند كرفس، 

بادمجان، كدو سبز، پياز، سيب زمينى و ...).
3. گروه ميوه ها(ميوه هاى غنى از ويتامين cمثل مركبات و كيوى؛ 
ميوه هاى غنى از ويتامين Αمثل طالبى، زرد آلو و انبه؛ ساير ميوه 

ها از جمله سيب، گالبى، گيالس، انگور، هندوانه، خربزه و ...).
 4. گروه شير و لبنيات(شير، ماست، پنير، كشك و بستنى). 

5. گروه گوشت، حبوبات و تخم مرغ (گوشت هاى قرمز « گوسفند 
و گوساله»، گوشت هاى سفيد « مرغ، ماهى و پرندگان»، امعاء و 
احشاء « جگر، دل، قلوه، زبان و مغز»، تخم مرغ، حبوبات «نخود، 
لوبيا، عدس، باقال، لپه و ماش» و مغز دانه هاى خوراكى « گردو، 
بادام، فندق، پسته و انواع تخمه» ) بنابراين در طول اين ماه رژيم 

غذايي ما بايد تاحد امكان ساده باشد.
2. توصيه مى شود در ماه رمضان نيز همانند ساير اوقات سال ، سه 
وعده غذايى داشته باشيد: افطار، شام وسحرى. درسالهايى هم كه 
ماه مبارك رمضان درفصل تابستان است،صرف غذادردفعات كمتراز 

2 بارتوصيه نمى شود.
3. توصيه مى شود در ماه مبارك رمضان  از كم خورى و پر خورى 
پرهيز شود. رژيم بايد به گونه اي باشد كه وزن ما ثابت بماند، نه كاهش 
يابد و نه افزايـش. وليكـن اگر افرادي اضافه وزن دارند ماه مبارك 
رمضان فرصت مناسبي براي تعديل وزن آن ها به شمار مي آيد.

براى اين منظور يك فرد روزه دار بايد حداقل 20 درصد كمتر از 
ماه هاى ديگرسال غذا بخورد زيرا اين موضوع موجب مى شود تا بدن 
او فرصت سوزاندن چربى هاى اضافى را بيابد. آهسته غذا خوردن و 
جويدن كامل آن و نيز دست كشيدن از خوردن غذا پيش از سير 
شدن كامل مانند ديگر ماه هاى سال از اصول مهم غذا خوردن درماه 

مبارك رمضان به حساب مى آيد
4.  غذاهاى پر فيبر بخوريد. زيرا نسبتاً كم كالرى بوده و از طرفى 

عناصر  و   (  Bگروه ويتامين هاى  و   Cويتامين) ويتامين ها  داراى 
تدريجا  و  شده  هضم  آرامى  به  همچنين  هستند.  (آهن)  معدنى 
جذب مى شوند و اين موضوع سبب مى شود كه فرد را براى مدت 
دارند.از غذاهاى داراى فيبر مناسب مى توان به  نگه  طوالنى سير 
غالت و حبوبات ، گندم سبوس دار، آرد سبوس دار و تقريبا تمام 
ميوه ها (آلو، آلوخشك، انجير و...) وسبزيجات (كاهو، جعفرى، تره، 
اسفناج و...) اشاره نمود. درماه رمضان از انواع سبزيجات و ميوه هاى 
مختلف ديگر مثل هويج، ليمو، كاهو وكلم بروكلى استفاده كنيد. 
ضد  خاصيت  آن  و  دارند  نيز  ديگر  مهم  خاصيت  يك  مواد  اين 

سرطانى آنهاست.
اشباع  چربى  داراى  زيرا  نكنيد  استفاده  حيوانى  چربى هاى  از   .5
كلسترول خون مى شود.بنابراين سعى  افزايش  باعث  و  بوده  شده 
نماييد ازگوشت هايى كه چربى آن ها را جدا كرده ايد، مرغ بدون 
پوست ولبنيات كم چرب استفاده كنيد. درضمن لبنيات كم چرب 
بايدبه ميزان كافى(جهت تامين كلسيم)استفاده شود. همچنين از 
به جاى  و  نكنيد  پزاستفاده  و  پخت  براى  نباتى جامد  روغن هاى 
آن سعى كنيد در كنار روشهاى سالم پخت(مانند آب پز و ...) از 

روغن هاى مايع گياهى استفاده نماييد.
حاوى  غذاهاى  شده،  فرآورى  غذايى  مواد  مصرف  از   .6
كربوهيدرات هاى تصفيه شده(مثل شكر،آردسفيد)، غذاهاى پرچرب 
شكالت،  كرمدار،  بيسكويت هاى  انواع  اى،  خامه  كيك هاى  (مثل 
و  پرشكر  حلواى  باقلوا،  باميه،  زولبياو  دار،  شيرينى هاى تروخامه 
پرچرب و گوشت هاى چرب سرخ شده و كله پاچه) اجتناب نماييد. 
انواع ساندويچ ها  بيرون (فست فود ها) مثل  مصرف غذاهاى آماده 
پيتزاو... از اين قبيل را كنار بگذاريد. در عوض استفاده از غذاهاى  ،
كم چرب كه در تهيه آن ها از روشهاى پخت مناسب استفاده شده 
است ، دركنارموادى چون سيب زمينى پخته و يا سبزيجات آب پز 
به همراه ماست در گروه اغذيه سالم جاى دارند. شيرينى جات مورد 
استفاده بايد از شيرينى هايى باشند كه در تهيه آن ها از شير، عسل، 

شيره انگور و يا ساير تركيبات گياهى استفاده شده است.

 تغذيـه سالـم در مـاه مبـارك رمضـان
روزه دارى در مادران شيرده

حدود يك سوم انرژى مورد نياز براى ترشح شير از ذخاير 
چربى بدن كه در سه ماهه سوم حاملگى تشكيل شده است 
تأمين مى گردد و دو سوم ديگر از طريق تغذيه بايستى مهيا 
گردد . رژيم غذايى مادر شيرده بايستى غنى از پروتئين، 
كلسيم، آهن و ويتامين ها باشد و در صورت لحاظ نكردن 
اين مواد در رژيم غذايى ، مادر دچار كمبودهاى شديد و 
نهايتاً عوارض خطرناكى چون پوكى استخوان، كم خونى ، 
پوسيدگى دندانها و ريزش مو مى شود. از آنجا كه در سال 
اول زندگى كودك به ويژه 6 ماه نخست ، غذاي انحصاري 
با توجه به طوالنى بودن زمان    ، است  كودك شير مادر 
روزه ، بدن مادر در ساعات پاياني روز نمى تواند شير كافي 
توليد كند و در نتيجه رشد كودك دچار اختالل مى گردد 
نبايد  است   ماه   6 زير  كودكشان  سن  كه  مادرانى  لذا   ،
بعداً  را  روزه  قضاى  كفاره  دادن  ضمن  بايد  بگيرندو  روزه 

ادا نمايند.
پس از 6 ماهگى چون بخش عمده اي از مواد غذايي كه مادر دريافت مي كند جهت توليد شير مصرف 
مى شود ، نيازهاي تغذيه اي باال مي رود . بنابراين مادران بايد در فاصله افطار تا سحر از مواد سرشار از 
آهن (مثل گوشت و حبوبات) و كلسيم (مثل شير و لبنيات) بيشتر استفاده كنند و از خوردن ادويه 
جات، فلفل، سير، پياز و زيره كه سبب بد بو شدن شير مى شوند پرهيز كنند ، چرا كه مكيدن پستان 
مادر  يكى از عوامل مؤثر در ترشح شير است و بد بو شدن شير سبب كاهش تمايل كودك شده  كه 

منجر به كاهش يا قطع شير مى گردد.

روزه دارى در مادران باردار :
چه گروهى از مادران باردار اصال نبايد روزه بگيرند :روزه دارى در  زنان باردار ، مشروط به بى ضرر بودن 

آن براى مادر و جنين مى باشد.
 به طور كلى مادران باردار با وزن كمتر از50 كيلوگرم قبل از باردارى ، بارشد ناكافى جنين ، مبتال 
به كاهش مايع آمينوتيك، مبتال به فشارخون مزمن يا افزايش فشار خون مادر در دوران باردارى ( 

فشارخون حاملگى) ، مبتال به ديابت يا ساير بيمارى هاى زمينه اى نبايد روزه بگيرند .  
همچنين مادران در سه ماهه اول باردارى بخصوص 8 هفته اول  ودر سه ماهه سوم باردارى نيز به داليل 

زير نبايد روزه بگيرند .
روزه دارى در سه ماهه اول باردارى: به ويژه در هشت هفته اول كه سلول هاى جنين خصوصا سلول هاى 
اوليه مغز جنين در حال شكل گيرى است، به علت كاهش قند خون مى تواند بر رشد جنين تاثير گذاشته 
و خطرات جبران ناپذيرى بر جاى گذارد. اين موضوع در فصولى از سال كه ساعات روزه  دارى طوالنى است 
و به بيش از 12ساعت مى رسد، خطرناك تر است. به عالوه تهوع و استفراغ حاملگى نيز سبب مى شود 
كه امكان روزه  دارى در اين دوره كمتر شود. مادر ميل به غذا نداشته، دچار حالت تهوع شديد، كاهش 

فشارخون و قند خون مى شود كه ممكن است سبب اختالل در خون رسانى به جنين گردد.
روزه دارى در سه ماهه دوم باردارى: روزه دارى در اين زمان با نظر موافق پزشك معالج منعى ندارد، زيرا 
عموماً اثر سويى بر جنين نخواهد داشت و خانم هاى باردار با داشتن  رژيم غذايى مناسب مى توانند در 
سه ماهه دوم روزه بگيرند. توصيه مى شود براى تصميم گيرى با ماما يا پزشك كه در جريان وضعيت 

جسمانى و شرايط خانم باردار مى باشند، مشورت گردد.
روزه دارى در سه ماهه سوم باردارى :در سه ماهه سوم، بخش عمده انرژى جنين از قند خون مادر 
تامين مى شود . با توجه به تغييرات دستگاه گوارش و گنجايش كم معده و روده ها ، مادر تحمل مصرف 
غذاى زياد را نخواهد داشت. پس الزم است، غذاى كم با فاصله زمانى كمتر ميل كند. و اگر مادر در اين 
دوره اقدام به روزه دارى نمايد، بدليل گنجايش كم معده ودر نتيجه مصرف غذاى كم ، انرژى مورد نياز 
مادر وجنين ، از تجزيه چربى هاى بدن مادر تامين شده و بدنبال آن تركيبات كتونى حاصل مى شوند 
كه مى توانند از طريق جفت وارد گردش خون جنين شده و به سيستم عصبى جنين آسيب برسانند. 
لذا با توجه به اينكه بيشترين رشد جنين در سه ماهه آخر باردارى مى باشد و روزه براى وى طاقت 
فرسا خواهد بود. همچنين افزايش عطش به علت افزايش تعريق و دفع ادرار نيز روزه دارى را با مشكل 

روبرو خواهد كرد. 
روزه دارى مادران  باردار تحت شرايط خاص :در صورت تصميم فرد باردار به روزه دارى، مى بايست فشار 
خون و آزمايشات خون و ادرار طبيعى بوده و مادر بيمارى خاصى نداشته باشد. در اين صورت ميزان 
كالرى مورد نياز بر اساس قد ، وزن و سن حاملگى محاسبه مى گردد. اگر مقدار كالرى با وعده هاى 
سحرى، افطارى ، شام و ميان  وعده هاى غذايى متناسب باشد، مادر مى تواند با مشورت پزشك روزه 
بگيرد. رژيم غذايى براى زنان باردار روزه  دار بايد حاوى پروتئين، لبنيات، سبزى، ميوه  و مواد غذايى 
شيرين مفيد و مغذى مانند خرما باشد. در افطار از مايعات و مواد غذايى سبك و هنگام سحر از مواد 
غذايى حاوى كربوهيدرات، گردو، خشكبار و خرما استفاده شود. در صورت رعايت رژيم غذايى توصيه 
شده ، احتمال تولد نوزاد با وزن كمتر از وزن طبيعى را كاهش مى دهد.توصيه مى شود زنان باردار روزه 
دار، رژيم غذايى مناسب و فعاليت كمى داشته و مخصوصا در هواى گرم در منزل مانده و در صورت بروز 

سردرد يا سرگيجه روزه خود را افطار كنند. 

مادران باردار و شيرده چگونه روزه بگيرند

ديــابت و روزه دارى
امروزه در كشورهاي اسالمي اين بحث مطرح شده كه بيماران 
ديابتي نيز با رعايت بعضي مسائل مي توانند روزه بگيرند. اما 
بايد قبل از ماه رمضان ، مورد ارزيابي قرار گرفته ، آموزش 
كامل و دستورات مناسب و مرتب در زمينه فعاليت بدني، 
زمان مصرف  قند خون، مقدار و  اندازه گيري  رژيم غذايي، 
داروهايشان به آنها داده شود، برنامه آنها بايد كامًال مشخص 
باشد و پايش بسيار دقيق براي كاهش خطر پيشرفت عوارض 

ضروري است.

الزم  مقدماتي  رمضان،  ماه  در  داري  روزه  آغاز  براي 
است كه عبارتند از:

• كنترل قند خون.
•تهيه دستگاه اندازه گيري قند خون براي تعيين قند خون در 

منزل و آشنايي با چگونگي كار با آن.
( جهت  رمضان  ماه  از شروع  پيش  وزن  كاهش  در  •سعي 
دستيابي به كنترل قند خون در افراد چاق ومبتال به اضافه 

وزن). 
•يادگيري عالئم افت قند خون و كم آبي به طور كامل .

•مشورت با پزشك معالج براي تعيين دوز دارو، رژيم غذايي، 
فعاليت بدني در ماه رمضان تا در اثر روزه داري فرد دچار 

افزايش يا كاهش قند خون نشود. 

مشكالت بوجود آمده براى فرد ديابتى:
به توصيه  ديابتي در صورت عدم توجه   مشكالتي كه فرد 
هاي پزشكي حين روزه داري ممكن است با آنها روبرو شود 

عبارتند از: افت قند خون.
• افزايش قند خون.

• باال رفتن ميزان كتون خون در اثر سوزانده شدن چربى هاى
بدن به جاى قند در افراد ديابتى (ديابت كنترل نشده) توسط 

بدن به وجوى مى آيد.
• ازدست دادن آب بدن.

• لخته شدن خون.

چه افرادى نبايد روزه  بگيرند؟
•همه بيماران مبتال به ديابت نوع يك (ناپايدار).

•  نوسانات زياد قند خون.
• بي اطالعي از افت قند بدون عالمت.

•بيماران مبتال به ديابت نوع يك و دو كه ديابت آنها خوب 
كنترل نشده است ( بر اساس نتيجه آزمايش )

• .بيماراني كه به رژيم دارويي و تو صيه هاي مربوط به فعاليت 
فيزيكي روزانه خود عمل نمي كنند .

•بيماراني كه تمايل ندارند يا نمي توانند قند خونشان را چند 
بار در روز با دستگاه اندازه بگيرند. 

•آن دسته از بيماران ديابتي كه مشكالت جدي قلبي آنژين 
صدري ناپايدار يا فشار خون مهار نشده دارند .

•بيماراني كه سابقه كماي ديابتي دارند .
•بيماران مبتال به ديابت بارداري .

•بيماران ديابتي كه عفونت داخلي دارند . 
•سالمندان ديابتي كه عدم تمركز وعدم هوشياري دارند.

•بيماراني كه در سه ماه قبل از ماه رمضان دچار افت شديد يا 
افزايش شديد قند خون شده اند. (2 بار يا بيشتر)

مسائل مهم و مورد توجه در روزه دارى
 1 : مشخص بودن شرايط روزه گرفتن براي فرد ديابتي : به 
طوري كه فرد بايد حتماٌ با پزشك خود از اين نظر كه توانايي 

و شرايط روزه گرفتن را دارد يا خير، مشورت كند.
2: چندين بار پايش قند خون : اندازه گيري قند خون بايد 

چندين بار در طي روزه داري انجام شود. 
اين مسئله به خصوص براي ديابتي هاي نوع يك و ديابتي هاي

نوع دو كه انسولين استفاده مي كنند بسيار ضروريست. تعداد 
متفاوت عنوان شده  منابع مختلف،  اندازه گيري در  دفعات 
است كه بستگي به وضعيت فرد ديابتي و عالئم وي در طي 
روزه داري دارد. به طوريكه قبل سحر، دو ساعت بعد از سحر، 

قبل از افطار، دو ساعت بعد از افطار 
كه  داري  روزه  طي  در  زمان  هر  و 
فرد دچار بروزمشكلي در قند خون 
ميتواند  قند خون  گيري  اندازه  شد 
راهنماي مناسبي براي شرايط روزه 

داري باشد.
3: افطار نمودن روزه در شرايط خاص :

يك فرد ديابتي بايد بداند كه در صورت بروز مشكل در قند 
و  تابستان  فصل  در  به خصوص  كند،  افطار  خون بالفاصله 
نواحي جغرافيايي كه ساعات روزه داري طوالني است بايد 
بيشتر مراقب عالئم افت قند خون و بروز مشكالت احتمالي 
باشد. افت قند خون ازعوارض خطرناك روزه داري است كه 
به  و  باشد  آگاهي كافي داشته  آن  بايد كامٌال در مورد  فرد 

محض دچار شدن، روزه خود را افطار كند. 

از عالئم افت قند خون ميتوان اشاره داشت به:
• عرق كردن
• تپش قلب
•  سرگيجه

• لرزش بدن
•  گرسنگي شديد

•  تاري ديد
•  عدم تمركز

• تغيير خلق 
•و نهايتاً بيهوشي

در صورت افت قند يعني قند خون زيرmg/dl 70 بايد   •
بدون وقفه روزه داري را قطع نموده در جهت رفع آن اقدام 
نمايند، چون هيچ تضميني وجود ندارد كه اگر صبر كنند يا 
درمان را به تعويق بيندازند قند خون آنها بيشتر كاهش نيابد. 
ذكر اين نكته هم ضروريست كه اگر طي روزه داري قند خون 

بااليmg/dl  300 هم برود، روزه داري بايد متوقف شود. 

فعاليت بدني:
•سطح نرمالي از فعاليت بدني بايد در شرايط روزه داري حفظ 
شود. اين نكته را بايد در نظر داشت كه فعاليت بدني زياد 
خطر افت قند خون را افزايش مي دهد و بايد از آن اجتناب 

كرد مخصوصاً در ساعات نزديك افطار.
سالم  و  متعادل  رژيم  با  نبايد  رمضان  ماه  در  غذايي  برنامه 

هميشگي تفاوت زيادي داشته باشد. 
•بيماران ديابتي نبايد بدون سحري روزه بگيرند. 

•سحري معادل وعده غذايي شام در روزهاي معمول صرف شود 
•افطار بايد معادل صبحانه در روزهاي معمولي باشد

•شروع افطار با مواد غذايي حاوي كربوهيدرات ساده جهت 
سرعت بيشتر در جذب آنها باشد.

•حدوداً دو ساعت پس از افطار، شام صرف شود كه بايد معادل 
ناهار در روزهاي معمولي باشد.

•هنگام خواب ميان وعده اي مختصر معادل عصرانه حاوي 
ميوه استفاده شود. 

• از پرخوري كردن در فاصله افطار تا سحر و مصرف مقدار 
زيادي از غذاهاي غني از كربوهيدرات و پرچربي خصوصاً در 
هنگام افطار بايد اجتناب شود تا از افزايش قند خون و افزايش 

وزن طي ماه رمضان جلوگيري شود.
•مصرف آب و مايعات كافي جهت جلوگيري از كمبود آب بدن 
طي روزه داري در ساعات بين افطار و سحر توصيه مي شود.

(حداقل 8 ليوان آب)
•براي سالم بودن بايد يك رژيم سالم حاوي گروههاي غذايي 
اصلي يعني نان و غالت، ميوه ها و سبزيجات، گوشت، حبوبات 
و ساير جانشين ها، شير و لبنيات در طي ماه رمضان داشته 

باشند.
•اجتناب از مصرف غذاهاي پر ادويه، نوشيدنى هاي حاوي 

كافئين مثل قهوه نيز توصيه ميشود. 
•غذاهاي خود را در دفعات متعدد و به مقدار كمتر مصرف كنيد.

تا  كنيد  متناسب كربوهيدرات مصرف  مقدار  وعده  •در هر 
دچار نوسانات قند خون نشويد .

حيوانى  هاي  چربى  بخصوص  ها  چربى  زياد  مصرف  از   •
خودداري كنيد .

• از مصرف زياد غذاهاي سرخ كرده خودداري كنيد .
• از مصرف زياد مواد حاوي كلسترول خوداري كنيد .

• از مصرف مواد غذايى محتوي قند هاي ساده خوداري كنيد.
•  ميزان مصرف مواد غذايى حاوي فيبر را افزايش دهيد .

• استفاده از نمك را در تهيه غذا محدود كنيد .
• با رژيم غذايى مناسب و ورزش از افزايش وزن جلوگيري كنيد.

• از اضطراب و تشويش دوري كنيد .
• كشيدن سيگار و قليان را ترك كنيد .

چهار عامل مهم براي كنترل ديابت در طول ماه رمضان 

•رعايت رژيم دارويي
•كنترل رژيم غذايي 

•داشتن فعاليت فيزيكي مناسب روزانه 
• اندازه گيري مرتب قند خون با دستگاه 

داري  روزه  فريضه  توانيم  فوق مي  اصول  رعايت  با  تنها 
بنابراين تمام عزيزان ديابتي كه قصد  را به جاي آوريم. 
دارند در ماه رمضان روزه بگيرند بايد با برنامه ريزي قبلي 
نسبت يادگيري هر يك از اين اصول مهم از طريق ديدن 

آموزش هاي الزم اقدام كنند.

توجــه كنيـد 
قبل از اقدام به گرفتن روزه حتما با پزشك خود 

مشورت كنيد.

 

از جمله افرادى كه روزه دارى آنان نياز به بررسى و تامل بيشترى دارد، 
سالمندان و بيماران هستند و اكيداً توصيه مى شود كه  سالمندان و 
مبتاليان به بيماري هاي سخت جسمي و بويژه بيمارى هاى گوارشي 
حتماً قبل از روزه گرفتن با پزشك خود در مورد شرايط جسمي و روحي 

خود در ايام ماه رمضان مشورت كنند.
همه افراد و بويژه سالمندان بايستى مانند ديگر روزهاى سال، در سه 
نوبت ميزان غذاى مورد نياز خود را دريافت نمايند، كه در روزهاى روزه 
دارى اين سه نوبت، به وعده هاى سحر، افطار و شام تغيير پيدا مى نمايد،  
سالمندان در صورتي كه با نظر پزشك خود مجاز به روزه دارى هستند 
بايستى در 3 وعده سحري، افطار و شام از مايعات مختلف به ميزان حداقل 
10 ليوان استفاده كنند تا آب مورد نياز بدن آنان تامين شود، همچنين 
بايستى از نوشيدن چاى پر رنگ، قهوه، كاكائو و موادى از اين قبيل، به 
دليل آنكه منجر به دفع بيشتر آب از بدن مى شود در اين ماه خوددارى 
نمايند، همچنين نوشيدن بيش از حد مايعات شيرين، منجر به عطش و 

احساس تشنگى بيشتر در طول روز خواهد شد. 
نوشيدن مقادير زياد آب و مايعات در دقايق انتهايى سحر و قبل از اذان 

صبح نيز به هيچ وجه توصيه نمى شود،  
نوشيدن يك ليوان شير نيم گرم به همراه عسل و يا خرما بهترين نوشيدنى 

براى باز كردن روزه است،

سالمندانى كه به مصرف شير حساسيت دارند مى توانند از سوپ جو رقيق 
شده حاوى سبزيجات و آب ميوه هاى طبيعى استفاده كنند. 

 از ديگر نكاتى كه سالمندان در روزه دارى بايد به آن توجه نمايند، خوردن 
انواع سبزيجات مى باشد.

مصرف لبنيات نيز براى سالمندان بسيار ضرورى است. 
براى دريافت پروتيئن مورد نياز در يك فرد مسن بهتر است.،  از گوشت مرغ و 
ماهى (گوشتهاى سفيد) استفاده شود و در صورت تمايل به مصرف گوشت 
قرمز، با حداقل ميزان چربى حداكثر دو تا سه بار در هفته مصرف شود.

تر است  افراد جوان  از  بيشتر  نيازهاى پروتئينى در سالمندان كمى 
افراد سالمند به علت كم تحركى اكثراً دچار يبوست هستند، مصرف 
كربوهيدراتهاى پيچيده مثل سبزيجات، غالت كامل و ميوه ها در وعده 

هاى سحرى و افطار نسبت به سنين جوانى بيشتر توصيه مى شود.
استفاده از شيربرنج و فرنى همراه  با قطعاتى از ميوه و خالل بادام نيز از 
جمله مواد غذايى مفيد براى سالمندان روزه دار مى باشد. نكته بسيار مهم 
اينكه سالمندان روزه دار بايستى از تمام گروه هاى غذايى در وعده هاى 
افطار و سحر استفاده نمايند تا تمامى نيازهاى تغذيه اى آنان برآورده شود.
.افت فشار خون يكى از مشكالتى است كه  سالمند ان عزيز ممكن در طى 
ماه رمضان با آن مواجه شوند و عالئم آن عبارت است از:  ضعف، سرگيجه، 
خستگى، عدم تمركز، تعريق، لرزش، كاهش فعاليت و قدرت جسمانى، 
سردرد و تپش قلب و حالت غش كه ممكن است هنگام بعدازظهر در ماه 
مبارك رمضان اتفاق بيفتد. موارديكه مى تواند به سالمندان عزيز كمك 

كند عبارتند از : 
 * مشورت با پزشك در صورت ابتال به ديابت، فشار خون و مشكالت 

گوارشى قبل از روزه دارى و  اطالع  به پزشك  طى روزه دارى  در صورت 
برخورد با مشكل. 

*خنك نگه داشتن خود و افزايش مصرف مايعات
* كاهش  مصرف سيگار وچاى قبل از رسيدن به ماه مبارك چون ممكن 

است باعث سردرد شود. 
* جايگزين كردن خرما و ميوه هاى شيرين بجاى قندهاى ساده . 

* نوشيدن آب كافى بين افطار و سحر براى پيشگيرى از مشكالت كليه 
* مصرف ميوه، لبنيات كم چرب و انواع سوپ و آش در افطار و سحر و 

نوشيدن چاى كمرنگ 
مراقبت از خود به منظور پيشگيرى از سرگيجه و سردرد ، زيرا با خطر 

افتادن و شكسته شدن استخوان مواجه مى شويد. 
* شكستن روزه در صورت بروز عالئم افت فشارخون،  

روزه دارى در سالمندان



*  كليه افرادى كه با پخت و پز مواد غذايى و توزيع نذورات در ماه مبارك رمضان سروكار دارند مى بايست 
كارت معاينه پزشكى معتبر داشته باشند .

* در صورت استفاده از سبزى نسبت به سالمسازى آن ( پاك سازى ، انگل زدايى ، گندزدايى ، آبكشى ) 
اقدام نماييد .

*  در مجالس افطارى توزيع مواد غذايى گرم نظير شله ، حليم ، آش و ... در ظروف يكبار مصرف بر پايه گياهى 
مورد تاييد مقامات بهداشتى انجام شود .

*  از عرضه زولبيا و باميه و شيرينى هاى سنتى ويژه ماه مبارك رمضان و خرما بصورت فله اى و روباز و يا 
در بسته بندى هاى غير مجاز از قبيل جعبه هاى شيرينى غير بهداشتى و غير استاندارد و كيسه اى بازيافتى 

خوددارى نماييد .
*  از خريد مواد غذايى كه توسط دوره گردان عرضه مى گردد خوددارى نماييد .

* براى سرخ كردن مواد غذايى كه به روش غوطه ورى طبخ مى شوند از روغن هاى مخصوص سرخ كردنى 
استفاده شود.

*  از وسايل مشترك نظير ليوان ، استكان ، چادر و حوله استفاده ننماييد .
*  از نمك هاى بسته بندى تصفيه شده يددارداراى مجوز بهداشتى هنگام پخت غذا و روى سفره استفاده نماييد.
* جهت خريد زولبيا و باميه و شيرينى هاى سنتى و ... به مراكزى كه تمامى شرايط بهداشت را رعايت 

مى نمايند و مورد تاييد مقامات بهداشتى مى باشد مراجعه نماييد.
* هر گونه پخت و پز براى مجالس افطارى در مكانهاى داراى شرايط بهداشتى انجام شود.

* آب آشاميدنى مى بايست از شبكه هاى لوله كشى و يا منابع و مخازن بهداشتى تأمين گردد .
* هنگام توزيع غذا در مراسم افطارى از راه رفتن روى سفره خوددارى نماييد .

* از نگهدارى مواد غذايى پخته شده به مدت طوالنى ( حداكثر 2 ساعت ) در محيط خوددارى نماييد .

توصيه هاى بهداشتى ماه مبارك رمضان

يكى از نكات مهم در مراقبت خوب از دهان ودندان در ماه مبارك رمضان مسواك زدن و نخ كشيدن بين 
دندان ها به طرز صحيح بعد از افطار و سحر مى باشد. هنگام مسواك زدن بايستى دقت گردد كه روى 

زبان نيز پس از اتمام مسواك دندان ها با مسواك تميز گردد. 
جهت جلوگيرى از خشكى دهان  در طول روز دهان چند بار شسته شود. 

مى توان در طول روز از مسواك بدون خمير دندان نيز استفاده نمود ( البته برابر موازين شرعى ) 
همچنين نوشيدن 2 تا 3 ليوان آب هنگام سحر موجب مى گردد تا در طول روز كمتر دچار خشكى 

دهان شويد . 
با استفاده از مواد خوراكى مناسب و پرهيز از مصرف موادى چون سير، پياز، و ادويه هاى بودار مى توان از 

بوى بد دهان در طول روز جلوگيرى كرد. 
با توجه به مصرف زياد زولبيا و باميه در ماه مبارك رمضان توصيه مى شود جهت پيشگيرى از ايجاد 
پوسيدگى بالفاصله پس از خوردن دندان ها بوسيله مسواك شسته و يا چهار پنج بار با آب خالى شستشو 

شوند. 
در ايام روزه دارى بوى خاصى از دهان روزه دار  احساس مى شود كه طبيعى بوده و به علت متابوليسم 

چربيها در بدن و توليد مواد سمى مى باشد.
مصرف پنير توصيه مى گردد چرا كه پنير داراى فسفات بسيار است و فسفات باعث افزايش و توليد بزاق 

دهان شده در نتيجه از خشكى دهان در هنگام روزه دارى جلوگيرى مى كند. 

بهداشت دهان و دندان در ماه مبارك رمضان

قلب
• روزه دارى باعث كاهش تعداد ضربان قلب و 

كاهش فشار خون مى شود.
افزايش وقوع سكته  درروزه دارى اسالمى   •

مغزى ،آنژين پايدار ديده نشده است.

دستگاه تنفسى
در  اى  عمده  تغيير  رمضان  ماه  دارى  روزه   •
فعاليت حجمى ريه ها دارد. همچنين كاهش 
آب بدن وخشكى مخاط مجارى تنفسى ممكن 
را  آسمى  بيماران  در  ها  برونش  تنگى  است 

تشديد  نمايد.
توصيه ها:

با  هستند،  كنترل  در  كه  آسمى  بيماران   •
استفاده از داروهاى بطى الجذب ، شياف هاى 

داروئى اجازه روزه دارى دارند.
• اكثر افرادى كه مبتال به آسم و بيمارى مزمن 

ريوى وعالمت دار هستند نبايد روزه بگيرند.

دستگاه گوارش
•در نخوردن غذا به مدت طوالنى:

•ترشحات معده كاهش يافته.
•حركات معدى روده اى هر 2 ساعت يك بار 

انجام مى شود.
•خالى شدن كيسه صفرا هم با تواتر كمتر از 

معمول 1تا 3 بار هر 4 ساعت انجام ميشود.
•عوارض زخم هاى اثنى عشر در بيماران روزه 
دار گزارش شده است ولى با استفاده از داروهاى 
مهار كننده نشان داده شده كه درصدترميم 

زخم با يا بدون روزه دارى يكسان است.
توصيه ها :

•روزه دارى در ماه رمضان ميتواند براى آنها كه 
• سندرم روده تحريك پذير يا ساير بيماريهاى 

حركتى روده ها دارند مفيد مى باشد.
• بيماران مبتال به زخم اثنى عشر شديد و با 

عوارض بايد از روزه دارى خوددارى كنند.

كبد
• سطح بيلى روبين خون در 10 روز اول رمضان 

ممكن است افزايش يابد.
• خوردن غذاى معمولى يا كربوهيدرات سبب 

طبيعى شدن بيلى روبين مى گردد.
توصيه ها:

• روزه در افراد طبيعى براى كبد بى زيان است
• اگر مبتال به هپاتيت يا سيروز كبدى هستند 

بايد از روزه دارى امتناع كنند.

كليه ها
• در روزه دارى اسالمى :

• حجم ادرار ،PH، مواد جامد والكتروليت هاى 
ادرارى در روزه دارى طبيعى است.

• تغييرات در سطح سرمى اوره وكرآتينين در 
روزه دارى اندك است.

• در روزه دارى اسالمى غلظت سديم وپتاسيم 
خون طبيعى است. 

• روزه دارى ممكن است در بيمارى نارسائى 
مزمن كليه اثرات مخرب بر لوله هاى كليوى 

داشته باشد.
كننده  سركوب  داروهاى  كه  بيمارانى  در   •
سيستم ايمنى بدن مصرف مى كنند آثار سوئى 

در روزه دارى مشاهده نشده است.
• ميزان مراجعين سنگ كليه در روزه دارى در 

ايران و عربستان مشاهده نشده است.
توصيه ها:

• بيماران مبتال به نارسائى مزمن كليه نبايد 
افزايش  دچار  است  ممكن  زيرا  بگيرند  روزه 

پتاسيم شود.
• بيمارانى كه پيوند كليه شده وتحت كنترل 
هستند مى توانند تحت نظر پزشك معالج روزه 

بگيرند.

چشم ها
• تغييرات با اهميتى در ديد چشم
• فشار داخل چشم رخ نمى دهد

• لذا پزشكان حتى در بيماران مبتال به گلوكوم 
اجازه روزه دارى را مى دهند.

خون
• در روزه دارى تغييرات عمده اى در :

• سطح هموگلوبين
• تعداد وشاخص هاى گلبول هاى قرمز

• تعداد گلبول هاى سفيد،ديده نمى شود.
كه  شده  گزارش  خون  آهن  سطح  كاهش   •
كاهش سطح آهن به علت تقليل ذخيره هاى 

آهن نمى باشد. 

فعاليت هاى عصبى روانى
رمضان  ماه  در  خواب  در  عمده  •تغييرات 

گزارش شده
• افزايش خواب در روز گزارش شده

•   درجه آگاهى وهوشيارى ممكن است در ساعت 
روز كمتر و در ساعات آخر شب بيشتر باشد.
• استرس هاى ايجاد شده در روزه دارى كمتر 

از استرس هاى روز هاى معمولى است.
• يك مقاله كاهش خود كشى در ماه رمضان 

گزارش نموده است.
• سردرد در 41 % افراد روزه دار و8% غير روزه 

دار گزارش شده است.
توصيه ها:

•افرادى كه بيمارى آشكار عصبى روانى دارند

•آنهائى كه سردردزياد ميشوند بايد در مورد 
روزه دارى با متخصص اعصاب مشورت نمايند

تغييرات وزن بدن
متوسط كاهش وزن : در برخى از مطالعات •7/1 
، 8/1 ، 2 ،8/3 كيلوگرم در افراد طبيعى ديده 
شده است ودر يك مطالعه ديگر تغييرى در 

ميانگين وزن بدن مشاهده نشده است.
در برخى از بررسى ها نيز افزايش وزن گزارش 

شده است.
• افرادبا اضافه وزن بيشتر از افراد با وزن طبيعى 

در روزه دارى وزن از دست ميدهند.

غدد مترشحه داخلى
• تغييرات فعاليت و ترشحات غدد مترشحه 

داخلى در طول روزه دارى مختصراست.
• هيچگونه اختالل عمده اى در فعاليت اين 

غددمشاهده نمى شود.
• روزه دارى در مواردسندرم كوشينگ

• پر كارى تيروئيد
• كم كارى تيروئيدتوصيه نمى شود.

•  درصورتى كه بيمارى تحت درمان وكنترل شده 
انجام روزه دارى ماه رمضان امكان پذير است.

فوايد روزه دارى بر اندام هاى بدن

به 20 نفر از كسانى

 كه پاسخ هاى صحيح خود را

 تا پايان ماه مبارك رمضان
 از طريق پيامك به شماره 

 3000484844
ارسال نمايند جوايزى

 نفيسى  تقديم مى گردد.

راهنماى ارسال سواالت  ابتدا: نام و نام خانوادگى-  نام شهر (پاسخ هاى صحيح  هر گزينه از چپ به راست )
مثال : حامد محمدى-بيرجند- (41234214)

برندگان محترم جهت دريافت جوايز از تاريخ 31 خرداد  به واحد آموزش سالمت مركز بهداشت بيرجند مراجعه فرماييد      

            سعيد رضا افشارلو از شهرستان شاهين دژ                                   به شماره موبايل :  7979...0901 
            على يعقوبى از گزيك                                                                     به شماره موبايل : 7844...0938
           جعفر يونسى از بيرجند                                                                   به شماره موبايل :  4369...0915 
           غالمرضا كاتبى از بيرجند                                                                 به شماره موبايل :  2107...0915
           سوسن قضات از خواف                                                                  به شماره موبايل :  4727...0935

اعالم اسامى برندگان مسابقه 

پيامكى ويژه نامه سرطان

 مركز بهداشت شهرستان بيرجند

با همكارى واحد هاى ستادى مركز 

بهداشت استان و مركز بهداشت بيرجند 
طراحى و صفحه آرايى  :  حميد رضا شاملو - ليال خودكار 

معاونت بهداشتى دانشگاه

دفتر نهاد مقام معظم رهبرى در  علوم پزشكى بيرجند 

دانشگاه علوم پزشكى بيرجند
مر كز بهداشت  بيرجند 

چگونه در افطار تغذيه صحيح داشته باشيم؟
1. بهتر است با مايعاتى كه تقريبا درجه حرارت بدن را دارند 

شروع كنيد. 
2. در هنگام افطار مصرف غذاهاي سبك و مختصر شامل گروه 
هاي غذايي شير و لبنيات(مانند شير و ماست و پنير)، ميوه و 
سبزي، نان و غالت(مانند برنج و نان) براي افزايش قند خون 

توصيه مي شود.
3. سوپ آبكي، چاي كم رنگ، شير گرم، فرني، شيربرنج و حليم 
كم روغن نيز مي تواند در آغاز افطار مناسب باشد.سيب زميني 
آب پز، مقدار كم مغزها مثل گردو و پسته، توت،  كره و عسل و 
تخم مرغ آب پز، نان و پنير و سبزي(كه يكى از عادات ارزشمند 
غذايى ايرانيان است) و انواع كوكو نيز غذاهاي مناسبي براي 

افطار هستند.
4.  مصرف مواد غذايى سنگين و حجيم، ديرهضم، پرچرب، 
سرخ شده و غذاهاى آماده بيرون (فست فود ها) هنگام افطار 

مناسب نيست

5. مصرف آب زياد هنگام صرف افطار موجب اختالل در هضم 
مواد غذايى مى شود. 

شام و روزه دارى:
1. شام به عنوان يكى از وعده هاى غذايى، بايد مورد توجه روزه 
داران قرار گيرد. با توجه به ساعت صرف افطار و فاصله تا وعده 
سحرى، مى توان با فاصله  حدود 2 ساعت بعد از افطار يك وعده 

غذايى مثل شام سبك صرف كرد. 
قرمزو  سفيد،  (گوشت  گوشت  دربرگيرنده  مى تواند  شام   .2
ماهى)نان وغالت، لبنيات،سبزيجات وميوه هاباشد. برنج،خورشت 
كم چرب،ساالدوماست تركيبى مناسب براى شام روزه داران 
محسوب مى شود.همچنين براى شام مى توانيد يكي از غذاهاي 
زير را انتخاب كنيد: سوپ، آش، حليم، خوراك لوبيا، عدسي، 
خوراك سبزيجات با كمي نان(بهتر است از نانهاى سبوس دار 
مثل سنگك استفاده كنيد) به همراه ماست وخيار يا دوغ و 

سبزي خوردن يا ساالد.
3. براي تامين آب مورد نياز پس از صرف افطار و تا قبل از خواب 

به تدريج انواع ميوه، چاي كمرنگ و ساير مايعات به ويژه آب براي 
جبران كم آبي بدن نوشيده شود. در فاصله افطار تا سحر، مصرف 
آب فراوان براى جلوگيرى از يبوست ورفع آن، دفع سموم ومواد 
زائد از بدن و تنظيم سوخت و ساز بدن و خصوصا در بيمارانى كه 

كليه هاى سنگ ساز دارند مهم و مورد نياز است.
4. روزه داران بايد از مصرف تنقالت زياد در فاصله افطار تا سحر 

پرهيز كنند. 

سحرى، اصلى ترين وعده غذايى درماه رمضان
داران  روزه  غذايى  وعده  ترين  مهم  سحرى  كه  آنجايى  از 
محسوب مى شود، رعايت اصول خاص در هنگام صرف اين 
وعده غذايى حائز اهميت زيادى است. موارد ذيل به برخى از 

اين اصول اشاره دارند:
1. از كربوهيدرتهاى پيچيده مى توان به انواع غالت سبوس 
دار (برنج، جو، جو دوسر)، حبوبات (عدس و لوبيا) و ميوه ها و 

سبزيجات اشاره نمود.
2. مصرف زياد قندهاى ساده و موادغذايي شيرين در وعده 

سحري توصيه نمي شود 
3. غذاهاى كم چرب، كم نمك و كم شيرين مصرف نمائيد.

4.  غذاهاى سرخ شده بايد به مقدار كم مصرف شوند، 

5. غذاهايى كه آب جذب مى كنند مثل ماكارونى، ته ديگ و 
آش رشته ايجاد تشنگى مى كنند.

6. هنگام صرف سحرى از خوردن غذاهاى خشك مثل كوكو 
انواع كباب هاى گوشت  سيب زمينى، كوكو سبزى، كتلت، 

قرمز و جوجه كباب خوددارى كنيد. 
7.  از نوشيدن دوغ (به جهت نمك و چربى موجود در آن)، 
شربت  خصوصا  شيرين  هاى  نوشيدنى  گازدار،  هاى  نوشابه 

هايى كه با شكر سفيد شيرين شده اند خوددارى نمائيد. 
8. همچنين استفاده از مواد غذايي آبكي مثل سوپ كم چرب، 
به  مايعات  و همچنين  روغن  بدون  حليم  آش كم حبوبات، 
هنگام افطار و سحر موجب حفظ تعادل آب و مواد معدني فرد 

روزه دار مي شود.
9. بهتر است در وعده سحري مقدار مناسبي سبزيهاي مختلف 

مانند سبزي خوردن مصرف شود. 
10.  مصرف ماست و ساالد خصوصا ساالدى كه در تهيه آن از 
جوانه هاى خام (جوانه گندم، جوانه ماش و...) استفاده شده و 
همچنين سوپ هايى كه در تهيه آنها از جو پرك شده استفاده 

شده است در هنگام سحر بسيار مناسب است.
11. در وعده هاى سحر و افطار از پرخورى اجتناب كرده و از 
مواد غذايى طبيعى شيرين مانند خرما، كشمش و انواع ميوه 

استفاده كنيد.
و  حبوبات  با  مخلوط  پلوهاي  و  ها  چلوخورشت  انواع   .12
سبزيجات ( عدس پلو و لوبيا پلو، سبزي پلو) به همراه مرغ، 
ماهي يا گوشت و سبزي هاي تازه مثل سبزي خوردن يا ساالد 

و ماست براى اين وعده مناسب است.
اجتناب  نوشيدن چاي  از  اتمام سحري  از  بعد  13 بالفاصله 
كنيد(زيرا جذب آهن را كاهش مي دهد) و بهتر است از ميوه 

ها و آب استفاده كنيد.
ماه  كه  مواقعي  در  داران  روزه  اساسي  ازمشكالت  يكي   .14
مبارك رمضان با روزهاي بلند تابستان مقارن مي شود، بروز 

تشنگي در طول روز است. 

جهت مقابله با تشنگي راهكارهاي زير توصيه مى گردد:
•  محدود كردن مصرف نمك در وعده هاي افطار و سحر 

•  مصرف ميوه و سبزي كافي 
• از مصرف مواد غذايى پرپروتئين (مانند كباب ها) در وعده 

سحرى خوددارى شود.
•    از نوشيدنى هاى كافئين دار مثل چاى، قهوه وكوالكمتراستفاده 
نماييد زيراكافئين،ادرار را زياد مى كند و به همين جهت فرد را 

در طى روز دچار كم آبى و احساس تشنگى مى سازد.

وعده هاى غذايى ماه مبارك رمضان

1- اين سخن از كيست: روزه قلب باالتر از روزه زبان و روزه زبان باالتر از روزه شكم است؟
1: پيامبر اكرم(ص)          2: حضرت على(ع)            3: امام صادق (ع)           4: امام باقر(ع)

2- روزه گرفتن براى كدام دسته از مادران باردار منع شده است؟
1: مادرانى كه كودك زير 6 ماه دارند

2: مادرانى كه كودك باالى 6 ماه دارند
3:مادرانى كه وزن شان بين 60 تا 70 كيلوگرم است

4: همه موارد صحيح مى باشد
3- روزه دارى مادران باردار در كدام سه ماهه باردارى منعى ندارد؟

1: سه ماهه اول     2: سه ماهه دوم     3: سه ماهه سوم     4: سه ماهه دوم و سوم
4- چه مشكالتى ممكن است در اثر روزه دارى براى افراد ديابتى ايجاد شود؟
1: افزايش قند خون  2: كاهش قند خون  3: لخته شدن خون    4: همه موارد

5-كدام يك از موارد زير از عالئم كاهش افت قند خون مى باشد؟
1: سرگيجه             2: لرزش بدن             3: گرسنگى شديد          4: همه موارد

6-كدام يك از موارد زير از عالئم كاهش فشار خون در سالمندان در هنگام روزه دارى نمى باشد؟
1: ضعف                 2: خستگى                   3: سرگيجه                    4: كاهش تعريق بدن

7- افراد چاق براى كاهش وزن خود در ماه مبارك رمضان مى بايست چند درصد از ماه هاى ديگر 
سال غذا كمتر مصرف نمايند؟

1: 40 درصد          2: 20 درصد                3:  10 درصد                4:  30 درصد
8- اصلى ترين وعده غذايى در ماه مبارك رمضان كدام يك از موارد ذيل مى باشد؟

1: سحرى              2: افطارى                    3: شام                          4: همه موارد مهم مى باشند   
9- روزه دارى براى كدام يك از بيمارى هاى ذيل منع شده است؟

1: سيروز كبدى    2: افراد مبتال به هپاتيت    3: بيماران مبتال به نارسايى مزمن كليه     4: همه موارد       

با تشكر از حجت االسالم سيد حسن سيدى - دكتر كامبيز مهدى زاده و دكتر جمشيد مشايخى جم


