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صفحه 7

ائمه جمعه استان درخواست كردند 

تجديد نظر در شيوه عزل و نصب ها

  فصل توزيع اعتبارات و همچنين برخى عزل و نصب ها و 
گمانه زنى هاى پيرامون آن طى چند هفته گذشته با واكنش مردم
 و برخى نمايندگان مجلس  مواجه شد...
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محسن رضايى: اوباما سنگ بزرگى
 به چاه انداخته است 

دبير مجمع تشخيص مصلحت با بيان اينكه اوباما سنگ بزرگى را 
به چاه انداخته است، گفت: نگرانم كه حل و فصل بخش هايى از 
اين پرونده براى بعد از اوباما باقى بماند...
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 مدير عامل سازمان تامين اجتماعى گفت: همسان سازى حقوق مستمرى بگيران يكى از اولويت هاى اين 
سازمان به شمار مى رود اما تاكنون 7 هزار ميليارد تومان براى سازمان بار مالى داشته است. به گزارش ايرنا، 
سيد تقى نوربخش افزود: تاكنون 900 ميليارد تومان از اين مبلغ به سازمان تامين اجتماعى پرداخت شده 

است كه بسيار ناچيز است و از نظر حقوقى نيز مورد بحث است. (ادامه در صفحه 2)

بار مالى 7 هزار ميليارد تومانى براى همسان سازى حقوق مستمرى بگيران

كارت هوشمند سالمت، شهريور ماه 
براى بيماران خاص عملياتى شود

ايسنا: مديرعامل سازمان تامين اجتماعى گفت: صدور 
كارت هوشمند درمان به صورت جدى در حال پيگيرى 
است. نوربخش، افزود: اميدواريم اين كارت، در اولين 

مرحله در شهريورماه براى بيماران خاص صادر شود.

تكليف قيمت شير و لبنيات
 هفته آينده مشخص مى شود 

در حالى كه بازار، كشش افزايش قيمت شير و لبنيات را 
ندارد و معاون اجرايى رئيس جمهور هم خبر وزير صنعت  
در  محصوالت  اين  قيمت  افزايش  «تاييد  بر  مبنى  را 
دولت» رد كرده، يكى ديگر از اعضاى كابينه مجددا از 

افزايش قيمت شير پس از ماه رمضان خبر داده است.

واريز يارانه افراد مجهول الهويه
 به حساب بهزيستى

محسنى بندپى رئيس سازمان بهزيستى كشور در گفتگو 
با فارس،  به پيگيرى هاى سازمان بهزيستى كشور براى 
دريافت يارانه افراد مجهول الهويه از سازمان هدفمندى 
يارانه ها اشاره كرد و گفت: قرار شده بعد از ماه رمضان 
نشستى با مسئوالن اين سازمان برگزار كنيم تا يارانه 

افراد به حساب سازمان بهزيستى واريز شود.

كاهش 25 درصدى صادرات زعفران 

 25 كاهش  از  زعفران  ملى  شوراى  رئيس  نايب  مهر: 
درصدى صادرات اين محصول در خردادماه امسال نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد. ميرى با بيان 
اينكه قيمت زعفران طى هفته هاى اخير بين 6 ميليون و 
400 هزار تا 7 ميليون تومان است، اظهار كرد: در حال 

حاضر ركود عجيبى بر بازار اين محصول حاكم است.

57 درصد مسافران كرمان- كيش  از خراسان جنوبى؛

پرواز ظرفيت هاى استان از كرمان

ضمن تشكر از همشهريان و آشنايانى كه در آيين هاى
 تشييع و ترحيم 

زنده ياد حاج سيد على فدوى
 شركت فرموده يا به صورت غيرحضورى ابراز همدردى

 يا طلب مغفرت نمودند به آگاهى مى رساند:

 يادبود چهلمين روز درگذشت آن مرحوم دوشنبه 

94/4/22 از ساعت 5/30 الى 6/30 بعدازظهر در محل حسينيه آيت ا... آيتى 
برگزار مى شود 

 حضور شما سروران گرامى موجب شادى روح آن فقيد سعيد ، مايه تسلى خاطر بازماندگان 
و مزيد امتنان خواهد بود.

خانواده هاى فدوى و ساير بستگان

جناب آقاى حاج عباس المعى 
 مدير كل محترم آموزش و پرورش استان خراسان جنوبى

تدبير شما در انتصاب استاد ارجمند 

جناب آقاى محمد سعيدى
  به عنوان معاون پشتيبانى اداره كل آموزش و پرورش 

مايه اميد فرهنگيان استان شده است، براى هر دو بزرگوار آرزوى موفقيت دارم.
مرتضى مقرى

 دبير انجمن اسالمى مهندسان خراسان جنوبى

               من كه عمرى از غالمان تو بودم يا على (ع)
                                 در شب احيا به سويت پر گشودم يا على (ع) 

              جان زهرا (س) و حسينت (ع) دستگيرى كن مرا
                            روز محشر اندر آن وقت ورودم يا على (ع)

به مناسبت هفتمين روز درگذشت مرحوم مغفور بزرگ خاندان

شادروان حاج محمد على شيخ زاده
(بازنشسته دادگسترى)

 جلسه ترحيمى دوشنبه 94/4/22 از ساعت 17 الى 18 
در محل مسجد امام حسين (ع) برگزار مى شود

  لذا متمنى است با تشريف فرمايى خود روح آن مرحوم را شاد 
خانواده شيخ زادهو تسلى خاطر بازماندگان را فراهم آوريد.

نيازمند سوله براى اجاره   " فـورى"
حداقل 300 مترمربع در محدوده شهر بيرجند

با كاربرى كارگاهى
09151640588

دعوت مجمع عمومي ساليانه

شركت نمايشگاه هاي بين المللي خراسان جنوبي
عادي  عمومي  مجمع  جلسه  در  شود  مي  دعوت  سهامداران  كليه  از  بدينوسيله 
ساليانه كه چهارشنبه 94/4/31 ساعت   17   در محل سايت نمايشگاه هاي بين المللي 

استان واقع در جاده علي آباد برگزار مي شود، حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه:
طرح   -3 بازرسين  گزارش  استماع   -2 مديره  هيئت  گزارش  استماع   -1
تقسيم  در خصوص  تصميم  اتخاذ  مالي سال 93 4-  هاي  تصويب صورت  و 
سود سنواتي 5- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره 6- انتخاب 
بازرسين اصلي و علي البدل 7- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 94  
8- خط مشي آتي شركت 9- ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي محترم 

باشد.
هيئت مديره

آموزش دفاع شخصى به صورت مقدماتى و حرفه اى 
(بدون نياز به درگير شدن) در مباحث آموزش مقدماتى و تمرينات به صورت كامال علمى

 از خودتان محافظت كنيد.

با مربيگرى خانم نجاتى ويژه بانــوان
مكان: باشگاه مالك اشتر خيابان معلم – معلم 36/1 داخل ميالن - ساعت كار: 18 الى 19 روزهاى زوج

 در ماه مبارك رمضان - 18/30 الى 20 بعد از ماه رمضان     شماره تماس: 09151605536

مركز آموزش علمى - كاربردى بيرجند يك
 به زودى دانشجو مى پذيرد.

انتهاى طالقانى 3          32238684-5  
اطالعيـه

09365613005يك نفر براى وصول مطالبات در قاين نيازمنديم.

اجراى نماى آلومينيوم
 * نقد    * چك    

09157201009 - 09151655537

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
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رئيس پژوهشگاه استاندارد درباره نتايج بررسى كيفيت بنزين در شش ماهه دوم سال 1393 گفت: به طور عام مى توان گفت كه مردم نگران كيفيت بنزين نباشند. 
به گزارش ايسنا، جهانبخش سنجابى اظهار كرد: ما نتايج آزمايش ها را بدون اينكه بدانيم مربوط به كدام مورد است، در اختيار سازمان ملى استاندارد قرار مى دهيم 
و بررسى داده ها به عهده اين سازمان است. به گفته سنجابى بر اساس نتايج كلى از آزمايش ها به طور عام مى توان گفت كه مردم نگران كيفيت بنزين نباشند. 

مردم نگران كيفيت بنزين نباشند 

امروز 21 تير 1394 مصادف با
 25 رمضان 1436 و 12 جوالى 2015

قيام خونين مسجد گوهرشاد مشهد 
عليه كشف حجاب (1314 ش)

پس از آن كه زمزمه شوم نقشه ننگين رضاخاني 
قالب  در  ديني  ارزش هاي  دادن  تاراج  به  براى 
كشف حجاب به مردم رسيد اعتراضات سراسري، 
از علماي  اين ميان يكي  فرا گرفت. در  را  كشور 
مشهد در شوراي مجتهدان شهر، به عنوان نماينده 
معرفي شد تا با رضاخان مذاكره كند ولي به محض 
و  بازداشت  رضاخان  دستور  به  تهران،  به  رسيدن 
در ري ممنوع المالقات گرديد. مردم كه در مسجد 
با  داشتند،  اعتراض  امر  اين  به  مشهد  گوهرشاد 
سخنراني وعاظ، شوري چند برابر يافته و خواهان 
در  اعتراضات،  ادامه  در  شدند.  عالم  آن  مراجعت 
تيرماه 1314، در مسجد گوهرشاد،  روز شنبه 21 
شعارهاي ضد سلطنت و ضد حجاب زدايي داده شد 
و مسجد، يكپارچه سرود مقاومت سر مي داد. قواي 
دولتي كه مقاومت مردم را ديدند به دستور رضاخان 
به اجتماع آنان يورش برده و در كشتاري خونين و 

وحشيانه بين 2 تا 5 هزار نفر را كشتند.
آيت  ا...  امر  به  قم  اعظم  مسجد  بناي  آغاز 

«بروجردي» (1333ش).
چريكى  سازمانهاى  كل  رهبرى  به  عرفات  ياسر 

فلسطينى انتخاب شد (1350ش).
وفات «ابن عطّيه» مفسر و محدث مسلمان(541 ق).

شهير  فيلسوف  و  متكلم  رازى»  فخر  «امام  تولد 
اسالمى (544 ق).

اصفهانى»  حسن  «بهاءالدين  شيعه  فقيه  رحلت 
معروف به «فاضل هندى» (1137ق).

مفقود شدن روحاني مبارز «امام موسي صدر» رهبر 
شيعيان لبنان در ليبى (1398 ق).

و  سياست مدار  هميلتون»  «الكساندر  مرگ 
نظريه پرداز آمريكايي (1804م).

هواپيماي  مخترعان  از  يكي  راْيْت»  «ويلْبِر  تولد 
موتوردار (1868م).

تولد «هنري ديويد ثورو» فيلسوف و طبيعي  دان 
آمريكايي (1817م).

تولد «پول فور» شاعر و نويسنده برجسته فرانسوي 
(1872م).

مرگ خانم «مارگارت ِگْرْترود بل» اديب و مستشرق 
انگليسي (1926م).

تقويم مناسبت هاى  روز

اجتماعى  تامين  عامل سازمان  مدير   (1 از صفحه  (ادامه   
ادامه داد: همسان سازى افزايش حقوق مستمرى بگيران 
به عنوان يك تكليف از سال 88 به اين سازمان داده شده 
اما منابع آن از سوى دولت پرداخت نشده است. وى تصريح 
كرد: سال گذشته در رابطه با افزايش مستمرى مستمرى 
از  بيشتر  بسيار  آن  منافع  كه  شد  انجام  اقداماتى  بگيران 
همسان سازى بود بطورى كه با تورم 14 درصدى، ميزان 

مستمرى اين قشر 25 درصد افزايش يافت.

دولت منابع مالى مرخصى زايمان بيش از 6 ماه 
را پرداخت نكرده است  

در خصوص  اجتماعى همچنين  تامين  سازمان  مديرعامل 
مرخصى  كه  صورتى  در  گفت:  زايمان  مرخصى  افزايش 
دولت  را  آن  مالى  بار  بايد  باشد  ماه   6 از  بيشتر  زايمان 

پرداخت كند، اما تاكنون دولت نسبت به تامين منابع مالى 
آن اقدامى نكرده است. وى تصريح كرد: تامين اجتماعى 
به  ماه   6 از  بيش  زايمان  مرخصى  ميزان  افزايش  براى 
نياز دارد كه در صورت تامين  بودجه 340 ميليارد تومانى 
اين ميزان اعتبار، مشكلى براى اجرا ندارد. نوربخش ادامه 
داد: ما براى پرداخت كمك هزينه ايام باردارى مشكل مالى 
داريم كه بايد در بودجه سال آينده پيش بينى شود و امسال 

امكان تامين آن وجود ندارد.

 200 هزار كارگر ساختمانى امسال بيمه شدند

به  اشاره  با  ادامه  در  اجتماعى  تامين  سازمان  مديرعامل   
وجود 800 هزار كارگر ساختمانى تحت پوشش اين سازمان 
افزود: امسال 200 هزار كارگر ساختمانى به جمع كارگران 
تحت پوشش بيمه تامين اجتماعى در كشور افزوده شدند. 

بينى شده است كه 15  پيش  قانون  در  وى تصريح كرد: 
درصد عوارض شهردارى ها بايد به موضوع بيمه كارگران 
ساختمانى تخصيص داده شود كه در خصوص اين موضوع 
اختالف نظرهايى وجود داشت اما براساس بخشنامه وزارت 
كشور كه به اين سازمان ارسال شده تا حدودى مشكالت 

در اين زمينه حل شده است.

 بيمه عمر مستمرى بگيران متوفى
  پرداخت مى شود

مديرعامل سازمان تامين اجتماعى گفت: يكى از اقدامات 
موثر كه در حوزه مستمرى بگيران انجام مى شود، پرداخت 
بيمه عمر مستمرى بگيران متوفى است كه اين بيمه تحت 
كرد:  تصريح  وى  شود.  مى  پرداخت  تكميلى  بيمه  عنوان 
همه  رغم  به  بگيران  مستمرى  التفاوت  مابه  همچنين 

اميدواريم  كه  است  پرداخت  حال  در  اقتصادى  مشكالت 
     تا 10 مردادماه امسال به پايان برسد.

بار مالى 7 هزار ميليارد تومانى براى همسان سازى حقوق مستمرى بگيران

دولت تاكنون27 روز در پرداخت يارانه نقدى 
دولت  اينكه  توجه  با  و  دارد  تاخير  ايرانيان 
اين  كند،  مى  واريز  تاخير  با  را  ماه  هر  يارانه 
نقدى  يارانه  واريز  آيا  كه  است  مطرح  سوال 
به  بود؟.  خواهد  همراه  تاخير  با  هم  تيرماه 
 500 و  هزار   45 نقدى  يارانه  مهر،  گزارش 
تومانى ايرانيان در خردادماه گذشته بامداد روز 

به  با توجه  برداشت شد.  قابل  بيست و هفتم 
نقدى  يارانه  پرداخت  در  ماه  هر  دولت  اينكه 
دارد، حال  تاخير  خانوار  به حساب سرپرستان 
اين پرسش پيش مى آيد كه اين ماه هم دولت 
با تاخير چند روزه يارانه نقدى را واريز خواهد 
كرد؟ كه اگر اين اتفاق بيفتد، دولت يك ماه 
كامل در واريز يارانه نقدى تاخير دارد. بر اين 

اساس با تاخير يك ماهه در واريز يارانه نقدى، 
بيش  به  تومان  ميليارد   3400 از  بيش  دولت 
از 74 ميليون ايرانى يارانه بگير بدهكار خواهد 
شد. محمدباقر نوبخت سخنگوى دولت، تعداد 
يارانه بگيران در خردادماه را 76 ميليون و 57 
عين  در  است.  كرده  اعالم  نفر   430 و  هزار 
حال طى چند ماه اخير دولت در حال اجراى 

است،  ثروتمندان  نقدى  يارانه  قطع  تدريجى 
در  كه  دقتى هايى  بى  با  رسد  مى  نظر  به  اما 
از  برخى  يارانه  دارد،  برنامه وجود  اين  اجراى 
است؛  شده  قطع  هم  ثروتمندان  جز  به  افراد 
به طورى كه يارانه برخى از بازنشستگان كه 
مبلغ دريافتى ماهيانه آنها كمتر از يك ميليون 

تومان است، هم قطع شده است.

يارانه نقدى تيرماه هم با تاخير واريز مى شود؟

خريد تضمينى گندم از مرز
 5 ميليون تن گذشت

و  ميليون   5 تاكنون  گندم  برداشت  فصل  ابتداى  از   
207هزار و 910 تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان به 
ميزان خريد  اين  صورت تضمينى خريدارى شده كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 21 درصد رشد 
گندم  ريالى  ارزش  ايرنا،  گزارش  به  دهد.  مى  نشان 
بوده  ريال  ميليون   687 و  هزار   60 شده  خريدارى 
كه تاكنون مبلغ 47 هزار و 653 ميليون ريال آن به 

كشاورزان پرداخت شده است.

فهرست كاالهاى توليد داخل 
هر شش ماه به روز رسانى مى شود

وزارت  تجهيزات  و  سازى  ماشين  صنايع  مديركل 
صنعت، معدن و تجارت گفت: فهرست كاالهاى توليد 
داخل با همكارى انجمن هاى توليدى هر 6 ماه يكبار 
كيومرث  ايرنا،  گزارش  به  شود.  مى  رسانى  روز  به 
فروتنى افزود: طبق قوانين كشور موانع غيرتعرفه اى 
براى تجارت خارجى وجود ندارد و واردات كاالها منوط 
به اخذ مجوز نيست و تنها در صورتى كه شركت ها 
يا دستگاه هاى دولتى بخواهند اقدام به واردات كنند 
بايد از وارد كردن كاالهايى كه توليد مشابه داخل دارد 

و فهرست آن اعالم شده خوددارى كنند.

خريد تضمينى شيرخام 
تا پايان تير ادامه دارد

اينكه  بيان  با  دامداران  سراسرى  اتحاديه  مديرعامل 
دارد،  ادامه  تيرماه  پايان  تا  شيرخام  تضمينى  خريد 
صنايع  كارخانجات  توسط  شيرخام  خريد  نرخ  گفت: 
لبنى تغييرى نكرده و نرخ متوسط كشورى آن حدود 
با مهر،  1150 تومان است. سعيد سلطانى در گفتگو 
ميزان خريد تضمينى شيرخام را از ابتداى اجراى طرح 

تاكنون بيش از 150 هزار تن عنوان كرد.

طرح آمايش كيفيت نان مصرفى 
در حال انجام است

رئيس پژوهشگاه استاندارد ايران با بيان آنكه برخى از 
خبازى ها از مواد افزودنى بيش از حدمجاز در پخت نان 
استفاده مى كنند، گفت: طرح آمايش كيفيت نان مصرفى 
به تفكيك مناطق جغرافيايى كشور در حال انجام است.

به گزارش ايرنا، جهانبخش سنجابى شيرازى با تاكيد 
بر آنكه گندم و آرد داراى استاندارد ملى هستند، افزود: 
سازمان ملى استاندارد اصرار بر اجراى اين استانداردها 
در خصوص گندم و آرد دارد. وى اضافه كرد: در سطح 
خرده فروشى بعضا مشاهده شده كه واحدهاى خبازى 
دستكارى هايى در مورد كيفيت نان انجام مى دهند و از 
 افزودنى جوهر قند بيش از حد مجاز استفاده مى كنند.

نان  كيفيت  آمايش  طرح  اجراى  با  كرد:  تصريح  وى 
مصرفى در تالش هستيم تا نان با رعايت استانداردهاى 

الزم و با كيفيت مطلوب در اختيار مردم قرار گيرد.

سپرده گذارى در بانكها نصف شد 

اعتبارى  موسسات  و  بانك ها  در   حجم سپرده گذارى 
حاكى از كاهش سپرده گذارى در حدود يكسال گذشته 
است؛ موضوعى كه نمى تواند چندان هم با كاهش نرخ 
سود سپرده و فعاليت موسسات غير مجاز بى ارتباط باشد. 
به گزارش ايسنا، تا ارديبهشت امسال بانك ها و موسسات 
اعتبارى بالغ بر 770 هزار ميليارد تومان از بخش هاى غيردولتى سپرده جذب كردند 
و ميزان بدهى هاى خود را در اين بخش نسبت به پايان سال گذشته 3,1 درصد 
افزايش دادند. اين در حالى است كه ميزان جذب سپرده در ارديبهشت امسال در 
مقايسه با همين ماه در سال 93 حدود 24 درصد رشد دارد. رشد 24 درصدى 
سپرده گذارى در فاصله ارديبهشت 93 تا 94 در حالى رخ داده كه اين نسبت براى 
دوره قبلى يعنى از ارديبهشت 92 تا 93 بالغ بر 41 درصد بوده است؛ تغييرى كه 

نشان مى دهد ميزان جذب سپرده در اين دو دوره به نصف كاهش يافته است.

افزايش اجاره بها كمتر از تورم

معاون وزير راه و شهرسازى با بيان اينكه در تابستان 
امسال افزايش اجاره بها كمتر از نرخ تورم بوده است، 
گفت: در نيمه دوم سال هم شوك قيمتى در بخش 
مسكن پيش بينى نمى كنيم. مظاهريان در گفتگو با 
مهر، در خصوص اجاره بها در تابستان امسال، گفت: 
گزارش هايى كه تاكنون از اجاره نامه ها داشته ايم، نشان داده كه افزايش اجاره 
بها در اين مدت كمتر از نرخ تورم بوده است، بنابراين نمى توان گفت كه افزايش 
زيادى را در اين بخش داشته ايم .وى با بيان اينكه قيمت مسكن هم در اين مدت 
كمتر از نرخ تورم افزايش داشته است، افزود: برآورد ما اين است كه اجاره بها به 
رقمى باالتر از تورم نمى رسد و با همين نرخ هاى كنونى تا پايان سال ادامه پيدا 
مى كند.وى در خصوص تغيير قيمت خريد و فروش در نيمه دوم سال، اظهار كرد: 
بعيد است كه در نيمه دوم سال هم شوك قيمتى را در بازار مسكن داشته باشيم.

احداث مسكن استاندارد براى خانواده هاى
 داراى بيش از دو معلول 

 
رئيس سازمان بهزيستى كشور گفت: بازنگرى طرح 
جامع «حمايت از حقوق معلوالن» در قالب يك اليحه 
به مجلس تقديم مى شود. به گزارش  ايسنا، انوشيروان 
محسنى بندپى، گفت: بازنگرى طرح جامع «حمايت از 
حقوق معلوالن» در آخرين جلسه هيئت دولت مورد بررسى قرار گرفت و تصويب 
شد كه در قالب يك اليحه به مجلس تقديم مى شود. وى با بيان اينكه اكنون 
100هزار مسكن براى مددجويان تحت پوشش در حال ساخت است، افزود: از 
اين تعداد تاكنون 53 هزار واحد تحويل شده و 46 هزار واحد در دست ساخت 
است. محسنى با بيان اينكه بيش از پنج ميليون و 7000 معلول تحت پوشش 
بهزيستى است خاطر نشان كرد: مقرر شد براى خانواده هايى كه بيش از دو 

معلول را درخانه نگهدارى مى كنند مسكن با استانداردهاى الزم ساخته شود. 

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

افتخار اين را دارد  كه طبق روال سال هاى گذشته 
به  مناسبت 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

آگهى مزايده اموال غيرمنقول " نوبت اول "

توانگران  تعاونى  چون در پرونده 1830/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى سيد حسن جعفرى و شركت 

خراسان جنوبى به پرداخت مبلغ 340/296/835 ريال در حق محكوم له آقاى مهدى امامى و پرداخت مبلغ 

15/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با عنايت به توقيف پالك ثبتى شماره 122 فرعى از 1830 اصلى بخش 

2 بيرجند از محكوم عليه رديف دوم كه حسب نظريه كارشناس پالك مذكور در فاصله كمتر از 150 مترى از منازل ساخته 

شده در شمال حاجى آباد قرار دارد كه مساحت آن 11226/84 مترمربع و با كاربرى كشاورزى است و در جنوب اراضى پل 

بندى وجود دارد و خارج از محدوده طرح بنياد مسكن مى باشد حال با توجه به موارد گفته شده هر مترمربع از اراضى فوق 

به مبلغ 200/000 ريال برآورد مى گردد و در نتيجه قيمت كل 11226/84 مترمربع به مبلغ 2/245/368/000 ريال ارزيابى 

گرديده است كه از طريق مزايده در روز يكشنبه مورخ 94/5/4 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
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 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن   32212979 - 32214989قــاليشويــــــى كدبانـــــو 

 اجـراى  نصـب  داربـست  فلـزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب / فروش لوازم داربست     

09153637507 - 09156217507 حسينى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)

به استناد مواد 121 و 122 – آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى ششدانگ يك دربند مغازه تجارى به مساحت 

41/50 مترمربع واقع در بيرجند، بين جمهورى 8 و بانك سپه پالك 66 داراى شماره ثبتى 79 فرعى از 4292 

– اصلى بخش يك بيرجند ملكى خانم سميه براتى فرزند غالم به شماره شناسنامه 7782 داراى كد ملى 0653165463 كه 

سند مالكيت آن ذيل ثبت 11158 صفحه 411 دفتر 42- امالك بيرجند صادر و تسليم گرديده است محدود به حدود اربعه ذيل 

به شرح پرونده ثبتى: شماال به طول 4 متر درب و ديواريست به بازار شرقا يك به طول 7/80 متر ديواريست اشتراكى با پالك 

78 فرعى دو به طول 2/50 متر ديواريست اشتراكى با باقيمانده پالك هاى 758 الى 764 اصلى جنوبا به طول 4 متر ديواريست 

اشتراكى با پالك هاى اخير الذكر غربا به طول 10/10 متر ديواريست اشتراكى با پالك 80 فرعى (فاقد حقوق ارتفاقى مى باشد) 

كه به موجب سند رهنى شماره 88118- 92/6/16 دفتر 4 بيرجند در قبال مبلغ 10/270/000/000 ريال به انضمام خسارت 

تاخير تا روز وصول موضوع بدهى آقاى ابوالفضل براتى فرزند غالم در رهن بانك مهراقتصاد مديريت شعب خراسان جنوبى قرار 

گرفته است. چون مديون و راهن مذكور ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خود عمل ننموده اند بنابراين اين بانك به استناد 

ماده 34 اصالحى قانون ثبت از دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست صدور اجراييه عليه متعهدين فوق را نموده كه پرونده 

اى تحت كالسه 9300232 نزد شعبه اجراى اداره ثبت اسناد بيرجند تشكيل شده است. پس از ابالغ اجراييه و انقضاى 10 روز 

مهلت مقرر قانونى حسب تقاضاى بانك بستانكار مورد رهن ارزيابى و پس از رسيدگى به اعتراضات واصله بر طبق صورتجلسه 

وارده به شماره 139400162 – 94/1/30 مميز اجراى ثبت و گزارش شماره 9400226-94/2/14 كارشناس رسمى دادگسترى 

در رشته راه و ساختمان مورد رهن به صورت يك دربند مغازه با عرصه اى به مساحت 41/5 مترمربع با كاربرى تجارى واقع در 

بازار بيرجند داراى يك امتياز آب و يك امتياز برق با دهنه 4 متر، كف وديوارها تا يك متر سراميك و بقيه گچ سفيد و فعال در 

اجاره عادى غير مى باشد به مبلغ 14/525/000/000 ريال ارزيابى و قطعيت يافته است و بنا به درخواست بانك بستانكار در روز 

چهارشنبه مورخ 94/5/14 از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در محل شعبه اجراى اداره ثبت اسناد بيرجند از طريق مزايده به فروش 

خواهد رسيد. مزايده حضورى و نقدى و از مبلغ ارزيابى شده فوق شروع و به باالترين مبلغ پيشنهادى واگذار خواهد شد. مورد 

مزايده برابر نامه وارده به شماره 9400506- 94/4/13  بانك مرتهن فاقد بيمه نامه رسمى مى باشد و مانده طلب بانك بدين 

شرح: مبلغ 7/900/000/000 ريال بابت اصل تسهيالت و مبلغ 2/370/000/000 ريال بابت سود و مبلغ 3/521/625/205 ريال 

بابت وجه التزام تا روز 94/4/11 به انضمام خسارت تاخير تا روز وصول اعالم نموده كه به استناد تبصره ماده 4- آيين نامه اجرا 

محاسبه خسارت تاخير از تاريخ تقاضانامه صدور اجراييه به بعد بر طبق نرخ قرارداد توسط اداره ثبت انجام خواهد شد. هزينه 

هاى راجع به نقل و انتقال ملك كه مبلغ آن فعال مشخص نمى باشد بر عهده برنده مزايده و هزينه هاى دولتى به شرح ماده 

40- آيين نامه اجرا وصول خواهد شد. هرگاه متعهدين تا قبل از تنظيم و امضاى صورتجلسه مزايده اقدام به پرداخت و يا توديع 

بدهى خويش نمايند از انجام مزايده خوددارى مى گردد و چنانچه به هر دليل روز مزايده مصادف با روز تعطيل گردد مزايده 

روز بعد از تعطيل در همان مكان و ساعت برگزار خواهد شد.  تاريخ انتشار: 94/4/21   رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند

بيمه پاسارگاد شعبه بيرجند 

سركار خانم چاوشان و جناب آقاى حسن نژاد
از زحمات شما در پيگيرى پرداخت خسارت خودرو سپاسگزارم.

نيك سيما

معـامله بـا سپـرده ميـزان
1- زمين 302 متر مشاع ، موقعيت و آينده عالى ، آخر پونه 2 – 45 ميليون

2- پيش فروش آپارتمان 100 مترى ، سپيده كاشانى - 36 ميليون
3- امتياز آپارتمان معصوميه نگين ارتش - 20 ميليون

4- واحد آپارتمان سفت كارى شده 2 واحدى كوثر خوسف - 20 ميليون ى
سم
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مهندسى توان تهويه

خدمات پس از فروش لوازم خانگى 

در شهرستان بيرجند در مركز پكيج و كولرهاى گازى ال جى
ذيل انجام مى پذيرد:

09151648057  -  32442653    LG آدرس دفتر: چهار راه دوم توحيد- نمايندگى

بزرگ ترين و سريع ترين مركز تخصصى نصب و خدمات 
محصوالت ال جى در استان خراسان جنوبى با كادرى مجرب 

و متخصص در خدمت همشهريان گرامى مى باشد

خسروى كد 25479



پيام شماكمك 144 ميليون ريالى مردم خراسان جنوبى به مردم مظلوم يمن و فلسطين در روز قدس
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

يكشنبه * 21 تير 1394 * شماره 3266

مردم خراسان جنوبى در راهپيمايى روز جهانى قدس 144 ميليون و 492 هزار ريال به مردم مظلوم يمن و فلسطين كمك كردند. معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته 
 امداد استان گفت: 103 ميليون و 419 هزار ريال از اين كمك ها براى مردم مظلوم يمن و 41 ميليون و 73 هزار ريال براى فلسطين جمع آورى شد. حسينى افزود: اين كمك ها

روستائيان 3در 72 پايگاه كمك هاى مردم به فلسطين و يمن جمع آورى شد كه اين پايگاه ها تا پايان ماه مبارك رمضان در مساجد، مراكز نيكوكارى و اداره هاى استان فعال است. به  رسيدگى  براى  لطفاً  مسئولين 
اينقدر شعار ندين كمى هم عمل كنيد.  آبونمان 
برق كم بود كه جديداً در فيش هاى برق روستا مبلغ 
شده  لحاظ  آبونمان  فيش  هر  براى  ريال   30000
است! دست مريزاد آخه گرفتن اين هزينه ها از قشر 
روستايى اين هم در كوير خشك خراسان جنوبى با 
داره.  مفهومى  و  معنى  چه  خشكسالى  سال  چندين 
تازه از مساجد روستا هم كه اوقاف گفته بود رايگانه  

جديداً براش پول مى گيرين.
935...994

قابل توجه مسئولين فرهنگ و ارشاد: چرا بر سبك 
نوحه خوانى و مرثيه خوانى و سبك هاى غربى 
برخى از اين به ظاهر مداح ها نظارت نمى شود؟ 
برگزارى شب احيا 23 در .... جاى شرمندگى و آبروريزى 
بود نه نظارتى برنظم ورود و خروج نه مداحى و نوحه 

اسالمى اعتراض مردم در آن شب گواه اين ادعاست.
 915...038
سالم ميشه اين رمضان موعد فردا باشد/ آخرين ماه 
صيام غم موال باشد/ ميشه شب هاى قدرش به جهان 
مژده دهند كه همين سال سال ظهور گل زهرا باشد/ 
اللهم عجل لوليك الفرج / پيشاپيش عيدتان فرخنده 
باد. خدا كند پايان اين ماه مسئوالن بيرجندى 
براى ساختن مسجد پارك خانواده اقدام كنند.
915...929

براى  هم  سيما  و  صدا  هاى  شبكه  متأسفانه 
خودشان دكان و دستگاه باز كردند يك مسابقه 
عدد  عضويت  براى  كنند  مى  زيرنويس  گذارند  مى 
خودشان يك  براى  اين طريق  از  بفرستيد  را  فالن 
منبع درآمدى كسب مى كنند هم براى بستن دهان 
از  داند  مى  خدا  دهند  مى  ناقابل  جايزه  چند  مردم 
سراسر كشور چقدر پيامك فرستاده ميشه. از رسانه 

ملى انتظار نداريم چنين كارهايى بكنه...
915...402
ما  جواب  خواهد  مى  كسى  چه  ببخشيد   سالم. 
بچه هاى صدف،ترنج و ... را بدهد. مسئولين به 

فكر مسجد محل ما هم باشند.
930...649
استخدام  آزمون  درباره  پنجشبنه عزيزى  روز  سالم. 
اين آزمون مختص به  فرزندان فرهنگيان گفته بود 
آنها باشد، فكر مى كنم درست گفتند اصًال همه چيز 
اين مملكت را به اين جامعه محترم بدهند فرزندان 
ديگران شغل مى خواهند براى چه، اصًال زندگى 

براى چه مى خواهند... اين بزرگواران هستند!
915...322
يك  هر  اگر  واقعًا  فهميد  مى  منو  حال  يكى  كاش 
بر  اشتغال  براى  قدمى  دارند  سرمايه  كه  عزيزان   از 
مى داشتند و عوض سپرده گذارى و فكر كردن به 
زياد شدن سرمايه شان جوانان  و  بيشتر شدن سود 
به  معتبر  تضمين  با  و  كردند  مى  يارى  را  اراده  با 
به  نشوند  مجبور  تا  دادند  مى  كوچكى  سرمايه  آنها 
بانك ها بروند و 5 ميليون به صورت 6ماهه با سود 
30درصد بگيرند تا مشكلشان حل شود تازه با كلى 
تشريفات... كارى بزرگى انجام مى دادند. اجرتان با 
على لطفاً سرمايه تان را دست بانك ندهيد و 
زود  كوچك  كارگاهاى  ايجاد  با  جوانان  براى 

بازده شغل ايجاد كنيد ...
915...375 

با تشكر از مسئولين درباره تغيير مسير راهپيمايى روز 
قدس در بيرجند، فقط حيف كه مراسم زود شروع 

شد و جمعيت كثيرى نرسيدند.
915...893
كند  از  شديم  خسته  خدا  به  استاندار  آقاى  سالم 
كاركردن و امروز و فرداكردن مسكن مهر موقوفات.

لطفاً به داد ما برسيد.
915...339

گروه گزارش- فصل توزيع اعتبارات و همچنين برخى عزل و 
نصب ها و گمانه زنى هاى پيرامون آن طى چند هفته گذشته 
با واكنش مردم و برخى نمايندگان مجلس  مواجه شد. ائمه 
جمعه استان نيز به اظهار نظر در اين زمينه پرداختند آنچه در 

ادامه مى خوانيد مشروح اين گفته هاست. 

خواستار مدنظر قرار دادن عدالت
 در توزيع اعتبارات هستيم 

امام جمعه طبس با تأكيد بر لزوم عدالت در تقسيم اعتبارات 
در بين شهرستان ها، يكى از اهداف مهم فرستادن پيامبران، 
نزول قرآن و دين اسالم را از جانب خداوند متعال، اجراى 
عدالت در تمامى ابعاد در جامعه انسانى ذكر كرد و گفت: 
اهميت عدالت به حدى است كه خداوند در قرآن مى فرمايد 
عدالت را حتى درباره دشمنان هم بايد رعايت كرد و لذا از 
مسئولين كشور و استان مدنظر قراردادن عدالت را در توزيع 

اعتبارات و امكانات خواستاريم. 
حجت االسالم سيد ابراهيم مهاجريان با اشاره به موقعيت 
خاص شهرستان طبس اظهار كرد: طبس شهرستانى وسيع 
با شاخص هايى طبيعى از جمله معادن متعدد و متنوع است 
و  دارد  زيربنايى همچون خط آهن و فرودگاه  امكانات  و 
مقدس  مشهد  با  كشور  استان  چندين  بين  ارتباطى  خط 
حضرت  امامزاده  بركت  و  خير  پر  وجود  وى  باشد.  مى 
از  را  آن حضرت  زائران  و  (ع)  الكاظم  بن موسى  حسين 
ديگر امتيازات شهرستان طبس دانست و افزود: همه اين 
موارد و البته بارندگى هاى اندك و خشكسالى هاى چندين 
ساله و گرماى هوا مى طلبد كه مسئولين مربوطه در توزيع 

اعتبارات نگاه ويژه اى به اين شهرستان داشته باشند.

در اكثر عزل و نصب ها در استان 
شايسته ساالرى مدنظر نيست

به گفته امام جمعه طبس نبايد صرفًا جمعيت را براى توزيع 
 اعتبارات مالك قرار داد و موضوع گستردگى و راه هاى
ارتباطى نيز بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد. وى با 
اشاره به اينكه در سفر رئيس جمهور به استان بر اهميت 
رئيس  گفت:  شد،  تأكيد  جنوبى  خراسان  در  آب  تأمين 
كه  داشتند  ويژه  توصيه  و  تأكيد  آب  موضوع  بر  جمهور 

و  گيرد  قرار  استان  مديران  و  مسئولين  توجه  مورد  بايد 
اين  اميدواريم حق و حقوق شهرستان طبس و ساكنين 

شهرستان در توزيع اعتبارات محفوظ بماند. 
در  نيز گفت:  انتصابات  درباره  حجت االسالم مهاجريان 
واگذارى مسئوليت ها به افراد در نظام اسالمى آنچه كه 
بايد بيش از هرچيز مورد توجه قرار گيرد، شايسته ساالرى 
است و نبايد مباحثى چون رفيق بازى و باندبازى و منافع 
اميرالمؤمنين  كه  همانطور  باشد  مطرح  جناحى  و  حزبى 
حضرت على (ع) در نامه خود به مالك اشتر بر شايسته 
معظم  مقام  و  دارند  تأكيد  ها  نصب  و  عزل  در  ساالرى 
رهبرى نيز در تمامى جلسات خود به ويژه با دولتمردان 
 شايسته ساالرى را مهمترين دغدغه خود در عزل و نصب ها
عنوان مى كنند و آنان را از باندبازى و تفكرات سياسى 
و جناحى در انتصابات برحذر مى دارند اما متأسفانه بايد 
شايسته  استان  در  ها  نصب  و  عزل  اكثر  در  كه  بگويم 

ساالرى مد نظر قرار نمى گيرد.

مديريت استان در شيوه
 عزل و نصب ها تجديد نظر كنند

جمله  از  و  استان  هاى  شهرستان  در  اينكه  بيان  با  وى 
در شهرستان طبس نيروهاى شايسته و دلسوزى حضور 
دارند كه بايد از وجودشان استفاده شود، افزود: به نظر من 
 نيروهاى شايسته بومى بهتر از نيروهاى غيربومى مى توانند
در  بايد  استان  مديريت  و  كنند  مردم خدمت  و  نظام  به 
هر  در  كنند.  نظر  تجديد  نصب هاى خود  و  عزل  شيوه 
صورت انتصاب نيروهاى شايسته بومى يك فرصت است. 
آنان شناخت  نيازهاى  و  مردم  و  منطقه  از  بومى  نيروى 
كافى دارد و در مقابل مردم نيز آنها را مى شناسند زيرا 
 در بين خودشان زندگى مى كند و مشكالتشان را لمس  
استان  در  صباحى  چند  كه  نيست  اينگونه  و  كند  مى 
سكوى  عنوان  به  تنها  مديريت  اين  از  و  كند  مديريت 
پرتابى براى مديريت هاى باالتر بهره ببرد و پس از آن 
برود و هرگز پشت سرش را هم نگاه نكند و در شهرستان 

طبس نيز چنين مواردى داشته و داريم.

گاليه ام را با صداى بلند بيان مى كنم كه در عزل 
و نصب مديران با ائمه جمعه مشورت نمى شود

برخى  در  اينكه  به  اشاره  با  مهاجريان  االسالم  حجت 
انتصابات منافع عمومى مدنظر قرار نمى گيرد، اظهار كرد: 
برخى انتصابات براى خويشاوندان، اطرافيان و وابستگان 
مى  صورت  جناحى  منافع  اساس  بر  و  جناحى  و  نسبى 
گيرد و من با صداى بلند گاليه دارم كه آقايان در عزل 
و نصب مديران با ائمه جمعه مشورت نمى كنند و اين به 
ضرر مردم و حتى مديران منصوب شده است. ائمه جمعه 
و مشكالت  مطالبات  از  و  دارند  ارتباط مستقيم  مردم  با 
آنان مطلع هستند و با نيروهاى بومى متعهد و شايسته نيز 
آشنا هستند و لذا مى توانند دلسوزانه نظر بدهند و مديران 

عالى رتبه استان نيز بايد از اين نظرات استفاده كنند.

بايد تا حد امكان از نيروهاى شايسته بومى
در مديريت ها استفاده شود

امام جمعه قاين نيز درباره توزيع اعتبارات استانى گفت: 
اينكه در توزيع اعتبارات استانى همه شهرستان ها يكسان 
به توجه  با  شهرستان  هر  و  نيست  درست  شوند   ديده 

هاى  گرفتن شاخص  نظر  در  با  و  دارد  كه  هايى  هزينه 
در  نيازهايش  و  روستاها  پراكندگى  و  تعداد   جمعيت، 

بخش هاى مختلف از اعتبارات سهم ببرد.
اگر  اينكه  بيان  با  اصفهانى  مرتضى  االسالم سيد  حجت 
اعتبارات با توجه به جميع جهات و تمام شاخص ها توزيع 
شود ديگر جاى گاليه باقى نمى ماند، اظهار كرد: در توزيع 
اعتبارات بايد به گونه اى عمل شود كه شبهات برطرف 
شود. قطعاً نبايد شهرستان هاى كوچكتر در توزيع اعتبارات 
بزرگتر مقايسه شوند و مديران متولى  با شهرستان هاى 
توزيع اعتبارات بايد به صورت شفاف و دقيق  درباره نحوه 
كار اطالع رسانى نمايند. امام جمعه قاين در مورد انتصابات 
نيز گفت: به هر حال دولت ها در برخى پست ها با توجه به 
سياستى كه دنبال مى كنند انتصاباتى دارند اما حتى المقدور 
و تا جايى كه امكان دارد بهتر است از نيروهاى شايسته 

بومى در مديريت ها استفاده شود.

بنا به فرمايش مقام معظم رهبرى 
نگاه ويژه به نهبندان را خواستاريم

امام جمعه نهبندان هم درباره توزيع اعتبارات گفت: مقام 

 معظم رهبرى در سفر سال 78 خود به نهبندان در جمله اى
تا توجه  بيان فرمودند «من به نهبندان آمدم  تحول گرا 
مسئولين استانى و كشورى را به نقاط محرومى از جمله 
وجود  با  نهبندان  شهرستان  در  كنم»  جلب  نهبندان 
اقدامات صورت گرفته شاخص محروميت نسبت به ساير 
 نقاط باالست. اين شهرستان از خشكسالى بيشترى رنج 
مى برد و آب مورد نياز بسيارى از روستاهاى آن با تانكر 
حمل مى شود و دامداران و كشاورزان با مشكالت اساسى 
بيان  با  خزاعى  عباسعلى  االسالم  حجت  هستند.  روبرو 
به  بنا  استانى  اعتبارات  توزيع  در  استان  مديران  اينكه 
فرمايش مقام معظم رهبرى توجه ويژه اى به شهرستان 
از  بيرجند  نهبندان-  جاده  گفت:  باشند،  داشته  نهبندان 
جاده هاى حادثه خيز كشور است كه احداث باند دوم آن 
چندين سال است آغاز شده اما به دليل تخصيص نيافتن 
اول  كيلومتر   5 يا   4 همان  در  استانى  و  ملى  اعتبارات 
متوقف مانده است و با توجه به اهميت اين پروژه حياتى 
جا دارد اعتبارات ملى و استانى مورد نياز براى تسريع در 
اجراى آن تزريق شود. وى با بيان اينكه پروژه گازرسانى 
به شهرستان نهبندان نيز الينحل باقى مانده است، افزود: 
در  نهبندان  دورافتاده  و  محروم  شهرستان  نام  متأسفانه 
گازرسانى نيز از قلم افتاده و اخيراً بحث CNG را مطرح 
مى كنند اما مردم شهرستان نهبندان گاز را براى رفع نياز 
به عنوان يك زيرساخت براى  گرمايشى و سرمايشى و 
توسعه، جذب سرمايه گذار و ايجاد اشتغال همانند آنچه در 

ساير شهرستان ها شاهدش هستيم مى خواهند.
به گفته حجت االسالم خزاعى مسئولين استان در توزيع 
به شاخص هاى محروميت شهرستان  با توجه  اعتبارات 
نهبندان، بايد نگاه ويژه اى به اين شهرستان داشته باشند 
تا دعاى خير مردم واليتمدار، مقاوم و صبور اين منطقه 

پشت سر آنان باشد. 
و  عزل  در  متأسفانه  اينكه  بيان  با  نهبندان  جمعه   امام 
نصب ها با ائمه جمعه مشورت نمى شود، گفت: با توجه 
اينجانب و آشنايى  كاملى  به حضور 20 ساله و مستمر 
 كه از منطقه دارم در صورت مشورت حداقل مى توانيم 

گزينه هاى بومى كارآمد و متعهدى را معرفى كنيم. 

ضرورت توجه بيشتر به شهرستان هاى محروم 
و تازه تأسيس در توزيع اعتبارات 

حجت االسالم خزاعى شايسته ساالرى را در عزل و نصب 
ها بسيار مهم ارزيابى كرد و افزود: وقتى به لحاظ شايستگى 
فاصله كمى بين گزينه بومى و گزينه غيربومى براى تصدى 
مديريت باشد بدون شك و تحقيقاً ارجحيت با نيروى بومى 
است و استان ما نيز استانى دانشگاهى است و بيرجند اولين 
مدرسه هاى كشور را داشته و فكر نمى كنم از اين حيث در 
استان قحط الرجال باشد و مديران عالى استان بايد به اين 

موضوع توجه داشته باشند. 
امام جمعه بشرويه نيز در گفتگو با آوا گفت: از مسئولين دست 
اندركار توزيع اعتبارات در استان انتظار توزيع عادالنه داريم 
و آنها بايد مناطق محروم را بيشتر مورد توجه قرار دهند تا 
اين مناطق نيز همپاى ساير نقاط توسعه يابند و عقب ماندگى 
آنها بيشتر نشود. به گفته حجت االسالم محمد شمس الدين 
 زاده شهرستان هايى كه مدت زمان كمترى از تأسيس آنها 
شهرستان  و  گيرند  قرار  توجه  مورد  بيشتر  بايد  گذرد  مى 
بشرويه از جمله اين شهرستان هاست كه داراى آب و هواى 

خشن و خشكى است و در صنعت هم پيشرفتى ندارد. 

نيروهاى بومى كارآمد به واسطه
مسايل جناحى به حاشيه رانده شده اند

امام جمعه بشرويه در مورد عزل و نصب ها در استان نيز 
گفت: چطور مى شود كه در استان و شهرستان هاى آن 
با تجربه و كارآمد حضور داشته  نيروهاى بومى خوب و 
باشند اما افرادى غيربومى را براى تصدى مديريت ها به 
در موضوع  ما  استان  در  بياورند؟  ها  و شهرستان  استان 
نيروى انسانى ظرفيت هاى خوبى وجود دارد كه متأسفانه 
مسايل جناحى و سياسى آنها را خانه نشين كرده و يا به 
حاشيه رانده است و از دولت تدبير و اميد كه وزراى آن از 
بين همه جناح ها و ساليق انتخاب شده اند، انتظار مى 
رود كه اين نگاه را در عزل و نصب ها در استان مورد 
الدين  شمس  االسالم  حجت  گفته  به  دهند.  قرار  توجه 
زاده مشورت با ائمه جمعه در عزل و نصب هاى استانى 
وجود ندارد. وى اظهار كرد: در شهرستان ها نيز انجام اين 
مشورت ها به ارتباط ميان ائمه جمعه، نمايندگان مجلس 
شهرستان  در  خوشبختانه  كه  دارد  بستگى  فرمانداران  و 
اين  از  و  است  حاكم  خوبى  همراهى  و  همدلى  بشرويه 

حيث مشكلى وجود ندارد. 

ائمه جمعه استان درخواست كردند 

تجديد نظر در شيوه عزل و نصب ها

قابل توجه موديان محترم مالياتى:

 مهلت ارائه الكترونيكى اظهارنامه مالياتى از طريق سامانه www.tax. gov. ir حداكثر تيرماه سال جارى مى باشد.

 به منظور ارائه الكترونيكى اظهارنامه مالياتى ، تكميل مراحل ثبت نام شماره اقتصادى از طريق سامانه مذكور ضرورى است.
روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران 

را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 

مودى

فـروش سهـام
 به اطالع مى رساند: شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان 

خراسان جنوبى  در نظر دارد تعدادى سهام را با حق تقدم سهامداران قبلى 

 به سهامداران جديد واگذار نمايد. 

متقاضيان مى توانند درخواست هاى خود را به صورت كتبى به دفتر 

نمايشگاه ارائه نمايند و يا براى اطالع و توضيحات بيشتر با شماره هاى 

32424061 و 32446138 تماس حاصل فرمايند.

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   در  منزل
  09158076574روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

گرانوليت - كنتكس - نماى رومى
و سيمان كارى با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى
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سربيشه داراى قدمت تاريخى زيادى مى باشد چنان كه شيخ حسين آيتى بيرجندى در كتاب بهارستان نقل مى كند: «سربيشه شهرى است قديمى كه قبل از اسالم 
مردمان آن زرتشتى بوده اند ». همچنين در كتاب نزهه القلوب حمدا... مستوفى آمده است كه ابوبكر على ابن الحسين قهستانى ممدوح فرخى سيستانى 
كه از علما و ادباى عصر سلطان محمود غزنوى به حساب مى آمده از اين شهر بوده است.

سربيشه شهر سر سبز خراسان جنوبى مشاهير خراسان جنوبى

دكتر محسن سربيشه اى تحصيالت 
دكتراى فيزيك بنيادى انگلستان

محسن سربيشـــه اى 
سال  ماه  آبان   20 در 
1326 در شهرستــان 
چشــم  سربيشــه 
گشودند.  جهان  به 
فرهنــگى  پدرشــان 

بودند. 
به  زادگاهشان  در  را  ابتدايى خود  ايشان تحصيالت 
اتمام رساندند. همراه با پدر به شهر مود سفر كرد و دو 
سال اول دبيرستان را در آنجا به تحصيل پرداخت و از 
سوم دبيرستان به زاهدان مهاجرت كرد. پس از كسب 
ديپلم رياضى در رشته فيزيك وارد دانشگاه فردوسى 
 1,5 و  سربازى  خدمت  گذراندن  از  پس  وى  شدند. 
سال تدريس در دبيرستان هاى بيرجند جهت ادامه 
تحصيل در مقطع فوق ليسانس و دكترا به دانشگاه 

دارام انگلستان مهاجرت كرد. 
مقطع فوق ليسانس را همراه همسرش به اتمام رساند 
و از آنجا كه فرزندى به دنيا آمد، همسرش از ادامه 
تحصيل منصرف شده و دكتر سربيشه اى دكتراى 
سال  در  و  داد  ادامه  بنيادى  ذرات  رشته  در  را  خود 
1977 پس از كسب مدرك دكترا به ايران بازگشت. 
يك ماهى در دانشگاه صنعتى اصفهان تدريس كرد و 

پس از آن به مشهد منتقل شد.
در طى تدريس در دانشگاه فردوسى مشهد 2 مرتبه به 
فرصت مطالعاتى سفر كرد. ابتدا در سال 1360 همراه 
خانواده به دانشگاه دارام و سفر بعدى در سال 1381 
به كانادا سفر كرد. دكتر سربيشه اى با دختر خاله خود 
ازدواج كرده و در تمام طول تحصيل همكالسى و 
پس از آن همكار بوده  و حاصل اين ازدواج دو فرزند 

پسر و يك دختر مى باشد.
التحصيل  فارغ  نيز   1349 بهمن  در  سرانجام  وى 
شدند. بخشى از سربازى را در حين تحصيل گذراندند. 
 در آن زمان دانشجويان ممتاز را به خدمت سربازى 
به عنوان كارشناس  امريه  به صورت  و  بردند  نمى 
از  پيش  اما  گرفتند  مى  خدمت  به  ها  دانشگاه  در 
برگزارى جلسه به خدمت گيرى ايشان در دانشگاه 
با  موافقت  وجود  با  و  شد  اعزام  همدان  پادگان  به 
موافقت  انتقالشان  با  پادگان  فرمانده  ايشان  امريه 
همدان  پادگان  در  را  سربازى  دوران  تمام  و  نكرد 
در  تدريس  نيم  و  سال  يك  از  پس  كرد.  خدمت 
ادامه  براى   1353 سال  در  بيرجند  شهرستان 
تحصيل از دانشگاه دارام انگلستان پذيرش گرفتند 
و در رشته ذرات بنيادى مشغول به تحصيل شدند. 
فوق ليسانس و دكتراى خود را در همين دانشگاه به 
اتمام رساند و در سال 1977 پس از كسب مدرك 

دكترا به ايران بازگشت.

4
جاذبه گردشگرى

غار چنشت سربيشه

اين غار اسرارآميز در 60 كيلومترى جنوب شهرستان 
سربيشه و غرب روستاى چنشت بر دامنه كوه باقران 
قرار دارد. غار چنشت بر اساس متون تاريخى، 614 سال 
پيش به وسيله «سيدمحمد مشعشع» كشف شده است. 

بنا به قول حسامى، سيدمحمد مشعشع پس از كشف 
غار، اجساد سيدمحمد علوى و دو فرزندش كه از مبارزين 
علوى بوده اند و به دست ُعّمال خليفه عباسى؛ «الطايع 
باهللا»، به شهادت رسيده و در اين غار رها شده بودند را 
يافته و اجساد را از غار به بيرون منتقل و در سردابه اى 
به خاك سپرد و بر آن سردابه بقعه اى ساخت كه هم 
اكنون نيز آن بقعه موجود است.غار چنشت هزاران سال 
پيش بر اثر وقوع زلزله اى مهيب ايجاد شده است. اين 
غار فضاهاى عجيب و متفاوتى دارد و گاه عبور از آن 
به سختى صورت مى گيرد. در هر نقطه اى از غار آثار 
مرگ و حيات پراكنده است. آثار حيات قطعات سفال، 
چوب و پارچه هستند و آثار مرگ استخوان هاى درهم 
شكسته و اجساد نيمه متالشى. وجود اين آثار در غار 
چنشت حكايتگر اين است كه آن محل در دوران درازى 
از تاريخ به عنوان پناهگاهى امن مورد استفاده فراريان 
و مظلومان بوده است.غار چنشت بيش از 59 متر طول 
تجاوز  متر  ده  از  آن  گذرگاه هاى  برخى  ارتفاع  و  دارد 
مى كند، كف غار در همه جا ناهموار است و وسعت آن 

حدود 90 هزار متر مربع برآورد شده است.

فروشندگان  و  توليدكنندگان  صنف  اتحاديه  خاورستان- 
منسجم ترين  و  بزرگترين  از  يكى  رديف  در  پوشاك 
اتحاديه هاى صنفى كشور قرار دارد. نوگرايى، قانون مدارى 
و احترام به خواسته هاى اعضا از مهمترين ابعاد مديريتى در 
اين مجموعه است. بى گمان اهميت حوزه لباس و پوشاك 
در ميان صنايع و بازار بركسى پوشيده نيست و همين جايگاه 
بسيار مهم باعث شده تا اداره اين بخش بسيار حساس و 

بعضا دشوار گردد.
تجارت  توسعه  و  بازرگانى  امور  معاون  ماهگلى  مهدى 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى در گفتگو با 
خبرنگار خاورستان، از كسب رتبه برتر اتاق اصناف و اتحاديه 
سازمان هاى  برترين  عنوان  به  بيرجند،  پوشاك شهرستان 

صنفى كشور در سال جارى خبر داد.
حضور  با  اصناف  ملى  روز  گراميداشت  مراسم  افزود:  وى 
على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى، وزير صنعت، 
اصناف  اتاق  نمايندگان  و  رئيسه  هيئت  تجارت،  و  معدن 
سراسر كشور در تاالر همايش هاى صدا و سيماى تهران 
برگزار شد و از سازمان هاى صنفى برتر در سراسر كشور با 

توجه به شاخص هاى مطرح شده تجليل به عمل آمد.
معاون صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: لوح تقدير و 
تنديس كسب رتبه برتر طرح ارزيابى عملكرد سازمان هاى 
اتاق اصناف  رئيس  يزدان شناس  به مرتضى  صنفى كشور 
و  كشور  برتر  اصناف  اتاق  عنوان  به  بيرجند  شهرستان 
همچنين لوح تقدير و تنديس كسب رتبه برتر طرح ارزيابى 
عملكرد سازمان هاى صنفى كشور نيز به على اسماعيل زاده 
رئيس اتحاديه پوشاك شهرستان بيرجند به عنوان اتحاديه 

برتر كشور اهدا شد.
در ادامه برآن شديم تا مصاحبه اى با رئيس اتاق اصناف و 
داشته  بيرجند  پوشاك شهرستان  اتحاديه  رئيس  همچنين 

باشيم كه خواندنش خالى از لطف نيست.
مرتضى يزدان شناس رئيس اتاق اصناف شهرستان بيرجند، 
با بيان اينكه اتحاديه پوشاك بيرجند داراى 600 عضو (داراى 
پرونده) است، اظهار كرد: اين اعضا در دسته هاى مختلف 

پوشاك به امر خدمت رسانى مشغول هستند.
وى رضايت نسبى شهروندان و كسبه را از اتحاديه پوشاك 
شهرستان بيرجند بسيار باال دانست و خاطرنشان كرد: تكريم 
از  استفاده  با  نرخ گذارى  و  درخواست ها  ثبت  رجوع،  ارباب 
نرم افزارها ازمهمترين مالك هاى انتخاب اتحاديه مذكور به 
عنوان اتحاديه برتر كشورى بوده و به اين منظور در سيستم 

كارى ما يكسرى آيتم هايى وجود داشته كه در اين خصوص 
به طور كامل مورد بررسى قرار گرفته است.

رئيس اتاق اصناف شهرستان بيرجند افزود: استفاده از علم 
روز بر مديريت ادارى، رسيدگى به واحدهاى بدون پروانه 
ساختمان  و  اجرايى  مدير  داشتن  وقت،  اسرع  در  كسب 
مستقل از مهمترين توانمندى هاى اتاق اصناف شهرستان 
بيرجند بوده كه مجموعه اين عوامل، سبب شد تا اتحاديه 
پوشاك در وهله اول در استان و سپس در كشور موفق به 

كسب رتبه اول كشورى شود.

كاالى قاچاق در سطح كشور بيداد مى كند

يزدان شناس در ادامه با اشاره به اين كه متأسفانه در حال 
حاضر كاالى قاچاق در سطح كشور بيداد مى كند يادآور شد: 
عمده ورود كاالهاى قاچاق در كشور، در سه حوزه پوشاك، 

موبايل و سيگار است.
وى پوشاك را نيز از مهمترين كاالهاى قاچاقى در كشور 
دانست كه عمدتا از تركيه وارد كشور مى شود و متذكر شد: 
بر  مخربى  بسيار  تأثيرات  كشور،  به  قاچاق  پوشاك  ورود 
توليدكنندگان داخلى وارد مى كند. رئيس اتاق اصناف بيرجند 
ضمن ابراز تأسف از اين مسأله كه بسيارى از مردم به دنبال 
حمايت از توليدات داخلى نيستند، گفت: نكته تأمل برانگيز 
آن است كه بسيارى از كسبه نيز به دنبال پوشاك داخلى 
نيستند. يزدان شناس ادامه داد: حتى در بعضى از استان ها 
كه  نوشته اند  مغازه ها  دِر  سر  بر  كسبه  كه  شده   مشاهده 

«كاالى ايرانى نداريم» كه اين مسأله، يك معضل اساسى 
به حساب مى آيد.

فروشندگان و مردم استفاده 
از توليد داخل را سرلوحه كارشان قرار دهند

در  محلى،  اقتصاد  نهادينه سازى  جهت  بابيان اينكه  وى 
بيان  شود  نهادينه سازى  جامعه  در  آن  فرهنگ  بايد  واقع 
ترويج  بايد  مردم  و سپس  فروشندگان  خود  ابتدا  در  كرد: 

 استفاده از كاالها و توليدات داخلى را در سرلوحه كار خويش 
قرار دهند.

على اسماعيل زاده رئيس اتحاديه پوشاك شهرستان بيرجند 
نيز فعاليت اتحاديه پوشاك را در شهرستان بيرجند، منوط به 
سال هاى قبل از انقالب دانست و اظهار كرد: اين اتحاديه 
اتحاديه شهرستان  اولين  انقالب اسالمى،  از پيروزى  پس 

بيرجند بوده است.
وى فعاليت رسمى اتحاديه پوشاك را در شهرستان بيرجند، 
در حال حاضر  كرد:  تصريح  و  دانست  از سال 1366  بعد 
باالترين  عضو،   600 بر  بالغ  دارابودن  با  پوشاك  اتحاديه 
فروشندگان را در بين صنوف مختلف، به خويش اختصاص 

داده است.
خصوص  در  بيرجند  شهرستان  پوشاك  اتحاديه  رئيس 
فعاليت هاى اتحاديه پوشاك شهرستان بيرجند يادآور شد: 
اعضا،  براى  ورزشى  سالن  گرفتن  فوتسال،  تيم  تشكيل 

مهمترين  از  اتحاديه  سايت  تشكيل  و  ادارى  اتوماسيون 
اسماعيل زاده تشكيل  بوده است.  اتحاديه  اين  فعاليت هاى 
تعاونى مسكن را يكى ديگر از فعاليت هاى اتحاديه پوشاك 
شهرستان بيرجند عنوان كرد و گفت: اين تعاونى از 4 سال 
پيش فعاليت خويش را شروع كرده و در حدود يكسال ونيم 
قبل، تعداد 450 واحد مسكن را به اعضا تحويل داده است.

وى در خصوص انتخاب اتحاديه پوشاك شهرستان بيرجند به 
عنوان اتحاديه برتر كشورى بابيان اينكه عملكرد و كارآمدى 
كالس هاى  ارزيابى  كرد:  تصريح  شده  سنجيده  اتحاديه 
آموزشى و همايش جلوه هاى حجاب از مهمترين مالك هاى 

سنجش در اين خصوص بوده است.

برخى لباس هاى طراحى شده
 به توليد انبوه نمى رسد

رئيس اتحاديه پوشاك شهرستان بيرجند از پوشاك به عنوان 
عاملى كه به فرهنگ جامعه مرتبط است ياد و عنوان كرد: 
متأسفانه بعضى از لباس هايى كه طراحى مى شوند به توليد 
كه  است  الزم  كرد:  اضافه  اسماعيل زاده  نمى رسد.  انبوه 
توليدكنندگان، سازمان هاى مربوطه و همچنين فروشندگان، 
در اين چرخه به همكارى با يكديگر پرداخته تا اين امر سبب 

پايين آمدن هزينه هاى توليد شود.

رسانه ها در خصوص كيفيت بهتر كاالى
 داخلى نسبت به خارجى اطالع رسانى كند

وى با اشاره به اين نكته كه الزم است همزمان با حمايت 
از توليدكنندگان پوشاك، از توزيع كنندگان و خرده فروشان 
بايد به آن  نيز حمايت شود اظهار كرد: مطلب مهمى كه 
توجه شود اين است كه رسانه ها و در رأس آن صداوسيما 
در خصوص كيفيت بهتر كاالهاى توليدى داخلى نسبت به 

كاالهاى توليدى خارجى اطالع رسانى كنند.
رئيس اتحاديه پوشاك شهرستان بيرجند بابيان اين مطلب 
داخلى  توليد  خارجى،  كاالهاى  مزايده گذاشتن  از  بعد  كه 
به شدت ضربه مى خورد، تصريح كرد: چنانچه اين كاالها 
به صورت قاچاق وارد كشور شده و يا توسط سازمان ها به 
مزايده گذاشته شود در هر دو صورت، سبب ضربه زدن به 
چاره انديشى  نيازمند  امر  اين  كه  مى شود  داخلى  توليدات 

جدى است.

 لزوم برخورد با كاالى قاچاق و حمايت از توليد داخل 
اتحاديه پوشاك بيرجند، برترين اتحاديه كشور

عكس ماندگار
ترين  كهن   از  يكى  "خوسف"  تاريخى  نظر   از 
 و قديمى ترين شهرهاى خراسان جنوبى  به شمار

مى رود كه وجود بافت قديمى با آثار تاريخى ارزشمند، 
از ويژگى هاى شاخص اين شهر مى باشد

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

09156706538    

آب شيـرين كن خانـگى خواجـوى
تخفيف ويژه ماه مبارك رمضان      نقد و اقساط

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور
09153613243 - شريفى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

- عقد قرارداد با كارخانه ها و شركت ها
- تشخيص تركيدگي و رفع بوي نامطبوع 

- ترميم كف آشپزخانه و سرويس
- لوله كشي و پيمانكاري ساختمان

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  

و 
ت 

ان
م

ض
ل 

سا
 1

0
ن

را
اي

ه 
م

بي

ى
ون

گ
ر

قي

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

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 60 هزار تومان
با ارائه ضمانت نامه كتبى (در هنگام 

مراجعه ارائه كارت خودرو الزامى است)
 خيابان غفارى 28- تقاطع سوم

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

ن
پ رايگا

چكا

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

 09153634099  
فرهمند

بورس كليه ابزارآالت 
اجاره اى رادمان
صياد شيرازى 

 بلوك 84
09151655100

056-32212980-1

فراخوان مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1394,1936  (نوبت دوم) 
نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار: شركت گاز استان خراسان جنوبي (سهامي خاص) بيرجند- بلوار شهداي عبادي- تقاطع خيابان انقالب- شركت گاز استان 

خراسان جنوبي- امور قراردادها تلفن :  32392000-056  نمابر قراردادها :  056-32214834
موضوع مناقصه: انجام خدمات حمل و نقل و تاكسيراني شركت گاز استان خراسان جنوبي

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:
 تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره 42956/ت28493ه- مورخ 1382/08/11- مبلغ تضمين 38,000,000 ريال 

(سي و هشت ميليون)- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمين شركت در مناقصه مورد قبول نمي باشد.

شرايط متقاضيان :
دارا بودن تأييديه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رشته حمل و نقل

داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاري مشابه
ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در كاربرگ هاي استعالم ارزيابي پيمانكاران خدماتى

مدارك مورد نياز براى شركت در مناقصه:
اعالم آمادگي كتبي ارائه پروانه رتبه بندي و تأييد صالحيت از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رشته حمل و نقل

محل تأمين اعتبار پيمان : 
بودجه اجرايي اين پيمان از محل منابع داخلي شركت ملي گاز ايران (طرح هاي غير عمراني)  تأمين مي گردد.

برنامه زماني مناقصه : مهلت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگ هاي استعالم ارزيابي پيمانكاران خدماتى از 94/04/22 لغايت 94/04/29 - ( كاربرگ هاى ارزيابي پيمانكاران 
خدماتى در سايت شركت گاز خراسان جنوبي به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR  (قسمت مناقصه و مزايده – فرم هاي الكترونيكي)  قابل دانلود مي باشد.)

آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي پيمانكاران خدماتى: 
يكشنبه 94/05/11  ساعت 12:00

زمان و مكان بازگشايي پاكت ها: يكشنبه 94/05/11 ساعت 14:00  سالن كنفرانس شركت گاز استان خراسان جنوبي
شركت هاي واجد شرايط مي توانند براى دريافت اسناد ، همراه با معرفي نامه كتبي با ذكر دقيق موضوع مناقصه و همچنين ارائه كپي برابر با اصل شده پروانه رتبه بندي به 
آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزيابي پيمانكاران خدماتى و همچنين اسناد مناقصه را بطور همزمان دريافت نمايند . پيشنهادات مناقصه گراني كه بر اساس 
 www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir اسناد ارائه شده شرايط الزم را داشته باشند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد.  اين آگهي در سايت هاي

قابل رؤيت مي باشد.

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي



* خوبى بادبادك اينه كه مى دونه زندگيش فقط به 
يك نخ نازك بنده ولى بازم تو

 آسمون مى رقصه و مى خنده . . .
 * با كسى زندگى كن كه مجبور نباشى يه عمر براى 

راضى نگه داشتنش فيلم بازى كنى . . .
* انسان مجموعه اى از آنچه كه دارد نيست؛ بلكه 
انسان مجموعه اى است از آنچه كه هنوز ندارد، 

اما مى تواند داشته باشد . . .  

 يكشنبه *21 تير 1394 * شماره 3266 

هيجان هاى منفى مانند خشم، تنش، افسردگى و 
اضطراب از آسيب هاى يارگيرى است. 

فردى كه عليه او يارگيرى شده، احساس طرد 
مى كند و خشم ناشى از آن باعث مى شود از هر 
تالشى براى آسيب زدن به دو نفر ديگر كه با هم 

ائتالف كردند فروگذار نكند؛ مثال پدرى 
كه خشمگين از ائتالف مادر و فرزند است، ممكن 

است اجازه مالقات ندهد يا دائما بهانه بياورد. 
كودك نيز از فشار واسطه گرى خسته مى شود و 
ممكن است غمگين و مضطرب شود چون بعضا 
نمى داند چگونه و در چه موقعيتى بايد تصميم 
درست را بگيرد. طرف ديگر هم دائما تنش 

زيادى را براى تحمل مى كند

افسانه اى از فداكارى زنان ...

اى  قلعه  آلمان،  وينسبرگ  شهر  در  تپه اى  باالى  بر 
قديمى و بلند وجود دارد كه مشرف بر شهر است. اهالى 
وينسبرگ افسانه اى جالب در مورد اين قلعه دارند كه 

بازگويى آن مايه مباهات و افتخارشان است
 افسانه حاكى از آن است كه در قرن 15، لشكر دشمن 
اين شهر را تصرف و قلعه را محاصره مى كند. اهالى شهر 
از زن و مرد گرفته تا پير و جوان، براى رهايى از چنگال 

مرگ به داخل قلعه پناه مى برند.
فرمانده دشمن به قلعه پيام مى فرستد كه...

قبل از حمله ويران كننده خود حاضر است به زنان و 
كودكان اجازه دهد تا صحيح و سالم از قلعه خارج شده 

و پى كار خود روند.
رعايت  خاطر  به  دشمن  فرمانده  كمى مذاكره،  از  پس 
آيين جوانمردى و بر اساس قول شرف، موافقت مى كند 
كه هر يك از زنان در بند، گرانبها ترين دارايى خود را 
 نيز از قلعه خارج كند به شرطى كه به تنهايى قادر به 

حمل آن باشد.
نا گفته پيداست كه قيافه حيرت زده و سرشار از شگفتى 
زنان شوهر  از  به هنگامى كه هر يك  فرمانده دشمن 
بسيار مى شدند  خارج  قلعه  از  و  گرفته  كول  را   خود 

 تماشايى بود.

خدايا قرار بده
 در اين روز دوست دوستانت
 و دشمن دشمنانت و پيرو

 راه و روش خاتم پيغمبرانت 
اى نگهدار دل هاى پيامبران.

انسان اگر انسان ديگرى را بكشد، آدم مى ماند، هر 
چند قاتل! ليكن آدمى كه در مقابل آدمى ديگر خم 

مى شود، يا چاپلوسى مى كند، ديگر آدم نيست

توماس اديسون در بيانيه اى ياد آورى كرد 
من فقط برق رو اختراع كردم جان

 مادرتون واسه قبضش به من فحش ندين !

ناقوس راهيان محبت به راه عمر
در باغ چو سايه ى گل آراميده اند

ناقوس

مهربانى جاده اى ست كه هر چه پيشتر برى 
خطرناك تر مى شه. نمى تونى برگردى، اما لحظه اى 

بايد درنگ كرد و شايد چند گامى به بيراهه رفت

از خــدا پرسيدند: عزيـزترين بندگــان نزد تـو چه 
كسانى هستـند؟ خـدا لبخند زد و گفت:آنها كه كه 
مى توانند تـالفى كنند اما به خاطر من مى بخشند!!

مشكل  هم  با  كه  مادرى  و  پدر  معموال  ها  خانواده  در 
 دارند با يكى از بچه ها بر عليه والد ديگر ائتالفى تشكيل
كشانند؛  مى  خودشان  سمت  به  را  فرزند  و  دهند  مى 
از والدين مى خواهد كه بر ضد ديگرى  يعنى هر يك 
را  فرآيند  اين  روانشناسى  در  شود.  متحد  كودك   با 

مثلث سازى مى نامند.
سيستم  تعادل  به  و  نيست  زا  آسيب  گاهى  فرآيند  اين 
كمك مى كند اما در بسيارى موارد، وقتى رابطه به شدت 
آسيب زا باشد، مى تواند مخل و ناراحت كننده شود. در 
اين مطلب مى خواهيم اين فرآيند را زمانى كه والدين در 
مرحله طالق و پس از آن قرار دارند و از كودك خود براى 
ائتالف استفاده مى كنند، تحليل كنيم؛ ببينيم چه آسيب 
اين  از  شدن  خارج  براى  راهكارهايى  چه  و  دارد  هايى 

ائتالف آسيب زا وجود دارد.

چرا يارگيرى مى كنيم؟
واقعيت اين است كه همه ما در معرض نوعى از مثلث 
سازى قرار داريم؛ وقتى پدر و مادر درباره روشن تربيتى 
شكل سازى  مثلث  كنند،  مى  دعوا  يكديگر  با   فرزند 
مى گيرد؛ زمانى كه در خانواده ها روابط خارج از خانواده 
 ... و  شود  مى  زندگى  وارد  سوم  نفر  و  گيرد  مى  شكل 
مشكالت انسان ها به اندازه مخفى كارى هاى آنهاست و 

مشكالت معموال مثلث طلب هستند

لطفا با بچه ها ائتالف نكنيد!
وقتى زن و شوهرى كه از قدرت يكسانى برخوردار نيستند 
به توافق نمى رسند، زوجى  با هم  و سر مسئله مهمى 
از آن تنش  كه داراى قدرت كمترى است براى خروج 
ناچار  به  رابطه،  در  خود  بيشتر  موجوديت  براى حفظ  و 
به سمت شخص يا اشخاص سومى حركت مى كند كه 
داراى قدرت كمتر ولى قابل توجه است و آن فرد گاهى 

يكى از فرزندان است.
يا  را داشته  اول  در چنين موقعيتى، شخصى كه قدرت 
بايد تسليم شود، يا كنار بكشد، يا فشار را بيشتر كند و 
همچنين مى تواند به سمت يكى ديگر از اعضاى خانواده 
برود و مثلث در مثلث را شكل دهد؛ اگر وضعيت حل و 
فصل نشود، اعضاى ديگر خانواده به ناچار يا با ميل خود 

براى كم كردن مشكالت وارد رابطه مى شوند. 
در كل زمانى كه دو نفر نخواهند معضل رابطه شان را 
قطع  امكان  در عين حال  و  كنند  مذاكره حل  براساس 
رابطه نيز وجود ندارد (مثال به خاطر وجود فرزند، حتى 
يا  (يارگيرى  مثلث  گيرى  شكل  امكان  طالق)  از  پس 

ائتالف) وجود دارد.

چگونه از ياركشى بيرون بياييم؟
همسر  و  شما  بين  اينكه  دليل  به  صورت  هر   در 
سابق تان همچنان پل ارتباطى (بودن فرزند) وجود دارد، 

با  بايد  امكان تشكيل مثلث ها هر لحظه وجود دارد و 
به  مراجعه  با  نشد  اگر  و  كنيم  پيشگيرى  اطالع رسانى 

روانشناس، اثرهاى منفى روابط مثلثى را كم كنيم. 
گام هاى زير مى تواند كمك كننده باشد:

1- مثلث را شناسايى كنيد و از اثرات مخرب 
آن آگاه باشيد

در روابط خود كمى تامل كنيد و ببينيد آيا مثلث سازى 
ياركشى  افراد سعى در  رابطه  آيا در  افتاده است؟  اتفاق 
مى كنند؟ آيا خشونت ها و مشكالت پيش آمده ناشى از 
همين رابطه مثلثى است؟ و ... اگر متوجه اين امر شديد 

بهتر است آسيب هاى آن را نيز براى خود مرور كنيد.
اين فرآيند مى تواند جنبه انگيزشى براى شكستن اين 

مثلث در شما ايجاد كند.
براى مثال اگر ما ندانيم كه مبتال به بيمارى ديابت هستيم 
و پس از مراجعه به پزشك و دادن آزمايش توسط پزشك 
مربوطه، به ميزان قند خونمان كه باالى 380 است، واقف 
شويم و تنها پزشك ميزان قند خون و تبعات مربوط به 
دارويى  گونه  هيچ  و  كند  گوشزد  ما  به  را  قند  افزايش 
تجويز نكند، ديده شده كه در اكثر موارد صرف آگاهى 
از ميزان قند خون و تبعات آن باعث شده است كه يك 
خود كنترلى نسبتا قابل توجهى در مصرف مواد قندى از 

خود نشان مى دهيم.

ائتالف شكستن  براى  عملى  اقدامات   -2 
 انجام دهيد

چگونه  كه  كنيد  دقت  ائتالف،  اين  شناسايى  از   بعد 
مى توانيد رابطه را به تعادل برگردانيد. مثال مادر مى تواند 
به فرزند خود كه هم اكنون در تيم اوست كمك كند تا 
اوقات مشتركى را با پدرش بگذراند و حتى مشوق اين امر 
نيز باشد.از طرفى بايد سعى كنيد روش هاى منفى مانند 
بدگويى از طرف، بهانه گيرى و ... را كاهش و حتى در 

حضور فرزند قطع كنيد.

3- با طرف مقابل وارد مذاكره شويد
بهتر است از والد ديگر بخواهيد تا با هم در مورد مسائل 
مهمترين  فضا  اين  در  كنيد.  مذاكره  و  صحبت   مهم 
دغدغه هاى خود را مطرح و با گفتگو به راه حل هاى 
مناسب و مورد توافق در جهت حل مشكالت و مسائل 
ايجاد  از  پيشگيرى  جنبه  جلسات  اين  برسيد.  رو  پيش 
مثلث سازى نيز دارد. اگر نيازمند آموزش در زمينه مذاكره 

هستيد، مى توانيد مطالبى را در اين مورد مطالعه كنيد.

4- كمك تخصصى دريافت كنيد
اگر شدت مثلث سازى زياد است و شخصا براى شكستن 
يك  كمك  از  است  بهتر  بكنيد،  كارى  توانيد  نمى  آن 

روانشناس بهره بگيريد.

5

پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

نه  خدايان]  [آن  كنند  حمايت  ايشان  از  كه  ماست  از  غير  خدايانى  آنان  براى  آيا 
مى توانند خود را يارى كنند و نه از جانب ما يارى شوند. سوره األنبياء،  آيه 43

حديث روز  

آنگاه كه روزه مى گيرى بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.«يعنى از گناهان پرهيز كند.»
امام صادق (ع)

سبك زندگى

دعاى روز بيست و پنجم  رمضان

لطفا با بچه ها ائتالف نكنيد!

طراح: نسرين كارى                        

افقى: 1-  مركز ايالت فلوريداى 
  -2 دار  آهن  سبزي   - آمريكا 
دندان  گل   - فصيح   - شنونده 
نشين 3- از توابع استان گيالن 
واحد  چهره 4-   فلز  سالم-    –
وي   - بلند  باالپوش   - سطح 
سنجر  سلطان  معاصر  شاعر   -
5-  نزديكان-  نوشيدنى شيرين-  
پرستار-    –6 شيميايى  عنصر 
پايتخت لتونى - فدراسيون شنا 
آواز  و  با شعر  هنرپيشگانش   -7
سخن مى گويند - اصول و مبانى 
حجر 8-  پسر خواندگى  -دفتر 
 -9 ميانجى   - ملكى  معامالت 
داروي بيهوشى- از صنايع شعري 
- داالن زيرزمينى 10-  به دنيا 
آوردن-  پارچه باريك و بلند  - 
نشانه الهى 11-  مادر عرب - گل 
از خوردن  خودداري   – شهيدان 
غذا 12-  شسته نشده-  شالوده 
- دندان فيل - من و تو 13- از 
كوههاي كشور - شاعر مدفون در 
قونيه - كاال 14-  جوش صورت 
از   - بچگانه  بازي  اسباب   –
زنگار-    – گلستان 15  شهرهاي 

سيسموگراف

عمودي:1- از شهرهاي مازندران 
- فنى در كشتى 2-  آسانتر - 
 - اقتصادي  و  ويژه سياسى  حق 
عروسك مدل لبا س 3-  مالمت  
ورزشى - نخستين سلسله چين 
 - سرخ  گل    - اگرا   -4 باستان 
فارسى  جمع  عالمت   - پراكنده 
5- بخار دهان - نامى كه يونانيان 
به داريوش، شاه ايران داده بودند 
كردن  درنگ    -6 خطر  آژير   -
اتريش  پايتخت   - عاشق    –
7-  بازديد سپاه - بى نظير و بى 
مانند - ساده لوح 8-  بلندترين 

به  وابسته  يا  عضو   - سال  شب 
حزب اندازه - لباس 9-  جبرئيل 
بافتنى -  نخ  در دين زرتشت – 
برق منفى 10-  الفت - آسايش 
- رودهها 11-  سرباز گماشته - 
مسيحى پشته 12-  دهان عرب 
- بد بويى - روشنايى - پولى كه 
مستاجر به موجر مى پردازد 13-  
سينماي   - تاثرانگيز    - قدرت 
سوخته 14- ا ستاد قصيده سراي 
شعر پارسى - آبى تيره - ازا سماء 
حضور  با  فيلمى    -15 حسنى 

كتايون رياحى – بارومتر
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123456789101112131415
هاگشتاراشباقاچ1
شزراناسارهرسپ2
تلابكهىرگنابا3
گنامرربىسراف4
راشىارناهابت5
دبانىىتلوجخا6
هقىجاملىدررد7
شابزبضرماسىكن8
اماندىىاچىاو9
رلوىسنلابنرت10
لاقاتامقاردل11
اناىدساوبارس12
تاىحداسكتمارك13
ابروىرانسبهاو14
نتاىسانشرادىدپ15

اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت       09155622188

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

يك طراح مسلط به فتوشاپ و سابقه كار 
 مطبوعاتى و يك نفر بازارياب تلفنى

 و حضورى براى امور تبليغات نيازمنديم.
09152651699-32436477

نيروى خانم مجرد براى كار 
در پيتزافروشى  نيازمنديم. 

32441200 - 09158619030

شركت معتبر پخش 
مواد غذايى براى تكميل 
كادر فروش خود تعدادى 

 بازارياب خانم و آقا 
با حداقل مدرك ديپلم 

استخدام مى نمايد. 
(شرايط  عالى)

شهرك شهيد مفتح
 خيابان شهيد يوسفى 5 

پالك 84
32258019

 يك باب مغازه ساندويچى 
با موقعيت عالى به فروش مى رسد.

09365562727

كار در ارتفاع بدون نياز به داربست
نصب ورق هاى آلومينيوم و ...

09156694379 - موذن

براى اولين بار در استان
قابل توجه دانش آموختگان 

رشته هاى روانشناسى ، مشاوره
 و علوم تربيتى

 (على الخصوص فرهنگيان 
و مربيان محترم پيش دبستانى)

برگزارى دوره كوتاه مدت 
اختالالت ويژه يادگيرى توسط مركز 
غيردولتى مشكالت ويژه يادگيرى 

بهار و مركز جهاد دانشگاهى
 با ارائه گواهينامه معتبر

با حضور دكتر مصطفى تبريزى 
استاد ممتاز روانشناسى و مشاوره 
دانشگاه عالمه طباطبايى و چهره 
شناخته شده راديو و تلويزيون 
09156669643-32229234 

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

تجربه كنيد.    09158668002

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

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

 فروش مغازه لوازم آرايشى 
و بهداشتى ، عطر و زيورآالت

 با 3 سال سابقه كارى
09151636649  

فروش آپارتمان
 92 متر- مجتمع مسكونى ياس

طبقه 9 - آفتابگير قيمت: توافقى
 09216833813

طباطبايى

كبابى  فروشى
با تمام امكانات و موقعيت عالى 

09354804744

فروش پـــژو 405 مدل 83 
دوگــانه  فى: 11 ميليون

09158109619

يخچال سوپرى دو درب 
به فروش مى رسد.  فى: توافقى

09156692283

فروش كاميونت ايسوزو 5/2 تن 
يخچالدار

فروش سردخانه  09153631391

 ملك تجارى به متراژ 200 متر 

واقع در مدرس 8

 رهن و اجاره داده مى شود.

09155611187    

50 عدد فرش 12 مترى 
مــاشينى كاشــان (نـو)
 به دليل مهاجرت با تخفيفات 

خيلى خيلى ويژه به فروش مى رسد.
09155632009

فروش يا معاوضه با ماشين مدل باال
منزل وياليى ، ابتداى حاجى آباد، 90 متر 
زمين ، 76 بنا، كابينت، كمد ديوارى ، نما 

تازه ساز ، امكانات آب، برق، گاز
 فى: 57 ميليون    09155628009

فروش دوو اسپير مدل 
1994، بى رنگ ، فنى و ظاهرى 
عالى ، بيمه و الستيك فول     

09157217868

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

32230549

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

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

ما قيمـت ها را شكستيم
 فروش ويژه رم ، فلش 

 گيرنده ديجيتال ، لوازم جانبى
كلى و جزيى

بين مطهرى 2 و 4- نمايندگى سروش

سمسارى قيمت شكن
 تمامى لوازم منزل و ادارى

 را با باالترين قيمت خريداريم.
09159621311 - 09156049468

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

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

پخش زاگرس
 براى تكميل كادر فروش خود 

نياز به بازارياب با مدرك تحصيلى 
ديپلم به باال دارد

حقوق ثابت – پورسانت فروش – بيمه
آدرس: شهرك صنعتى

09156696898 - 32255380
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: يكى از ضرورى ترين نيازهاى مادر در دوران باردارى، داشتن يك رژيم غذايى سالم و مناسب است تا از افزايش گلوكز و انسولين كودك 
جلوگيرى كند. افزايش گلوكز و انسولين از نشانه هاى ابتال به ديابت و سندرم متابوليك هستند. بر اساس تحقيقات، رژيم غذايى غنى از چربى 
در دوران باردارى منجر به ديابت در كودك مى شود حتى اگر مادر، مبتال به ديابت و چاقى نباشد.

وقتى تغذيه مادر منجر به ديابت در كودك مى شود

آب «گريپ فروت» براى سالمت 
رگ هاى خونى اعجاز مى كند 

 
شهرخبر: نتايج يك مطالعه جديد نشان مى دهد 
كه مصرف روزى يك ليوان آب گريپ فروت 

موجب سالم نگاه داشتن رگ هاى خونى مى شود 
مى كند.  پيشگيرى  قلبى  بيمارى  به  ابتال  از  و 
محققان متوجه شدند كه اين خاصيت به دليل 
به  سالمتى  تقويت كننده  شيميايى  مواد  وجود 

توليد  مركبات  در  كه  است  «فالونوتز»  نام 
مى شود. اين مطالعه نشان مى دهد كه مصرف 
در  مهمى  نقش  مى تواند  فروت  گريپ  آب 

پيشگيرى از ابتال به بيمارى قلبى ايفا كند.

عامل بيمارى نرمى استخوان 

نامه نيوز: متخصصان كودكان و نوجوانان با بيان 
اينكه نرمى استخوان در كودكان به علت كمبود 
گويند كمبود  ايجاد مى شود، مى  ويتامين «د» 
شدن  معدنى  نارسايى  در  عاملى  «د»  ويتامين 

نارسايى  و  رشد  حال  در  استخوانى  بافت هاى 
نرمى  و  است  يافته  رشد  استخوانى  بافت هاى 
استخوان حاصل آن است. كمبود ويتامين «د» 
نور  معرض  در  بودن  ناكافى  غذايى،  رژيم  در 
خورشيد، ضايعات كليوى و كبدى، اسهال مزمن 
استروئيدى  و  داروهاى ضد تشنج  از  استفاده  و 
است. محققان  استخوان  نرمى  بيمارى  از علل 
عاليم نرمى استخوان را وزن كم (هنگام تولد)، 
برجسته بودن محل اتصال دنده به جناغ سينه، 
پهن بودن استخوان مچ دست و پا، تعريق زياد، 
سر،  استخوان  نرمى  و  جمجمه  بودن  نامتقارن 
رشد  و  سر  شدن  جعبه اى  مالج،  بودن  بزرگ 
كنند.  مى  عنوان  موقتى  دندان هاى  تاخير  با 
تا  دارند  نياز  اينكه بچه ها  به  اذعان  با  محققان 
اين مقدار  ليوان شير مصرف كنند و  روزى دو 
ليوان  پنج  تا  سه  روزى  به  بايد  نوجوانان  در 
افزايش يابد، عنوان مى كنند در شيرخوارانى كه 
به شير حساسيت دارند، بايد كلسيم به صورت 

مكمل هاى غذايى مصرف شود.

خوردن اين غذاها 
اعصابتان را خط خطى مى كنند

اسيدهاى  دارند  اعتقاد  پژوهشگران  سالمانه: 

سبب  فست فود  غذا هاى  در  موجود  چرب 
تغييرات  بروز  نيز  و  بدن  در  التهاب  ايجاد 
سلول هاى  بين  پيام هاى  شدن  بدل  و  رد  در 
عدم  دچار  فرد  نتيجه  در  و  مى شود  عصبى 
كنترل بر احساسات خود، بروز خشم، هيجان 
روحى  مشكالت  ساير  و  افسردگى  ناگهانى، 

توصيه  پزشكان  اساس  اين  بر  مى شود. 
كبابى،  پخته،  غذا هاى  از  افراد  مى كنند 
چربى،  كم  ميزان  با  حيوانى  پروتئين هاى 
خود  رژيم غذايى  در  سبزى  و  ميوه  لبنيات، 

سالمت  حفظ  بر  عالوه  تا  كنند  استفاده 
بدست  نيز  مناسبى  روحى  سالمت  جسمى، 
مى كنند  توصيه  افراد  به  كارشناسان  آورند. 
زمانى  در  به ويژه  پرچرب  غذاهاى  از مصرف 
فشار  تحت  وضعيت  در  روحى  لحاظ  به  كه 
بر  عالوه  چون  كنند،  پرهيز  جدا  دارند  قرار 

انواع  بروز  و  عروقى  قلبى،  مشكالت  ايجاد 
خشونت  افسردگى،  روانى،  روحى،  مشكالت 
ديگر  از  پرخاشگرى  و  خشم  كنترل،  بدون 

نوع خوراكى هاست. اين  تبعات مصرف 

علت دردهاى مفصلى
 از ديدگاه طب سنتى

سالمانه: به گفته متخصصان طب سنتى گاهى 
دليل افزايش دردهاى مفصلى به دليل كم تحركى، 
افزايش  و  پر  شكم  با  استحمام  نكردن،  ورزش 
روش هاى  امروز  زندگى  سبك  است.  زائد  مواد 
تغذيه، بى تحركى و افزايش وزن از داليل شيوع 
مردم  بين  در  عضالنى  و  مفصلى  بيمارى هاى 
است. از ديدگاه طب سنتى دردهاى مفصلى به 
و  ايجاد مى شود  و سردى  گرمى، خشكى  دليل 
گاهى عامل ايجاد آن باد در مفصل است. معموًال 
دردهاى مفصلى با ورم همراه است كه اين ورم 
ناشى از تجمع غيرطبيعى مواد در مفصل است. 
بنابر اين غلبه خشكى، گرمى و سردى در مفصل 
باعث انقباض و جمع شدن بافت مفصلى و ايجاد 
درد مى شود و به دنبال آن بافت مفصل و اطراف 
اين موضوع  و  از هم گسيختگى شده  آن دچار 
باعث ايجاد درد مى شود.كم تحركى، ترك ورزش 
و تحركى كه فرد قبال به آن عادت داشته، عدم 
ورزش  آشاميدن،  و  خوردن  غذا  درست  رعايت 
كردن بالفاصله پس از غذا خوردن و حمام كردن با 
شكم پر به همراه وضعيت نامناسب روحى از ديگر 

علل افزايش دردهاى مفصلى است.

خوردن اين غذاها اعصابتان را خط خطى مى كنند

6
ايستگاه سالمت

حوادث

«نوين» قهرمان مسابقات فوتسال
 بانوان جام رمضان قاينات شد

گفت:  قاينات  جوانان  و  ورزش  اداره  رئيس  فارس: 
ترويج  اجتماعى،  نشاط  و  شور  ايجاد  راستاى  در 
ورزش هاى همگانى، شناسايى و پرورش استعدادهاى 
رمضان  جام  بانوان  فوتسال  مسابقات  ورزشى  بالقوه 
شهرستان قاينات برگزار شد. داوود شرفى اظهار كرد: 
صورت  به  كننده  شركت  تيم    14 مسابقات  اين  در 
دوره اى در سالن هاى ورزشى غدير و امين زاده قاين 
به مصاف هم رفتند. وى تصريح كرد: تيم نوين(الف) 
سكوى  بر  رمضان  جام  بانوان  فوتسال  مسابقات  در 
نخست ايستاد، نوين(ب) نايب قهرمان شد و پهنايى 
دانشجويى  بسيج  تيم  گرفت.  قرار  سوم  جايگاه  در 
تيم  برترين  عنوان  به  قاينات  واليت  كوثر  ام االئمه 

اخالق مدار معرفى و مورد تجليل واقع شد.

برگزارى مسابقات فوتسال  
جام رمضان در نهبندان

گفت:  نهبندان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئيس  فارس: 
و  شور  ايجاد  همگانى،  ورزش هاى  ترويج  براى 
نشاط اجتماعى و شناسايى استعدادهاى ورزشى يك 
در  رمضان»،  «جام  قهرمانى  فوتسال  مسابقات  دوره 
اظهار  جهانى  زهره  شد.  برگزار  نهبندان  شهرستان 
كرد: در اين مسابقات، 10 تيم و در دو گروه به صورت 
با  روز  به مدت 20  نهبندان  امامت  در سالن  دوره اى 
از دور  پرداختند. وى تصريح كرد:  به رقابت  يكديگر 
مقدماتى مسابقات فوتسال قهرمانى «جام رمضان»، 
اين شهرستان چهار تيم مسجد حضرت ابوالفضل(ع)، 
به دور  مالدار  تيم شهيد  نور و  پيام  دانشگاه  شوسف، 
در  شد:  يادآور  جهانى  كردند.  صعود  مسابقات  نهايى 
فينال اين دوره از مسابقات، تيم هاى فوتسال مسجد 
حضرت ابوالفضل(ع) و دانشگاه پيام نور به مصاف هم 
تيم مسجد  اين  بازى،  ثانيه هاى  رفتند كه در آخرين 
سكوى  بر  توانست  كه  بود  ابوالفضل(ع)  حضرت 
قهرمانى بايستد. وى با بيان اينكه تيم فوتسال دانشگاه 
پيام نور نايب قهرمانى اين مسابقات را از آن خود كرد، 
گفت: در بازى رده بندى تيم شهيد مالدار با نتيجه پنج 
بر سه از سد  شوسف گذشت و در جايگاه سوم ايستاد. 

راهيابى مهدى محمدى كاراته كاى 
استان به مسابقات جهانى آلمان

و  ايران  يونيون  كاراته  كيوكوشين  جهاني  سازمان 
خاورميانه مهدي محمدي اسفاد را به عنوان تنها منتخب 
استان خراسان جنوبي و يكي از 6 نفر اعزامي به مسابقات 
جهاني كاراته به ميزباني كشور آلمان برگزيد. محمدي 
اسفاد در مورد شرايط و آمادگي خود اظهار كرد: با توجه 
به  مقدم  و جناب حسيني  اينجانب  قطعي  انتخاب  به 
عنوان مربى تيم در برنامه اردوي دو ماهه كه از تاريخ 

94/5/1 تا 94/6/31 خواهد بود شركت خواهيم كرد.

دستگيرى شكارچيان 
پرندگان وحشى در نهبندان

ماموران يگان حفاظت محيط زيست خراسان جنوبى در 
حوزه شهرستان نهبندان موفق به دستگيرى شكارچيان 
پرندگان وحشى شدند. محمد كاظم شكرگزار رئيس 
اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نهبندان گفت: 
و  حين گشت  زيست  محيط  حفاظت  يگان  ماموران 
كنترل اجراى مقرات شكار و صيد در مناطق شهرستان 
نهبندان طى دو ماموريت جداگانه موفق به دستگيرى دو 
نفر شكارچى متخلف شدند. شكرگزار افزود: از متهمين 
دستگير شده يك قبضه سالح شكارى، الشه يك قطعه 

كبك و دو قطعه كبك زنده كشف و ضبط شد. 

كشف 111 كيلوگرم ترياك در عمليات 
پليسى خراسان جنوبى

 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبى از كشف 
111 كيلو و 500 گرم ترياك در شهرستان بيرجند خبر 
داد. سرهنگ كاهنى گفت: طى چند روز گذشته ماموران 
ايست و بازرسى على آباد بيرجند، هنگام كنترل و بازرسى 
خودروهاى عبورى به يك دستگاه اتوبوس كه از سيستان 
و بلوچستان عازم شهرهاى شمالى كشور بود، مشكوك 
شدند و 98 كيلوگرم ترياك كشف كردند. در عملياتى 
ديگر ماموران ايست و بازرسى على آباد در بازرسى از 
خودروى سمند كه از سيستان و بلوچستان عازم خراسان 

رضوى بود 12 كيلو و 500 گرم ترياك كشف كردند.

دستگيرى سارق حرفه اى در فردوس

دستگيرى  از  فردوس  شهرستان  انتظامى  فرمانده 
اين  در  سرقت  فقره   5 با  اى  حرفه  سارق 
 شهرستان خبر داد. سرهنگ واعظى گفت: با وقوع 
در  شهروندان  منازل  از  متعدد  هاى  سرقت 
سارق  دستگيرى  و  شناسايى  فردوس،  شهرستان 
يا سارقان در دستور كار ماموران قرار گرفت. وى 
اظهار كرد: ماموران با انجام اقدامات اطالعاتى به 
را  وى  ضربتى  اقدامى  در  و  شدند  مظنون  فردى 
بازجويى هاى  دستگير كردند. وى گفت: متهم در 
و  نقد  وجوه  سرقت  فقره   5 به  آمده  عمل  به  فنى 

طالجات از منازل شهروندان اعتراف كرد.

دستبرد به بانك با اسلحه قالبى

 2 بر  سوار  كه  مسلح  سارقان  خبرنگاران:  باشگاه 
به  با حمله  روز گذشته  بودند،  دستگاه موتورسيكلت 
بيش  مشهد  غرب  شهرك  در  بانكى  شعب  از  يكى 
گريختند.  و  برده  به سرقت  را  تومان  ميليون  از 20 
اسلحه  با  سارقان  كه  دارد  اين  از  حكايت  شنيده ها 
قالبى دست به سرقت بانك زده بودند. حجت نيكمرام 
اظهار كرد: روز گذشته بانكى مورد سرقت قرار گرفت 
و سارقان با تهديد اسلحه بيش از 20 ميليون تومان 
از اين بانك سرقت كردند كه تحقيقات در اين زمينه 
را آغاز كرده ايم اما هنوز مشخص نيست كه تهديد با 

اسلحه قالبى و يا واقعى بوده است.

تصادف، كالهبردار 3 ميلياردى را
 به دام انداخت 

 تابناك: مدتي قبل مردي كه صاحب يك نمايشگاه 
فروش خودرو در همدان بود، به بهانه پرداخت سودهاي 
ميليوني، شروع به فريب سرمايه گذاران كرد و پس از اينكه 
3ميليارد تومان از 35 نفر گرفت، متواري شد. تحقيقات 
براي شناسايي مخفيگاه كالهبردار فراري شروع تا اينكه 
مشخص شد وي به بندرانزلي گريخته است. رئيس پليس  
گيالن گفت: مأموران مخفيگاه متهم را زيرنظر گرفتند اما 
متهم كه متوجه حضور پليس شده بود، سعي داشت با يك 
دستگاه موتورسيكلت فرار كند كه در برخورد با خودرويي 

روي زمين افتاد و با شكستن پايش دستگير شد. 

  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

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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نصب و تعمير كولر آبى  و  لباسشويى  در منزل
  09151643778  - 32315776  شهريارى

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

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

 واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى
  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ... 
160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از 
 كاالهاى نو و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك 

 كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما
 به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى و 

درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ... 

 دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)
 داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه (ع)  : 32313472 - 09151631855 طاهرى 

شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويالى دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

تورهاى ويژه مرداد ماه:
سرعين و آستارا و فومن حركت (5 مرداد ماه) 

همدان و كرمانشاه (12 مرداد ماه) شمال(محمودآباد )هر هفته
تورهاى خارجى: استانبول- آنتاليا- كوش آداسى- چين- هند- مالزى- ارمنستان و ...

شركت ميناب سير شرق          09159618005-32221719
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قدردانى ستاد انتفاضه خراسان جنوبى از حضور مردم در راهپيمايى

بيش از 3 هزار متقاضى اهداى عضو در استان

گروه خبر- كارشناس امور بيمارى هاى خاص خراسان 
جنوبى گفت: امسال 3 هزار و 700 نفر، متقاضى اهداى 
عضو در استان شده اند. دهقانى با بيان اينكه 75 نفر 
در سال جارى كليه خود را اهداء كرده اند، افزود: 16 
بيمار در ليست پيوند كليه قرار دارند. وى تصريح كرد: 
كليه، قلب، كبد و ريه به ترتيب بيشترين نياز استان در 

اهداى اعضاى بدن مى باشد.

كاهش 29 درصدي حجم آب ورودي
  به سدهاي خراسان جنوبى 

خراسان  سدهاى  به  ورودى  آب  حجم  دادرس- 
مديرعامل  يافت.  كاهش  درصد   29 امسال  جنوبى 
شركت آب منطق هاى خراسان جنوبى گفت: ورودى 
آب سدهاى استان از مهر 93 تا پايان خرداد امسال 
7,315 ميليون متر مكعب بود كه اين مقدار در مدت 
مشابه يعنى از مهر 92 تا پايان خرداد 93، 10,234 
سد  افزود:  امامى  است.  بوده  مكعب  متر  ميليون 
فرخى، حاجى  نهرين،  پارسا،  بيد، شهيد  دره  كريت، 
آباد و اسديه مهمترين سدهاى آبى استان هستند كه 
در اثر خشكسالى هاى 17 ساله و كاهش بارندگى در 
استان، هم اكنون سد حاجى آباد كامل خشك شده و 
سد كريت و شهيد پارسا نيز در آستانه خشك شدن 
ميليون   120 و  ميليارد   4 امسال  گفت:  وى  است. 
ريال اعتبار براى تعمير، نگهدارى، مرمت و بازسازى 

سدهاى استان اختصاص يافت.

افزايش 3 برابري جمعيت 
  شترهاي بيمه شده در خراسان جنوبي  

خراسان  در  بيمه شده  شترهاى  نصرآبادى- جمعيت 
جنوبى حدود 3 برابر افزايش يافت. مدير گروه صندوق 
از  بيمه محصوالت كشاورزى خراسان جنوبى گفت: 
ابتداى سال زراعى جارى تاكنون 2 هزار و 356 نفر 
شتر در استان در قالب 167 فقره قرارداد زير پوشش 
بيمه قرار گرفتند كه اين تعداد در مدت مشابه سال 
زراعى گذشته 840 نفر شتر بوده است.غنچه با بيان 
خراسان  در  امسال  شده  بيمه  شترهاى  تعداد  اينكه 
جنوبى معادل 41 درصد تعداد شترهاى بيمه شده كشور 
است افزود: خراسان جنوبى امسال، در بيمه كردن شتر، 
مقام اول كشور را دارد. خراسان جنوبى با 29 هزار نفر 
شتر، 15 درصد جمعيت شتر كشور را به خود اختصاص 
به  مربوط  استان  شتر  جمعيت  بيشترين  كه   داده 

شهرستان هاى طبس، بشرويه و نهبندان است.

افزايش 5 درصدي توليد كاشي و سراميك 

حاجى پور- توليد كاشى و سراميك در خراسان جنوبى 
5 درصد افزايش داشت. معاون امور صنايع سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان گفت: واحدهاى توليد 
كاشى و سراميك استان در 3 ماه گذشته 4 ميليون و 
924 هزار متر مربع كاشى و سراميك توليد كردند كه 
اين مقدار در مدت مشابه پارسال 4 ميليون و 689 
افزود: در خراسان  بوده است. كريمى  هزار مترمربع 
جنوبى 3 واحد توليد كاشى و سراميك در بيرجند با 
ظرفيت توليد ساالنه حدود 20 ميليون مترمربع فعال 
است كه توليدات آن به كشورهاى عراق، پاكستان، 

افغانستان و آسياى ميانه صادر مى شود.

بهره برداري از 4 طرح در شهرستان طبس  

مهربان- 4 طرح ديروز در شهرستان طبس به بهره 
هادى  طرح   3 شامل  ها  طرح  اين  رسيد.  بردارى 
روستايى و اليروبى دوحلقه چاه آهكى است. قيصرى 
در  گفت:  اسالمى طبس  انقالب  مسكن  بنياد  مدير 
و  گذارى  جدول  اجراى  روستايى  هادى  هاى  طرح 
شد.  انجام  ريال  ميليارد   12 هزنيه  با  فرش  سنگ 
محمدزاده مقدم مدير امور آب و فاضالب طبس نيز 
دو  اين  و حفارى  لوله گذارى  براى اليروبى،  گفت: 

حلقه چاه 650 ميليون ريال هزينه شد.

مردم خراسان جنوبى در شب هاى قدر 
641 واحد خون اهدا كردند

شبستان- مديركل انتقال خون خراسان جنوبى گفت: 
واحد  تعداد 641  قدر  در شب هاى  استان  اين  مردم 
خون به بيماران نيازمند اهدا كردند. عاملى اظهار كرد: 
در اولين شب از ليالى قدر، از 178 نفر مراجعه كننده به 
پايگاه هاى ثابت و سيار اهداى خون، 150 نفر موفق 
به اهداى خون شدند. وى افزود: همچنين در دومين 
شب از شب هاى قدر، 351 نفر به مراكز اهداى خون 
مراجعه كردند كه 293 نفر موفق به اهداى خون شدند. 
وى با اشاره به مراجعه 231 نفر در سومين شب از ليالى 
قدر به مراكز اهداى خون، گفت: از اين تعداد 198 نفر 
موفق به اهداى خون به نيازمندان شدند. وى از رشد 
11 درصدى اهداى خون در شب هاى قدر نسبت به 
مشابه آن در سال گذشته خبر داد و تصريح كرد: از 
641 نفر واحد خون اهدا شده در شب هاى قدر، 24 

واحد توسط بانوان اهدا شده است. 

تمديد ثبت نام دومين دوره 
آزمون ادوارى سنجش مهارت

ناصح- ثبت نام دومين دوره آزمون ادوارى سنجش 
مهارت از ساعت 8 صبح روز شنبه 13 تيرماه امسال 
ادامه  تيرماه   23 شنبه  سه  روز   24 ساعت  تا  و  آغاز 
مى يابد. رئيس اداره سنجش و ارزشيابى مهارت اداره 
كل فنى وحرفه اى خراسان جنوبى با اعالم اين خبر 
افزود: دومين دوره آزمون ادوارى سنجش مهارت در 
برگزار مي شود.  ماه سال جارى  روز جمعه 16مرداد 
http://  سپاهى گفت: داوطلبان با مراجعه به سايت

advari.irantvto.ir پس از خريد كارت اعتباري 
مى توانند در حرفه مورد نظر خود ثبت نام نمايند.

اختصاص 5 هزار ميليون ريال 
به شهرستان طبس

خاورستان- مسئوالن هيئت هاى ورزشى طبس با نماينده 
مردم طبس در مجلس ديدار كردند. مهم ترين درخواست 
عمومى هيئت ها و كارشناسان ورزشى از نماينده مردم 
طبس تأسيس باشگاه فرهنگى ورزشى زغال سنگ در 
اين شهرستان است. عبدا... زاده در اين ديدار، سال 94 را 
سالى پربار براى ورزش شهرستان دانست و اظهار كرد: 
در شهرستان براى خدمت به جامعه شهرى و روستايى 
طبس، مبلغ 5 هزار ميليون ريال اعتبار از محل ماده 180 
و 2 درصد فروش زغال سنگ و معادن شهرستان طبس 
اختصاص يافته است. وى تصريح كرد: براى اختصاص 
فضاى ورزشى مناسب براى بانوان پيگيرى الزم صورت 
خواهد پذيرفت، چراكه يكى از مهم ترين نيازهاى امروز 
شهرستان طبس بوده و قول همكارى از سوى اينجانب 
فرهنگى  باشگاه  تأسيس  درخصوص  مى شود.  داده 
ورزشى زغال سنگ نيز مقرر شد با پيگيرى و ورود جدى 
عبدا... زاده، جلسه اى براى بررسى شرايط و وضعيت 
و  مسئوالن شهرستان  با حضور  باشگاه  اين  تأسيس 

مديريت شركت زغال سنگ در اسرع وقت برگزار شود.

كسب رتبه ششم ستاد اجرايى 
خدمات سفر خراسان جنوبى در كشور

در حالى كه استان هاى برخوردار از امكانات و تجهزات، 
اما ستاد خدمات سفر  قرار گرفته اند  آخر  در رده هاى 
قرار  كشورى  ششم  رتبه  در  جنوبى  خراسان  استان 
و  استاندار  مشاور  اكبرى راد  على اكبر  است.  گرفته 
مديركل دفتر بازرسى، مديريت عملكرد و امورحقوقى 
به  با خاورستان،  استاندارى خراسان جنوبى در گفتگو 
وزارت  توسط  سفر  خدمات  هماهنگى  ستاد  ارزيابى 
كشور اشاره كرد و گفت: در اين ارزيابى كه اخيراً ابالغ 
شد اقدامات و فعاليت هاى ستاد خدمات سفر اين استان 
با كسب  توانست  استان  اين  و  ارزيابى  نوروز 94  در 
از  را  رتبه ششم  امتياز  مجموع850   از  امتياز    802
آن خود كند. به گفته وى در حالى خراسان جنوبى در 
رتبه ششم كشورى قرار گرفت كه استان هاى اردبيل، 
مازندران، فارس، اصفهان، خراسان شمالى و گلستان 
كه از امكانات بيشترى برخوردار بودند، در رديف هاى 
بعد از استان ما قرار دارند، كه اين كسب رتبه حاصل 
تالش، همدلى و همزبانى مديران استانى و شهرستانى 
و حتى مردم شريف استان بوده كه توانستند در جهت 
ايجاد امكانات رفاهى- خدماتى، تفريحى و گردشگرى 

براى مسافرين و گردشگران ايجاد كنند.

توزيع 10 هزار غذاى گرم در بين سادات 
و معلوالن توسط مؤسسه اميد كوثر 

گفت:  جنوبى  خراسان  كوثر  اميد  مؤسسه  مديرعامل 
توزيع غذايى گرم سه شب ديگر توسط مؤسسه اميد 
كوثر  ادامه دارد كه با استفاده از توزيع ژتون در بين 
خانواده سادات آبرومند و معلوالن و ضايع نخاعى انجام 
شده است. سيد هاشم اسماعيل زاده افزود: در مرحله 
اول توزيع، غذايى گرم بين 100 خانواده سادات و 400 

خانواده معلوالن و ضايع نخاعى توزيع شده است. 

توليد 1700 كيلوگرم پيله ابريشم 
در فردوس تحت نظارت دامپزشكي

پيله  كيلوگرم   1760 مقدار  امسال  طي  خبر-  گروه 
ابريشم تحت نظارت بهداشتي دامپزشكي در فردوس 
افزود:  فردوس  دامپزشكي  شبكه  رئيس  شد.  توليد 
استان  در  را  ابريشم  كرم  توليد  بيشترين  فردوس 
رعايت  با  گفت:  ذوالفقارى  دارد.  جنوبى  خراسان 
ابالغى  اى  قرنطينه  و  بهداشتى  هاى  دستورالعمل 
صنعت  در  پايدار  توليد  شاهد  توان  مى  دامپزشكى 
به گفته وى توصيه  باشيم.  ابريشم شهرستان  توليد 
اين  ابريشم  كرم  دهندگان  پرورش  به  دامپزشكى 
است كه با رعايت شرايط بهداشتى و امنيت زيستى 
در پرورش كرم ابريشم ضمن جلوگيرى از بيماريها 

زمينه توليد انبوه در اين حوزه را فراهم نمود.

سربيشه  مردم  نماينده  دلجويي  و   تفقد 
و نهبندان از خانواده بيمار تحت حمايت امداد 

العالج تحت حمايت كميته  بيمار صعب  از  اصغرى- 
امداد امام خميني (ره) سربيشه بازديد و دلجويي شد. 
مديركميته امداد سربيشه با اعالم اين خبر گفت: يكي از 
ظرايف مورد تأكيد اسالم در ارتباطات اجتماعي توجه به 
زيردستان، فقرا و مساكين است و يكي از شاخص هاي 
اين توجه همنشيني و مصاحبت با فقرا و نيازمندان است 
و كميته امداد به عنوان متولي امور محرومين جامعه در 
جهت احياى سنت علوي و ايجاد فرصت براي بسياري 
نيكوكار كه عالقه و زمينه  از مسئولين خيرانديش و 
چنين دوستي ها و همنشيني هايي را دارند طرح مفتاح 
الجنه را تهيه و اجرا نموده است تا به واسطه آن الفت و 
دوستي بين محرومين و مسئولين در قالب هدايت الهي 
دين مبين اسالم محقق شود. دراين ديدار كه با حضور 
سربيشه،  و  نهبندان  مردم  نماينده  زهي  هاشم  دكتر 
دكتر عاصفي رئيس شوراى شهر سربيشه و جمعي از 
امدادگران اين نهاد انجام شد، مسئولين ضمن قدردانى 
از اقدامات انجام شده توسط كميته امداد، از نزديك با 
مشكالت اين خانواده آشنا شدند و در جهت رفع اين 

مشكالت قول هاي مساعدي دادند.

حسينيه امام رضا (ع) بيرجند مرمت شد

تسنيم- مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى 
گفت: تاكنون بيش از 140 ميليون تومان اعتبار براى 
بازسازى حسينيه امام رضا (ع) در شهرستان بيرجند 
هزينه شده است. حجت االسالم گرايلى اظهار كرد:  
صورت  كه  هايى  ريزى  برنامه  اساس  بر  همچنين 
در  قرآن  حفظ  روزى  شبانه  مدرسه  بود  قرار  گرفته 
تابستان امسال آغاز به كار كند. وى با اشاره به اينكه 
روزى  شبانه  مدرسه  تابستان  در طرح  براى شركت 
قرار  كرد:  بيان  انجام شده،  ها  نام  ثبت  قرآن  حفظ 
يا  رضا(ع)  امام  حسينيه  محل  در  مدرسه  اين  است 
همان مدرسه شوكتيه بيرجند آغاز به كار كند اما اين 

مكان هنوز براى آغاز به كار مدرسه آماده نيست.

حسين زاده- استان خراسان جنوبى ظرفيت هاى گردشگرى 
فراوانى از جمله در ابنيه تاريخى، كويرنوردى، شترسوارى، 
آبگرم ها و... دارد و بايد همه دستگاه ها با نگاهى مثبت 
در راستاى حضور گردشگران داخلى و خارجى كمك كنند. 
استاندار در جلسه كارگروه ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
آمار  به  توجه  با  گفت:  مطلب  اين  بيان  با  گردشگرى  و 
قابل توجه تعداد گردشگران استان كه به صورت هفتگى 
به كيش سفر مى كنند پيگير راه اندازى پرواز مستقيم از 
فرودگاه بيرجند به كيش شديم كه گفته شد آمارهاى ارائه 
شده در اين زمينه تناقض دارد كه نشان مى دهد در معرفى 

درست قابليت هاى استان خوب عمل نكرده ايم.

پيگير راه اندازى پرواز چارتر 
براى شهرستان هاى استان هستيم 

خدمتگزار در مورد تخصيص اعتبار به بخش گردشگرى 
استان نيز گفت: ميراث فرهنگى برنامه مشخص خود را 
در اين زمينه به شوراى برنامه ريزى و توسعه استان اعالم 
كند تا در اين شورا پيگير كمك از محل اعتبارات استانى 
به اين حوزه شويم. از بانك ها نيز مى خواهيم كه نگاهى 
جلسات  در  و  باشند  داشته  گردشگرى  موضوع  به  مثبت 
به  را  آنها  تر  جدى  ورود  نيز  فرمانداران  و  شهرداران  با 
حوزه گردشگرى خواستار خواهيم شد. وى با بيان اينكه 
از محل 2 درصد درآمد معادن، پرواز چارتر را در طبس راه 
اندازى كرده ايم، اظهار كرد: اميدواريم بتوانيم براى ساير 

شهرستان ها نيز پيگير انجام اين پروازها شويم. 

مردم استان در پذيرش گردشگر 
 بهترين ميزبان هستند

نماينده مردم شهرستان هاى قاينات و زيركوه نيز در اين 
تاريخى و طبيعى  از جاذبه هاى  اينكه  به  اشاره  با  جلسه 
گفت:  است،  نشده  استفاده  درآمدزايى  منظور  به  استان 
هاى  قابليت  تصورها،  برخى  برخالف  جنوبى  خراسان 
فراوانى دارد اما متأسفانه بعضاً حتى در داخل استان از داشته 
هاى خود بى اطالع هستيم. جواد هروى با بيان اينكه بر 
براى  استان  و  كشور  در  دنيا  پيشرفته  كشورهاى  خالف 

تخصيص اعتبارات به حوزه گردشگرى كم لطفى مى شود، 
افزود: هر قدم در راستاى توسعه صنعت گردشگرى بازتاب 
هاى مثبت قابل توجهى براى ما خواهد داشت و ما بايد در 
راستاى احياى مراكز اقامتى ايرانگردى و جهانگردى استان 
در كارگروه ميراث فرهنگى برنامه ريزى كنيم. بايد بازارچه 
صنايع دستى استان را رونق دهيم. برخى جلسات از جمله 
كارگروه ميراث فرهنگى بايد در ابنيه تاريخى برگزار شود 
و من در همين جا به مسئولين استان تضمين مى دهم كه 
مردم خراسان جنوبى در پذيرش گردشگر بهترين ميزبان در 

سطح كشور هستند و اين يك پتانسيل عظيم براى جذب 
گردشگر در استان است. 

بايد هزينه سفر تورگردانان خارجى را بپردازيم 

معاون امور عمرانى استاندارى نيز مهمترين راه برون رفت از 
وضعيت اقتصادى حاكم بر استان را توسعه صنعت گردشگرى 
ذكر كرد و گفت: اين صنعت سرمايه كمى نياز دارد. نخعى نژاد 
با تأكيد بر ضرورت برنامه ريزى و كمك علمى در راستاى 
و  هوايى  نقل  و  حمل  توسعه  استان،  گردشگرى  توسعه 
زمينى را در اين زمينه تأثيرگذار دانست و گفت: بايد زمينه 
حضور گردشگران و تورگردانان خارجى را با هدف آشنايى 
آنان با ظرفيت هاى استان فراهم كنيم و اين باور را در 
بين متوليان تخصيص اعتبارات عمرانى ايجاد نماييم كه 

مقوله گردشگرى يك هدف كارى است. 

رئيس دفتر نمايندگى وزارت امور خارجه در بيرجند نيز با اشاره 
به اينكه استان خراسان جنوبى در داخل كشور هم ناشناخته 
است، گفت: بايد هزينه اجراى پروژه سفر تورگردانان خارجى به 
استان را كه به ازاى هر نفر 5 ميليون تومان مى شود، بپردازيم. 
سايت هاى گردشگرى ما بايد دو زبانه يا چند زبانه شوند. 
كتابچه راهنماى گردشگرى استان بايد به دو زبان انگليسى 
و فارسى چاپ شود تا در اختيار تورگردانان خارجى قرار گيرد. 
 بايد راهنمايان تور مجوزدار و گواهينامه دار مسلط به زبان هاى

خارجى داشته باشيم. آژانس هاى ما بايد مجوز جذب مستقيم 

گردشگران خارجى را داشته باشند و آموزش هاى الزم براى 
با  ابراهيمى  ارائه شود.  با گردشگران خارجى  نحوه برخورد 
اشاره به اينكه مجوز مركز علمى كاربردى ميراث فرهنگى در 
استان اخذ شده و از تابستان امسال اين مركز اقدام به آموزش 
به راهنمايان تورها و تورگردان ها مى كند، اظهار كرد: نصب 
تابلوهاى راهنماى گردشگران خارجى و داخلى را در شهرهاى 

بيرجند و فردوس با كمك شهردارى داشته ايم. 

استان مهرماه امسال ميزبان تور رالى است

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 
هم مجموعه اعتبارات اين اداره كل را از محل تملك دارايى 
و 2 درصد نفت، 28 ميليارد ريال و از محل اعتبارات ملى 39 
ميليارد ريال ذكر كرد و با اشاره به اينكه اين اعتبارات نسبت 
به سال هاى گذشته رشد چشمگيرى داشته، گفت: در حوزه 

شناسايى آثار تاريخى تعداد آثار شناسايى شده استان را به 
800 اثر رسانديم و نزديك به 50 اثر ملى از جمله گل نرگس 
خوسف و درختان كهنسال را به ثبت رسانديم. رمضانى از 
برگزارى تور رالى با شركت 20 خودروى 2 ديفرانسيل در 26 

مهرماه سال جارى در استان خبر داد.
به  اشاره  با  هم  استان  هاى  فرودگاه  مدير  جلسه  اين  در 
پيشنهاد  بيرجند  المللى  بين  فرودگاه  قبول  قابل  امكانات 
كرد: تور گردشگران خارجى كه در فصل برداشت زعفران 
برگزار مى شود با استفاه از چارتر انجام شود زيرا گردشگران 
استفاده از هواپيما را ترجيح مى دهند. سالمى با بيان اينكه 
از طريق فرودگاه هاى ساير  از استان  نفر  هر هفته 210 
از 57  استان ها به دبى سفر مى كنند، اظهار كرد: بيش 
درصد مسافران پرواز كرمان- كيش را مسافران خراسان 
جنوبى تشكيل مى دهند و لذا ظرفيت انجام مستقيم اين 

پروازها از فرودگاه استان فراهم است كه بايد تدبير شود.

خراسان جنوبى استانى خدماتى 
با نرخ پايين خدمات است

براى  را  اين شهردارى  آمادگى  بيرجند هم  مديح شهردار 
كمك در حوزه حمل و نقل تورگردانان اعالم كرد.

آرامنش مديركل حفاظت محيط زيست و شريفى مدير كل 
منابع طبيعى استان هم به ظرفيت هاى گردشگرى محيط 
زيست و منابع طبيعى اشاره كردند و توجه به اين ظرفيت ها 
را خواستار شدند. محبى مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
نيز اهداى بسته هاى از صنايع دستى استان به ميهمانان 
جشنواره ها، استفاده از رسانه ها براى معرفى پتانسيل هاى 
براى ماندگارى مسافران  برنامه ريزى  استان،  گردشگرى 
هاى  ظرفيت  معرفى  از  مصور  كتب  تهيه  و  استان  در 
داخلى   مسافران  و  گردشگران  به  ارائه  براى  گردشگرى 
صنفى  انجمن  مسئول  كاشانى  شد.  خواستار  را  وخارجى 
تور  برگزارى  به  اشاره  با  استان هم  دفاتر جذب گردشگر 
برداشت محصوالت زرشك و زعفران در سال جارى گفت: 
خراسان جنوبى استانى خدماتى با نرخ پايين خدمات نسبت 
به ساير استان هاى كشور است و نرخ خدمات نيز در حوزه 

گردشگرى بسيار مهم و تعيين كننده مى باشد.

رحيم زاده- 6,2 جمعيت استان را معلولين تشكيل مى دهند و اين بيانگر اين 
است كه  نرخ معلوليت در خراسان جنوبى 2 درصد از ميانگين كشورى باالتر 
است. سرپرست اداره كل بهزيستى خراسان جنوبى از وجود 17 هزار و 967 
معلول در استان خبر داد و افزود: از اين تعداد 23 درصد معلول ذهنى، 17 درصد 
معلول شنوايى، 11 درصد معلول بينايى، 30 درصد معلول جسمى و حركتى و 9 

درصد معلول روانى مزمن و مابقى صوت، گفتار و سالمندان هستند.

راه اندازى 2 مركز حرفه آموزى در نهبندان و درميان تا پايان امسال

عوامل  مهمترين  بهزيستى  هفته  گراميداشت  خبرى  نشست  در  رجبى  جواد 
و  باال  باردارى سنين  فاميلى،  ازدواج هاى  را  استان  در  معلوليت  نرخ  افزايش 
مالى  امكانات  به دليل محدوديت  بهزيستى  به سازمان هاى حمايتى  مراجعه 
در جهت نگهدارى معلولين برشمرد. وى توانمندسازى جامعه هدف را محور 
از  و  كرد  عنوان  استان  بهزيستى  امسال  برنامه هاى  نخست  اولويت  و  اصلى 
جمله برنامه هاى اين هفته به افتتاح خانه كودكان امام هادى (ع) آرين شهر 
با اعتبارى بالغ بر دو ميليارد ريال و با 300 متر مربع زيربنا، افتتاح نمايشگاه 
مشاوره  مركز  افتتاح  توحيد،  پارك  در  بهزيستى  هدف  جامعه  توانمندى هاى 
ژنتيك غير دولتى، كلينيك مددكارى درميان، پايگاه خدمات اجتماعى شماره 
دو، كارگاه CBR در خوسف، برگزارى ضيافت افطار و تجليل از خيران بخش 
از نخبگان جامعه هدف،  نيمبلوك، مركز روزانه سالمندان در سرايان، تجليل 
برگزارى مسابقات ورزشى و غبارروبى مزار شهدا اشاره نمود. رجبى در ادامه به 
راه اندازى 2 مركز حرفه آموزى در نهبندان و درميان تا پايان امسال اشاره و 
افزود: طرح آگاه سازى پيشگيرى از معلوليت نيز در شهرستان بيرجند، قاين، 

طبس و سرايان انجام مى شود و طرح غربالگرى شنوايى و بينايى به صورت 
پايلوت امسال براى كودكان 3 تا 5 سال در استان آغاز خواهد شد. وى به جمع 
آورى اطالعات معلوالن استان براى صدور كارت هوشمند اشاره و افزود: در 
سال گذشته 350 هزار نفر از خدمات بهزيستى استان در قالب خدمات مشاوره 
ژنتيك، طرح غربالگرى بينايى و شنوايى، آموزش هاى مهارت زندگى و مشاوره 
تلفنى بهره مند شده اند. وى همچنين از بهره بردارى از يازدهمين كتابخانه 
ديجيتال و نخستين مركز اوتيسم در استان در سال گذشته خبر داد و افزود: در 

راستاى توانمندسازى معلوالن، اجراى طرح توانبخشى مبتنى بر جامعه در قالب 
ارايه خدمات توسط  افراد آموزش ديده در منازل در سال گذشته به 120 نفر از 

معلوالن بيرجند و قاين از ديگر فعاليت هاى اين سازمان بوده است.

يك هزار و 432 دانش آموز زير پوشش بهزيستى استان

سرپرست معاونت توانبخشى بهزيستى خراسان جنوبى نيز در اين نشست به 
اشاره  استان  در  بهزيستى  بگير  مستمرى  معلول  نفر   523 و  هزار   4 وجود 
هزار   9 خانواده  بر  مبتنى  توانبخشى  طرح  در  گذشته  سال  در  افزود:  و  كرد 
از طريق سازمان هاى مردم  اين طرح كه  معلول شناسايى شدند كه  و 400 
و  شناسايى  تسهيل گران  همكارى  با  معلوالن  نيازهاى  و  مى شود  اجرا  نهاد 
از طريق صندوق CBR براى رفع آنها اقدام مى شود. حسن رحيمى با بيان 
اينكه يك هزار و 432 دانش آموز زير پوشش بهزيستى استان هستند، گفت: 
كمك هزينه تحصيلى ماهانه پرداختى به دانش آموزان معلول با در نظر گرفتن 
معيارهايى از قبيل شدت معلوليت، سطح تمكن مالى خانواده و تعداد اعضاى 

معلول خانواده پرداخت مى شود.

واگذارى 464 واحد مسكونى تا پايان امسال به معلوالن

اين  در  جنوبى هم  خراسان  بهزيستى  سازمان  مردمى  هاى  مشاركت  معاون 
خراسان  معلوالن  به  امسال  پايان  تا  مسكونى  واحد   464 واگذارى  از  جلسه 
جنوبى خبر داد و افزود: امسال 464 واحد مسكونى ويژه معلوالن تحت حمايت 
سازمان به آنها تحويل مى شود. هادى طالب زاده ثانى ميزان مشاركت هاى 
نقدى و غيرنقدى مردمى را 18 ميليارد و 768 ميليون ريال در سه ماهه نخست 
امسال دانست و ياداور شد: اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته  
2 برابر شده است. وى با اشاره به ساخت دو هزار و 162 واحد مسكونى با زير 
اين  از  استان گفت:  بهزيستى در  براى مددجويان  بناى متوسط 70متر مربع 
تعداد يك هزار و 357 واحد به متقاضيان واجد الشرايط تحويل شده است و 

805 واحد نيز در دست ساخت است. 

ستاد انتفاضه و قدس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى خراسان جنوبى با صدرو پيامى از حضور دشمن شكن مردم خداجوى استان در راهپيمايى روز جهانى قدس 
قدردانى كرد. در اين پيام آمده است: مردم خراسان جنوبى همگام با ملت هاى بيدار در سراسر جهان اسالم و ايران اسالمى، يكپارچه و هماهنگ به حركت در آمده و 

همچون سيلى خروشان اركان ظلم و بيداد را در جهان به لرزه درآورند و خشم فروخفته خود را مقتدرانه به رخ دشمن كشيدند.

درصد   65 زيركوه  به  گازرسانى  پروژه  گفت:  زيركوه  فرماندار 
پيشرفت فيزيكى دارد و در سال آينده به بهره بردارى مى رسد.

به گزارش فارس، حجت ا... خان زاده در جمع مردم شهر حاجى آباد 
در مهديه كوى المهدى اظهار كرد: در موضوع اشتغالزايى مبلغ 
500 ميليون تومان اعتبار به شهرستان زيركوه اختصاص يافته كه 
متقاضيان مشاغل خانگى و اشتغالزايى بايد كمك كنند تا اين اعتبار 
جذب شود. وى با بيان اينكه شركت تعاونى توسعه شهرستان و 
شركت تعاونى هاى توليدى در شهرستان در شرف احداث است، 
خاطرنشان كرد: اين شركت هاى تعاونى به ازاى  10 برابر آورده 
اعضا، كمك و تسهيالت بدون بهره ارائه مى دهد و بايد با نگاه 

مثبت به بحث تعاونى كمك كنيم تا اين تعاونى ها تأسيس شود. 
فرماندار زيركوه به پروژه گازرسانى به شهرستان زيركوه اشاره 
و  دارد  فيزيكى  پيشرفت  درصد   65 پروژه  اين  افزود:  و  كرد 
همزمان با هفته دولت پروژه گازرسانى داخل شهر نيز كلنگ 
 زنى مى شود تا با افتتاح پروژه خط انتقال گاز در سال آينده، پروژه 

گازرسانى داخل شهر هم به بهره بردارى برسد. 
خان زاده گفت: مجوز حفر چند حلقه چاه كشاورزى در شهرستان 
گرفته شده اما واگذارى آن فقط در قالب تشكل هاى كشاورزى و 
يا به فارغ التحصيالن رشته كشاورزى با داشتن طرح توجيهى انجام 
خواهد گرفت و با توجه به مشكل بحران آب به هيچ عنوان به 

صورت اجاره اى به شخص يا اشخاص خاص واگذار نخواهد شد. 
وى به تنش هاى آبى و مشكل كمبود آب در فصل تابستان اشاره 
كرد و ادامه داد: براى حل اين مشكالت دو پروژه بزرگ آبرسانى 
در حال انجام است و به محض بهره بردارى نه تنها مشكل آبى 
نخواهيم داشت بلكه در صورت نياز قادر خواهيم بود آب شهرهاى 
اراضى شهر  با اشاره به مشكل  تأمين كنيم. وى  نيز  را  مجاور 
حاجى آباد تصريح كرد: طبق توافقى كه صورت گرفته، زمين هاى 
مالكانى كه سهم مالكانه آنها از بنياد مسكن توافق شده، به آنها 
واگذار خواهد شد و كسانى كه سند ملكى دارند و بخشى از زمين 

آنها در اراضى ملى قرار گرفته هم مشكلشان حل خواهد شد.

پيشرفت 65 درصدى پروژه گازرسانى به زيركوه

معلوليت در خراسان جنوبى 2 درصد از ميانگين كشورى باالتر است

57 درصد مسافران كرمان- كيش از خراسان جنوبى؛

پرواز ظرفيت هاى استان از كرمان

حسينى- هيئت مديره شركت ميناكان در جلسه اخير خود، 
مهندس سيدحجت زينلى را به عنوان مدير عامل شركت 

ميناكان، معدن مس قلعه زرى منصوب كردند.
به گزارش خبرنگار ما، مهندس زينلى دانش آموخته مقطع 
مديريت  ارشد  كارشناسى  و  صنايع  مهندسى  كارشناسى 
مس  معادن  مجتمع  شركت  عامل  مدير  است.  بازرگانى 

اشتغال  نيز  و  استان  مس  معادن  برخى  مديريت  تكنار، 
در سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران از جمله 

سوابق كارى و اجرايى وى است. 
پر  فعاليت  سال  چهل  از  بيش  با  زرى  قلعه  مس  معدن 
 فراز و نشيب امروز همچون نگينى در حاشيه كوير لوت 
مى درخشد و بدون ترديد قلعه زرى از پيشگامان صنعت 

قلعه زرى، در فاصله 180  مس كشور است. معدن مس 
كيلومترى مركز خراسان جنوبى و 150كيلومترى شهرستان 

خوسف و در حاشيه شمالى كوير لوت قرار دارد.
 كانسار مس رگه اى قلعه زرى از ذخاير قابل توجه مس 
در ايران مى باشد كه به علت عيار باالى مس از اهميت 

خاصى برخوردار است.

مديرعامل معدن مس قلعه زرى منصوب شد
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يك ديپلمات ايرانى از پيشرفت مذاكرات 
ايرانى   ديپلمات  اين  داد.  خبر  اى  هسته 
 گفت: از روز گذشته، در مذاكرات هسته اى 
است. مثبت شده  و جو  پيشرفت حاصل 

توافق  مسير  در  شاءا...  ان  افزود:  وى 
هاى  نشست  از  پس  هستيم.  اى  هسته 
روز گذشته وزراى خارجه ايران و آمريكا، 
با  او  جان كرى اعالم كرد كه مذاكرات 
جو  اوصاف،  اين  با  بود.  سازنده  ظريف 
گذشته،  روز  چندين  به  نسبت  مذاكرات 
مثبت شده و طرفين در حال حل و فصل 

مسائل باقى مانده هستند.

اگر تا دوشنبه به نتيجه نرسيم، 
بدون توافق بازخواهيم گشت

 اين ديپلمات ايرانى گفت : مذاكرات هسته اى 
حداكثر تا دوشنبه (13 جوالى) ادامه پيدا 
به  تا دوشنبه  اگر  افزود:  خواهد كرد. وى 
نتيجه الزم نرسيم، بدون توافق به تهران 
ايرانى  ديپلمات  اين  گشت.  بازخواهيم 
ادامه  مورد  در  ها  زنى  گمانه  همچنين 

گفتگوها تا پنجشنبه را تكذيب كرد.
روند  كرد:  اضافه  ايرانى  ديپلمات  اين 
گفتگوها و همه چيز روشن مى شود، اگر 
پيشرفت سريع و الزم در ديدارها صورت 

بگيرد، توافق حاصل خواهد شد.

آمريكا  نشينى  عقب  از  انتقاد  ضمن  وى 
اصلى  گره  تعهدات خود گفت:  به  نسبت 
مذاكرات، تدوين قطعنامه شوراى امنيت و 

عبارات در متن آن است.

توئيت ديپلمات مذاكره كننده :
خبر آمد خبرى در راه است 

يكى از ديپلمات هاى حاضر در مذاكرات 
هسته اى نيز توئيتى تازه درباره وضعيت 
گذاشته  اشتراك  به  اى  هسته  مذاكرات 
خلع  كارشناس  دريايى  محمد  است. 
سالح وزارت خارجه كه در تيم كارشناسى 
ايران حاضر است در  مذاكرات هسته اى 
صفحه تويتتر خود اين شعر را به اشتراك 
گذاشته است : خبر آمد خبرى در راه است 

/ سرخوش آن دل كه از آن آگاه است 

تايمز  نيويورك  روزنامه  حال  همين   در 
باره  چند  تمديد  به  واكنش  در  آمريكا 
ايران و 1+5 در شهر  مذاكرات هسته اى 
وين در مقاله اى مغرضانه بدون اشاره به 
مطالبات زياده خواهانه طرف آمريكايى در 
اين مذاكرات مدعى شد، ايران كمپينى به 
راه انداخته تا در صورت شكست مذاكرات 

تقصير را به گردن آمريكا بيندازد.

كمپينى براى مقصر دانستن 
آمريكا آغاز مى شود

در  آمريكا،  تايمز  نيويورك  روزنامه 
صورت  در  ايران   » عنوان  با  گزارشى 
مقصر  براى  كمپينى  مذاكرات  شكست 
مدعى  مى كند»،  آغاز  آمريكا  دانستن 

شده است: «طرف ايرانى تا چندى پيش 
ديپلماسى عمومى خود را صرف قبوالندن 
در  تندروها  به  هسته اى  احتمالى  توافق 
داخل كرده بود اما به دنبال تمديد مجدد 
دولت  جمعه  روز  در  اى  هسته  مذاكرات 
كه  است  رسيده  نتيجه  اين  به  ايران 
تمام  كند،  قانع  را  ايرانى  بايد شهروندان 
توافق  به  رسيدن  براى  را  خود  تالش 
تحريمهاى  برداشتن  و  اى  هسته  پايانى 

اقتصادى انجام داده است.»

مواضع متفاوت ؛ عامل شكست 

اين  اثبات  جهت  در  تايمز  نيويورك 
دار  جهت  شكلى  به  خود  استدالل 
بخشهايى از اظهارات برخى مقامات ايران 
از جمله على الريجانى رئيس مجلس در 
مقصر دانستن آمريكايى ها براى شكست 
مذاكرات هسته اى را ذكر مى كند بدون 
هاى  كارشكنى  به  اى  اشاره  كه  اين 
طرف غربى و آمريكايى در مذاكرات كه 
ذكر  شكست  اين  اصلى  علت  عنوان  به 
نيويورك تايمز  ادعاى  باشد.  داشته  شد، 
وزير خارجه  كه  در حالى مطرح مى شود 
كشورمان روز گذشته تاكيد كرد: مواضع 
 5+1 گروه  در  كشور  چندين  متفاوت 

مذاكرات را دشوار كرده است.

گره اصلى مذاكرات، تدوين قطعنامه شوراى امنيت و عبارات در متن آن است

يك ديپلمات ايرانى : جو مذاكرات مثبت شده است

محسن رضايى: اوباما سنگ بزرگى به چاه انداخته است 

سنگ  اوباما  اينكه  بيان  با  مصلحت  تشخيص  مجمع  دبير 
بزرگى را به چاه انداخته است، گفت: نگرانم كه حل و فصل 
بماند.  باقى  اوباما  از  بعد  براى  پرونده  اين  از  هايى  بخش 
مذاكره  جز  راهى  هيچ  ها  آمريكايى  كرد:  اظهار  رضايى 
و  نظامى  حمله  مثل  ديگر  هاى  راه  چون  ندارند؛  ايران  با 
تشديد تحريم ها ناكارآمد است و خود اوباما نيز اذعان كرده است كه نمى توانيم 

به ايران حمله كنيم و تشديد تحريم ها نيز بى فايده است.

 سطح تهديدات «نمى تواند» از حد رسانه ها فراتر برود
 

دبير شوراى عالى امنيت ملى، درباره تهديدات غرب و ايجاد جو 
روانى عليه ايران گفت: دشمن از ابتداى انقالب دست از تهديد 
برنداشته و مدام تهديد مى كند اما بايد بدانيم كه سطح تهديدات 
آنها از حد تريبون ها و رسانه ها فراتر نمى تواند برود. شمخانى 
از  كرد:  تصريح  ها  راهپيمايى  در  مردم  پرشور  حضور  درباره 
ابتداى سال 57 تا به امروز، مردم ايران پرشور و پر حرارت در تمامى راهپيمايى ها 

حضور داشته اند كه نشان مى دهد ملت ايران زنده و حاضر در ميدان عمل است. 

غيبت ديپلمات هاي ارشد در وين از 
قريب الوقوع نبودن توافق حكايت دارد  

 واشنگتن پست نوشت غيبت وزراى امور خارجه چين ، 
فرانسه و روسيه در وين و اظهارات اخير محمد جواد 
ظريف وزير امور خارجه ايران نشان مى دهد توافق 
نشريه  اين  نيست.  الوقوع  قريب  ايران  با  اى  هسته 
همچنين نوشت : ديپلمات ها خستگى شان را از اين 

گفتگوهاى طوالنى و خسته كننده نشان داده اند.

جان كرى: بعضى مسائل را حل كرديم
 اما يكى دو مسئله باقى مانده است

 
جان كري وزير امور خارجه آمريكا در خصوص آخرين 
وضعيت مذاكرات گفت : بعضى از مسائل باقى مانده 
را حل كرديم و پيشرفت داشتيم ولى هنوز يك يا دو 
مسئله بسيار دشوار وجود دارد. كاخ سفيد نيز اعالم 
كرد: تاكنون در هيچ زمانى دستيابي به توافق تا اين 
اندازه نزديك نبوده است. وزارت خارجه آمريكا نيز در 
اين خصوص  اعالم كرد جان كرى وزير خارجه اين 

كشور تا روز دوشنبه در وين باقى خواهد ماند.

 اسرائيل توان حمله به ايران را ندارد 
 

در  آمريكا  اسبق  رئيس جمهور  كارتر»  «جيمى 
از  صهيونيستى  رژيم  كرد:  تصريح  مصاحبه اى 
تأسيسات  به  نظامى  حمله  براى  كافى  قابليت هاى 

هسته اى ايران برخوردار نيست.

لحظات افطار با خادمان مردم     عكس: عبدىعكس روز 

 غربى ها بيشتر از ما به مذاكرات نيازمندند

و  وين  مذاكرات  خصوص  در  سپاه  كل  فرمانده 
به  پيامدهاى  خصوص  در  كشورها  برخى  تهديدات 
نتيجه نرسيدن مذاكرات، گفت: آن ها مى دانند كه هيچ 
غلطى نمى توانند عليه ايران بكنند و تنها راهى كه براى 
نفوذ بين ملت هاى منطقه و به خيال خودشان رسيدن 
به نتيجه پيدا كرده اند ادامه همين حركت است. جعفرى 
و  دارند  نياز  اين مذاكرات  به  ما  از  بيش  افزود: آن ها 
تهديد نظامى آن ها هيچ جايگاهى نداشته است اگرچه 
آن ها در امر مذاكره كاركشته هستند ولى بيشتر از ايران 

به دنبال نتيجه مذاكرات هستند.

 سوريه برود فلسطين و قدس هم مى روند
دبير كل حزب ا... لبنان گفت : آن كسى كه تاكنون 
پرچم را برافراشته و از همه پيش افتاده است و حاضر 
نيست با اصل وجود رژيم صهيونيستى موافقت كند و 
به آن اذعان كند، ايران است حتى اگر پرونده هسته اى 
به شكست بينجامد. كسى نمى تواند با فلسطين باشد 
اما با ايران نباشد و نمى توانى با فلسطين باشى مگر 
آنكه با ايران بوده باشى و نمى شود دشمن ايران بود 
و مدعى دفاع از فلسطين باشى چرا كه ايران تنها اميد 
كرد  تاكيد  وى  است.  قدس  آزادى  براى  مانده  باقى 
بايد از سوريه حمايت كنيم ؛ چرا كه اگر سوريه رفت، 

فلسطين و قدس از دست مى روند و گم مى شوند .

توصيه اخالقى آيت ا... حائرى به هاشمى

بايد  هاشمى  آقاى  گفت:  دهم  دولت  اخالق  استاد 
البته  كند.  رعايت  را  حدود  نژاد  احمدى  از  انتقاد  در 
اش  نشينى  خانه  تبعات  نمى دانست  نژاد  احمدى 
موجب نگرانى  مى شود. كمبود مشاور خوب در اطراف 
حائرى  آيت ا...  بود.  شده  ساز  مشكل  نژاد  احمدى 
براى  «مرض هارى»  تعبير  اينكه  بيان  با  شيرازى 
دولت سابق به هيچ عنوان درست نيست، تاكيد كرد: 
من به آقاى هاشمى نوشتم، شما مى گويد روحانيت 
از احمدى نژاد حمايت كرده است خب مخاطب شما 
بيش از همه بنده مى توانم باشم چرا كه تا پايان دولت 

به عنوان استاد اخالق در دولت بودم.

صالحى : شانس توافق همچنان باالست 
 

در  اتمى  انرژى  سازمان  رئيس  صالحى  اكبر  على 
كارشكنى  با  توجه  با  اينكه  درباره  سوالى  به  پاسخ 
آمريكايى ها آيا شانس توافق پايين آمده است يا خير، 

گفت: شانس توافق همچنان باالست.

اظهارات وزير خارجه عربستان عليه ايران 

بدون  و  اظهاراتى خصمانه  در  عربستان  خارجه  وزير 
اشاره به دخالت هاى رياض در كشورهاى منطقه،  گفت: 
سعودى ها با اقدامات منفى ايران مقابله مى كنند. عادل 
الجبير افزود: ما تأكيد داريم كه ايران نبايد مداخله منفى 

در منطقه يا در هر كشور عربى برادر داشته باشد.

ايران مي گويد غربي ها دبه كرده اند 

پايگاه اينترنتى نيوزمكس در گزارشى نوشت: ايران 
هاى  قول  است  كرده  متهم  را  بزرگ  هاى  قدرت 
 پيشين شان را زير پا گذاشته و خطوط قرمز تازه اى 
 مطرح كرده اند. به گزارش نيوزمكس، اين اتهام زنى ها 
مهلت  در  توافق  هم  باز  كه  افتاد  اتفاق  آن  از  پس 
آمريكا  كنگره  اكنون  و  نيامد  بدست  شده  تعيين 
بازنگرى  را  توافق  تا  داشت  خواهد  بيشترى  زمان 
دارد  احتمال  گفت  ايران  خارجه  امور  وزير  كند. 
بمانند. وى  را در وين  پايان هفته  مذاكره كنندگان 
«حاال  گفت:  مذاكرات  در  ها  قدرت  موضع  درباره 

دارند زياده خواهى مى كنند.»

پوتين: تحريم هاى ايران لغو خواهد شد 

رئيس جمهورى روسيه اعالم كرد كه اميدوار است در 
آينده نزديك سند توافق جامع هسته اى ميان ايران 
 و 1+5 به دست آيد. پوتين در مورد لغو تحريم هاى 
ايران گفت: همه تحريم هاى ايران لغو خواهد شد. 
زمانى  چه  تا  ها  تحريم  اين  كه  است  اين  مسئله 
لغو مى شوند و كدام يك از اين محدوديت ها لغو 
لغو كامل و هر  ما خواهان  افزود:  خواهند شد. وى 
چه سريعتر تحريم ها هستيم زيرا بر اين باوريم كه 
المللى  بين  مسايل  حل  براى  مناسب  شيوه  تحريم 
از طرف هاى شركت كننده در  اما هر يك  نيست. 
مذاكرات نقطه نظر و ديدگاه خود را دارند و بايد در 

مورد اين مسايل توافق به دست آيد.

ويژه كاركنان دولت و فرهنگيان محترم  25 درصد نقد 
مابقى طى سه فقره چك بدون كارمزد و افزايش قيمت

بيرجند: شعبه يك - بيست مترى اول مدرس شرقى 
پالك 16  تلفن: 32234286

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

ساخـت سوله
 و تيـر ورق  

در اسرع وقت با بهترين كيفيت 
و نازل ترين قيمت    

آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       
09157234706

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

به اطالع شهروندان محترم مى رساند:
موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع) نگهدارى سيصد معلول را با حمايت و كمك هاى 
شما بزرگواران عهده دار است و آمادگى دارد همچون سنوات گذشته نذورات نقدى و غير 

نقدى شما را در امر اطعام و افطار مددجويان با دل و جان پذيرا باشد.

شماره حساب كمك هاى مردمى:
كارت بانك پاسارگاد: 5022291900043355 - حساب بانك ملى: 0105625232002

بانك كشاورزى: 48988685    آدرس: بيرجند - شهرك شهيد مفتح - باالتر از فنى و حرفه اى

همكار محترم 
سركار خانم كارى

با نهايت تاسف و تالم درگذشت 

مادربزرگ گرامى تان 
 را خدمت شما و خانواده 

محترم تان تسليت 
عرض مى نماييم.

ما را در غم خود شريك بدانيد 
همكاران تان در روزنامه 

آواى خراسان جنوبى
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امالك و مستغالت

فروش آپارتمان ارتش بلوارناصرى 
113مترمفيدفى كارشناسى

09151633202

فروش يامعاوضه منزل وياليى- 
خوسف 200متر زمين 130متر بنا 

تمام اسكلت   09151613299

فروش واحد 100 مترى صدف 5 
با پاركينگ وآسانسور و انبارى
 فى توافقى09153614103

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
امكانات كامل بسيار شيك
فى توافقى09153614103

زمينى 300 مترى در بهترين موقعيت
 از زمينهاى فرهيختگان دانشگاه 
فى 160ميليون 09155070729

فروش منرل وياليى شوكت اباد 
175 متر امكانات كامل

09151607030

منزل مسكونى قديمى مدرس11
مترمربع به125ميليون به فروش 

مى رسد   09155626772

فروش يك واحد مسكونى - 
جماران 220متربنا و270متر 

توافقى   09338107289

يك واحد آپارتمان 86 مترى 
با تمام امكانات سند آزاد 77 م 

معصوميه 09158634036

معاوضه.سايت ادارى دو خوابه 
82متر باواحدمسكونى تيپ 2 
معاوضه ميگردد 09338107289

فروش منزل واقع در حاجى آباد 
تمامى امكانات شمالى120متر  

زير قيمت   09159626266

360مترزمين مزروعى حاجى اباد
كد1832.سند منگوله دارمجزا

فى4م 09155619794

امتياز آپارتمان فروشى فاز2ارتش 
واريزى مبلغ30ميليون فى توافقى  

09353242617

يك واحد آپارتمان حدود110متر 
خيابان دولت31فاز ارتش 

فى كارشناسى 09157566606

فروش واحدمسكونى117متر 
چهارراه غفارى ورودى شهيدناصرى 

فى توافقى 09338107289

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

فى كارشناسى 09195605878

فروش اپارتمان مسكن مهر 
درخيابان مهرشهر 85مترى فول 
امكانات فى45م09011215833

فروش زمين وياليى متراژ 180متر 
واقع در كوه باقران فى 37م يا معاوضه. 

پيامك بدهيد 09305100280 

فروش يامعاوضه بامشهد 
120مترزمين تجارى فى 
توافقى09155615043

 فروش اپارتمان 120مترى حاشيه 
خيابان سردار اهنى رغفارى زير 
فى كارشناسى  09153620139

منزل فروشى خيابان توحيد 
300متر زمين وياليى

 فى كارشناسى 09153623112

واحد آپارتمان طبقه ى دوم در ظفر 
به متراژ 112 متر فى كارشناسى 

09151631577

فروشى :يك باب منزل وياليى 
شمالى زمين 150متر زيربنا130متر 

09388452237

فروش منزل نيمه ساز  چهكند
112متريامعاوضه باخودرو

فى: توافقى 09158619936

واحد 100 مترى ، طبقه اول ،زمين 
300 مترى فروشى يا معاوضه با 

وياليى  09215149294

منزل300مترى طالقانى 8.دنبال 
پيمان كارمشاركتى براى ساخت 

 09155623074

فروشى منزل وياليى180متر.
مدرس30. نبش4راه دوم 

09155623074

فروش 250متر زمين ابشار گيوك 
60متر بنا نيمه ساز داراى پروانه با 
آب وزمين مشجر 09362888492

فروش زمين 500سهمى  
بلوارناصرى با آينده درخشان 

09155618396

فروش آپارتمان شمال شهر 
105مترمفيد شمالى.سندآزاد 

09155618396

منزل0فروشى اول سجادشهرفروشى 
160زمين100بنافى200م يامعاوضه 

باشعبانيه 09331481641

 زمين كشاورزى5500متروزمين 
مسكونى به مساحت240متر

شمس اباد فى:توافقى.09158345832

فروش زمين مسكونى ورودى 
مهرشهر24مترحاشيه خيابان 
20مترى   09157556797

فروش آپارتمان مهرشهر حاشيه 
20مترى باتمام امكانات 

فى 56ميليون 09155618396

فروش زمين 500سهمى 
بلوارناصرى با آينده درخشان 

09155618396

فروش امتيازارتش50
م واريزى فى60م   

09301209479

زمينى 300 مترى در بهترين 
موقعيت از زمينهاى فرهيختگان 

دانشگاه  09155070729

معاوضه85مترى فول،طبقه1،
سايت ادارى بامحدوده غفارى تا 

امامت09153638963

فروش 1قطعه زمين1700مترى 
وياليى مشجر،حاشيه جاده تقاب-

سيوجان09191044920

533 سهم مشاع پالك 
1691 بلوار ناصرى ، فروشى

09152651431

فروش 2قطعه زمين 240مترى 
وياليى ( لب دريا)فرح آباد سارى

فى 60م  09191044920

باغ فروشى دستگرد بانيم ساعت 
آب چاه و120نهال پسته معاوضه 
باماشين ياخانه  09153625090

فروش واحد85مترى سايت ادارى 
تمام امكانات فى 88م+20ميليون 

وام  09105160431

آپارتمان 80 مترى فروشى مجتمع 
فرهنگيان ابتداى نارنج 3 فى 
كارشناسى 09151614132

فروش يك واحد اپارتمان 115متر 
با امكانات واقع در بلوار جماران به 

قيمت روز 09158600262

فروشى اپارتمان 110مترى امكانات 
فول افتابگير سپيده مجتمع معراج

09155610426

فروش زمين در دستگرد با متراژ 
230 متر دو نبش فى 24م 

09151911558

آپارتمان مسكن مهرالهيه75مترى 
فول امكانات55ميليون

09158604640

فروش زمين مسكونى130مترى 
دونبش ملكى درحاجى ابادخ واليت 

فى توافقى09155615043

اجاره خريد وفروش فاز1و2تعاونى 
مسكن04بلوارشهيدناصرى فى 

توافقى09155615043

فروش منزل وياليى شوكت اباد 
175 متر امكانات كامل

09151607030

امتياز آپارتمان خيابان شهيد ناصرى 
واريزى مبلغ30ميليون فى توافقى

09353242617

خانه وياليى پوشش ورق متراژ60متر 
ابشارگيوك فى توافقى معاوضه 

باخودرو 09011479455

معاوضه منزل 162مترى 2خوابه 
درحسين آبادسادات باواحدآپارتمان 

يازمين09158650989

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

توافقى09153614103

فروش يا معاوضه دو باب مغازه 
حاشيه خيابان امامت

 فى كارشناسى09155613291

فروش 60مترملك تجارى حاشيه 
ازميدان سفيراميد به سمت نارنج.

باشرايط 09158619838

فروش.ملك تجارى مسكونى واقع 
در حاشيه خ.17شهريور.109متر

09158619838

مغازه تجارى فروشى خ نبش 
سعدى2 سندشش دانگ31 متر

09373831253

زمين فروشى نرجس 11 قطعه 
پنجم شمالى

09151630283

فروش ملك وياليى دوبلكس 
در معلم نقدى يا معاوضه

09159626514

فروش ملك وياليى 300 ميليون 
يا معاوضه با آپارتمان كوچك

09153634160

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

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

رهن و اجاره

منزل يا آپارتمان تازه ساز مدرس
پاسداران ياتوحيدتا30 ميليون رهن 

نيازمنديم. 09151600265

تعويض روغنى باكليه امكانات و  
مصطفى خمينى به اجاره ويارهن
 داده مى شود09151639018 

نيازمند سوله جهت تعميرگاه 
خودرو درمحدوده شهرمى باشيم.

09151640588

رهن واجاره توحيد 21 
طبقه همكف 

09153620139  

رهن واجاره مغازه24متر همكف 
+زيرزمين كوچه مسجد آيتى

09155612382

يك انبارى بامتراژ700مترباتمام 
امكانات نزديك شهراجاره داده 

ميشود09157569245

اجاره زيرزمين 130مترى و 25 متر 
ورودى همكف بين نبوت 3 و 5

09151613254

اجاره زيرزمين24مترى واقع 
درسجادشهرفقط خانوم

09157710096

رهن واجاره منزل وياليى،بادو 
درب مستقل،سرويس كامل،نبش 
جمهورى 28      09153624279

اجاره يا رهن مغازه 15 و25 مترى 
حاشيه ولى عصر23 مهرشهر120 

و180  09153636787

متقاضى اجاره سوله تامبلغ 150 
هزارتومان هستم كه سقفش بلند 

باشه.  09010477769

دو باب مغازه با تمام امكاناتجهت 
اجاره و رهن داده ميشود. 

09368417802

يك در بند مغازه24متر مفيد انتهاى 
توحيد رهن واجاره داده مى شود.

09157921715

كارواش اجاره اى. اماده بكار 
وموقعيت عالى به رهن و اجاره 
واگذار ميشود 09120845295

خودرو پرايد

فروش پرايد132 مدل 87سفيد 
تميز بدون رنگ بيمه تاآخرسال

09156635589

فروش پرايد مدل نود ويك اس ال 
دوگانه كارخانه تمام رنگ جلو عقب 
سالم فى 5/13     09158624985

پرايد مدل 86بيمه سه ماه.بدون 
رنگ با يك سرگلگيرگريسى دوگانه 

كارخانه 09215229370

پرايد مدل93 كاركرد13000هزار 
بيمه تا اخر مرداد دوگانه سوز 

فى:19م 09157566606

پرايد فروشى مدل 84 دو تكه رنگ 
دوگانه بيمه برج 9 رنگ سفيد
 فى 10م 09159617609

يك دستگاه پرايدمشكى دوگانه 
مدل84،نقدوشرايطى بفروش 

ميرسد. 09367397952

خريداريم؛يك پرايد معمولى مدل 
پايين درحد5ميليون بصورت 

نقدى09194087258

فروشى پرايدمدل 81
رنگ سفيد

09156693515 

فروش پرايدسفيدتك مدل81 
تازه بيمه شده بدون تخفيف 

دوررنگ 09380401322

پرايدفروشى مدل 77بيمه 
تاآخرسال بدون تخفيف فى 6.5 

09158624313

فروشى برايد دودى
 مدل 78 بسيار تميز 

09126155786

پرايد مدل 88سفيد 
فروشى

09354961865 

فروشى 111 سفيد مدل 91 يك 
درب و گلگير رنگ معاوضه با خودرو 
تا 20 ميليون 09153624517

پرايدفروشى مدل 77بيمه 
تاآخرسال بدون تخفيف فى 6.5 

09158624313

پرايد عنابى مدل 85 سه تيكه رنگ
9000000تومان 
09105040332 

پرايدمدل 82زغالى دوتكه رنگ 
بيمه آخر سال تكميل فى 8500م 

09158600118

فروشى پرايد دودى مدل 78 
بسيار تميز

09126155786 

پرايد مدل 86خانگى كم كار تميز 
بيمه برج10الستيك نو 

فى: 11/500    09153624494

پرايدمدل 82زغالى دوتكه رنگ 
بيمه آخر سال تكميل فى 8500م 

09158600118

پرايد فروشى مدل93در حد صفر 
كاركرد13000هزار فى:19م

09157566606

فروش پرايد 87
بيمه 11ماه نقره اى
09151633630

خريدار132سفيد
دوگانه كارخانه تامدل90   

09301209479 

فروشى 111سفيد
خشك فول

09157229010 

فروشى پرايددوگانه كارخانه 
مدل86رنگ زيتونى متاليك 

خانگى09152038400

فروشى پرايدمدل 81
رنگ سفيد

 09156693515

پرايددوگانه مدل79دوررنگ تخفيف 
بيمه8سال سفيدفى:7500ميليون 

 09158610107

پرايد مدل 76خانگى كم كار
تميز بيمه برج8  الستيك نو 
فى: 6700   09153624494

فروشى برايد دودى مدل 78 
بسيار تميز

09126155786 

 فروشى پرايدنوك مدادى،دوگانه 
كارخانه مدل 87تخفيفات بيمه 

كامل 09156645285

خودرو پژو

پژو پارس مدل 90 نقره اى 
 بيمه و الستيك كامل بدون رنگ 

09151608039    27/300

پژو پارس سفيد مدل 88 كم كار 
بدون رنگ بيمه يكسال 

فى 27 م 09363087374

فروش فورى206تمام رنگ
 مدل83 مدل: توافقى 

09333575787

زانتيامدل 87نقره اى يك لكه رنگ 
بيمه 11ماه زيرپاعالى 

  فى كارشناسى 09151633202

پارس سال دوگانه داشبورد جديد 
خاكسترى مدل بهمن 93 

فى 36200   09153635766

پژو آرى مدل82فول
 دوگانه فروشى

09372873018

فروش پارس دوگانه سند بنام 
خريدار بدون هزينه 39/500

09153632761

پژو73نوك مدادى،فنى 
سالم،بيمه6ماه كمى رنگ دوگانه
 ال پى جى 09157410810

پژو 405،مدل 85،تمام رنگ،نوك 
مدادى،شاسى سالم،بيمه 10/94

12ميليون 09363351211

خريدارپژو405 
تا مبلغ20ميليون
09153624007 

خودرو متفرقه

سمندال ايكس
 آخر88فروشى

 09350650139

فروش وانت تك گانه93
كم كار وتميز.   فى13/800

 09391646003

فروش پيكان بژ دوگانه مدل59 
بدون رنگ تميز الستيك نو
بيمه تا7 م09159621013

پيكان مدل 80 بيمه تا آخر سال 
دوگانه سى ان جى و چهار حلقه 

الستيك نو09159647249

موتور پيشرو پارس نارنجى 88. 
طرح كيپس 200cc فى1800يا 

معاوضه09196062070 

پيكان مدل 74بيمه ده ماه
 فى 4500همراه

 09105480249 

تويوتا كروال 2006
با وضعيت عالى فروشى 

 09121064092
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رايانه و همراه

گوشى دست دو شما را خريداريم 
09158384238

جوياى كار

به يك فروشنده خانم يا آقا 
نيازمنديم

09156171405 

نيازمندنجاركه بااره فلكى كاربكنه 
لطفا اس بدين

09157920060 

خدمات پرستار در منزل(تزريقات. 
پانسمان.سنداژ. سرم تراپى.بخيه) 

 09153638540

به يك نفر فروشنده خانم با 
روابط عمومى باال نيازمنديم

32423239  -09363329007

راننده با ماشين دوگانه سوز جهت 
كار در اژانس نيازمنديم

09155619072

به يك خانم ترجيحا متاهل با سواد 
كافى جهت خانه دارى هتل

09153639550

به يك مهندس عمران يامعمارى 
داراى پروانه ى پايه سه 

نيازمنديم.09395617010

جوانى22ساله اشنابه جوشكارى 
وداراى گواهينامه ماشين جوياى 

كارهستم09156677352

جوان جوياى كار 22ساله مجرد 
داراى كارت پايان خدمت و 

غيره09157230642

بازارياب خانم نيازمنديم. يك و نيم 
ميليون+ بيمه+ پورسانت+آموزش 

09378141602

جوان 20ساله داراى گواهينامه 
جوياى كار

09380752740

جوياى كارجوانى 23ساله 
با سوارى پرايد

09158640461 

نيازمندمربى پيش دبستانى
 جهت ثبت نام تابستان

09363329094 

لوازم منزل

مبلمان 9 نفره استيل
 در حد نو فى: 1/400/000

09365103999

فرش 12 مترى دست دوم زمينه 
قرمز بفروش ميرسد.(350000 

تومان) 09151606823

فروش اسقاطى تختخواب با
 قيمت توافقى؛تمام چوب؛

09153611987

فروش فرش12مترى ماشينى.
ابگرمكن برقى.گازطرح فرفى توافقى  

09159638288

يخچال 12فوت پارس نو (آكبند) 
فروشى بمبلغ يك ميليون ويكصد 

تومان 09151613869

فروش بوفه بزرگ ساخت: ام دى اف
 نو (شش ماه استفاده شده)

 500 تومان09151648166

متفرقه

فروشى يك دسگاه ترانس جوش 
نو فى: توافقى ويامعاوضه باماشين 

لباس شوى 09305536977

فروش سوپرماركت باموقعيت عالى 
سجاد25جنب نانوايى

09382508978

فروشى 2 شاخه تير اهن 12 مترى 
نو نمره 18 زير قيمت بازار 40 

هزارتومان 09151632141

فروشى .چهاررينگ اسپرت پرايدى 
وتيبايى بدون كار 500تومان. 

09363137221

فروش پرينتر سامسونگ 3كاره 
(پرينتر،كپى،فاكس)كم كار درحد نو 

09011637166

فروش مغازه پوشاك درطبقه همكف 
پاساژسادسى با10سال سابقه فعاليت 

پيامك بزنيد 09157234123

فروش كليه لوازم آرايشگاه با
فى مناسب وموقعيت كارى عالى 

09352376866

كولر آبى 4000 موتور نو فروش 
فورى قيمت 300 تومن ، 

09157864814

2 عدد كبسول 50 كيلويى هر كدام 
200000 ت  1 عدد كبسول 11 
كيلويى 60000   09158653716

فروش مغازه كانكس به همراه وسايل 
شامل يخچال - فريزر -  قفسه و ... 

09153613669

فروش جوجه شتر مرغ 2 
ماهه قيمت 350 هزارتومان 

09155623167

ترانس جوش350آمپر،سالم 
تميز250تومن،دوعدددرب چوبى 

چهارچوب نو09157418930

واگذارى فورى آژانس با زنگ خور 
حدودا 60با جواز 4ساله فى 7500م 

09159638196

دستگاه بدنسازى چندكاره نو واكبند 
مخصوص باشگاه بانوان 

زير قيمت بازار   09157710106

فروش تعدادى روشويى كابينتى 
(فول ست)و گاز صفحه اى زير 

قيمت فروش .   09151636964

فروش كليه ضايعات يه شركت 
ساختمانى به دليل اتمام پروژه از 
قبيل اهن االت و...09154958464

فروش پوشاك مردانه در راسته بازار 
با موقعيت عالى
32224498

فروش فورى يكدستگاه 
تاور كرين سه تنى با قيمت 

مناسب09154958464

  فروش چهار دست روكش فابريك 
پرادو، كمرى،زانتيا در حد نو..

09373417877

كارواش باموقعيت عالى باقيمت 
مناسب تفاوقى

 0935480474210

  mdf  كارگاه
با كليه امكانات خريداريم 

09153633935

  فروش كتابهاى پيام نور رشتهاى    
مديريت وحسابدارى بانازلترين 

قيمتها 09156701923

تاكسى تلفنى فعال واگذار ميشود
 يا معاوضه با خودرو
09155619072

پروانه كسب نمايشگاه اتومبيل 
واگذار يا اجاره داده ميشود

09306703037

تعدادى سهام سيمان باقران
 به فروش ميرسد.
09359542242

فروش صالح شكارى 
كاليبر12نخجير 
09155619359

 
فروش فيش عمره دوعدد 

45000000 ريال.  
09151603562

فروش فيش حج عمره
 دو عدد 5 تومان 
09307252100

فروشى .پنجاه درصد سهام 
شركت راهسازى با رتبه 5. 

09159612230

فروش كارواش باموقعيت عالى
 باقيمت مناسب 

توافقى09355576499

فروش سوپر ماركت 
حاشيه غفارى

09301322568 

فروش لوازم
 سى ان جى پرايد

 فى 750 09153622521

آژانس فعال واگذار ميشود يا معاوضه 
با خودرو يا سهام سيمان باقران 

09306703037

دوعدديخچال سوپرى
 بفروش ميرسد

09156669526 

لوازم سه فاز كارواش 
قيمت3م500 

  09376686293 

18جارو شارژى آلمانى
 در حد نو 230تومن  

09154071025

فروش يك عدد درب اپارتمان عرض 
20/1همراه باچهارچوب قفل كليد 

09151602437

فروش مغازه پوشاك زنانه با8سال 
سابقه كار پاژ سادسى طبقه 

همك09153621439

تعدادى مايكن زنانه پا 
ونيمتنه دست دو بفروش 
ميرسد09153621439

فروش مغازه پوشاك درطبقه 
همكف پاساژسادسى با10سال سابقه 

پيامك بزنيد 09157234123



      

بيمارى سالك نوعى آلودگى به انگل ليشمانيوز مى باشد كه به شكل بيمارى پوستى تظاهر مى كند و از طريق گزش پشه 
خاكى به انسان منتقل مى شود. بيمارى سالك بيشتر در فصول گرم سال و در مناطق گرمسير كشور، مشاهده مى شود.

عالئم بيمارى سالك
اين  بيمارى  در آغاز به  صورت  يك  برجستگى  كوچك (پاپول) است  كه به  تدريج بزرگ  شده  و به  
صورت  زخم  در مى آيد.  احتمال  دارد كه  زخم ها خودبخود، طى چند هفته تا چند ماه و گاهى  يك سال  
و يا بيشتر بهبود يابند. در برخى  افراد عود بيمارى  پس  از بهبود به  صورت  زخم و يا برجستگى  كوچك  

در محل زخم  قبلى بهبود يافته ظاهر مى شود.    

پيشگيرى از بيمارى سالك
- نصب تورى فلزى در جلوى درب و پنجره ها

- استفاده از پشه بند با سوراخ هاى بسيار ريز كه پشه ها نتوانند از آن عبور كنند.
- جلوگيرى از تجمع زباله ها در محيط زيست و جمع آورى زباله در سطل هاى درب دار يا كيسه هاى زباله

- بهسازى كانال هاى روباز، دفع صحيح فاضالب و نخاله هاى ساختمانى
- استفاده از پماد دوركننده حشرات هنگام كار شبانه در فضاى باز و هنگام استراحت و خواب در مناطق آلوده

- ترميم سوراخ ها و شكاف هاى موجود در ديوار و سقف منازل و محل هاى نگهدارى دام و طيور
- جداسازى آغل حيوانات اهلى از محيط مسكونى و بهسازى و مرمت شكاف هاى موجود در ديوارها و سقف      

محل زندگى دام و تخليه منظم فضوالت دامى به خارج از محيط زندگى
- استفاده منظم و صحيح از حشره كش هاى خانگى جهت مبارزه با پشه خاكى در اماكن سربسته

- معدوم ساختن سگ هاى ولگرد و مبارزه با جوندگان با استفاده از روش هايى مانند تله گذارى و سموم 
موش كش

- پوشاندن زخم سالك با گاز استريل يا لباس مناسبى كه محل زخم را بپوشاند تا از گزش پشه و انتقال 
بيمارى به ديگران جلوگيرى نمايد.

 بيمـارى سالك
بيمارى سياه زخم يا آنتراكس يك بيمارى عفونى حاد حيوانات است كه انسان در اثر تماس با حيوانات آلوده يا 
فرآورده هاى آن مانند پشم ، مو ،استخوان ،سفيدآب يا استنشاق افشانه هاى آلوده به صورت تصادفى درگير مى شود 

عاليم بالينى:
1- در سياه زخم پوستى: كه 95% موارد را تشكيل مى دهد زخم ها در نواحى باز پوست مثل بازوها 
و دستها و صورت و گردن ايجاد مي شود.عفونت پوستى در ابتدا به صورت يك جوش خارش دار است و 
سپس بزرگتر شده و به صورت زخم در مي آيد كه اطراف آن را دانه هاى تاول مانند كوچك در بر گرفته اند.

پس از مدتى در وسط زخم يك بافت سياه رنگ همراه با مقدارى ورم ايجاد مي شود كه نشانه  اصلى زخم 
ناشى از سياه زخم است.

2- سياه زخم تنفسى: عاليم آن مردن بافت ريه و خونريزى آن مي باشد ميكروب مي تواند از طريق خون 
از ريه به جاهاى ديگر مثل دستگاه گوارش و مغز برود.

3- سياه زخم  گوارشى  :سياه زخم  گوارشى  در نتيجه  مصرف بافت  آلوده  حيوانات  تلف  شده  ازسياه زخم  
به  وجود مى آيد. عاليم  بيمارى  سياه زخم گوارشى  به فاصله  2 تا 5 روز پس  از مصرف گوشت  آلوده  تظاهر 

مى يابد. عاليم  اوليه تهوع ، استفراغ ، بى  اشتهايى ، تب ، دردشكم  و گاهى  اوقات  اسهال  خونى مى باشد.

راه هاى انتقال:
تماس با حيوانات آلوده يا فرآورده هاى آن مانند پشم ، مو ،استخوان ،سفيدآب يا استنشاق افشانه هاى آلوده

راه پيشگيرى:
بهترين راه پيشگيرى رعايت موازين بهداشت فردى در مواجهه با فرآورده هاى حيوانى مثل پشم، پوست و 
استخوان مى باشد. در ضمن در كارخانه هايى كه ازاين فرآورده ها در توليد مايحتاج انسانى استفاده مى كنند
حتماً الزم است موازين بهداشتى را به طور كامل رعايت كنند.در صورتى كه لباس و وسايل به عامل سياه 

زخم آلوده شود، بايد آنها را سوزاند.

بيمـارى سياه زخم

محيط زندگى مشترك با حيوانات، بيمارى هاى
مشتركى را رقم مى زند كه از آن با عنوان 
بيمارى هاى مشترك بين انسان و حيوان 
هاى  بيمارى  ميان  اين  در  برند.  مى  نام 
نوپديدى نيز وجود دارند كه مداخله انسان ها
در طبيعت، گاه به آن دامن مى زند. برخى 
باشند  بار  فاجعه  توانند چنان  آنها مى  از 
كه تلفاتى نظير جنگ برجاى گذارند.اين 
بيمارى ها از طريق حيوانات و موادغذايى 
و محصوالت جانبى به دست آمده از آنها 
(گوشت، پوست، پشم و...) ممكن است به 
انسان، منتقل شود. هر چند بيماري هاي 
مشترك انسان و حيوان از ابتداي زندگي 
بشر بر كره خاكي وجود داشته ا ند، اما در 
سال هاي اخير اهميت دو چنداني پيدا كرده 
و امروز نه تنها از لحاظ بهداشت و سالمت ، 
بلكه از نظر اقتصادي و سياست بين الملل 
نيز جايگاه خاصي دارند. در دهه هاي اخير 
تقريبا تمام بيماري هاي نو ظهور و جنجالي 
جامعه بشري در اين گروه قرار گرفته اند و 
اعالم حضور هر يك از آن ها در يك كشور 
مشكالت بسياري را براي دولت مردان ايجاد 
كرده كه عواقب و تبعات بسياري نيز بر جاي 

گذارده وخواهد گذاشت .

كيست هيداتيك يكى از خطرناكترين 
بيماريهاى قابل انتقال از حيوانات به انسان 
است عامل ايجاد بيمارى يك انگل است.كرم 
بالغ در روده سگ و شكل نابالغ آن در بدن 

/ صفحه 2انسان و حيوانات اهلى نشخواركننده... 

بيماري هاري، بيماري ويروسي خطرناكي 
آلوده  بزاق  طريق  از  ويروس  كه  است 
 ، گرگ   ، گربه   ، مانند سگ  پستانداران 
روباه ، خفاش و حيوانات ديگر كه معموالً 

/ صفحه 2از راه گازگرفتگي و يا يك زخم باز...

كروناويروس: اولين مورد بيمارى در 
سپتامبر 2012 در مردى 60 ساله در 
به  كه  شد  كشف  سعودى  عربستان 

/ صفحه 3مرگ بيمار انجاميد .

ويروسى  بيمارى  يك  ابوال  بيمارى 
/ صفحه 4است كه از سوى ويروس ابوال...

بيش از 200 نوع بيمارى مشترك بين انسان و حيوان حيات ما را تهديد مى نمايد

ضميمه رايگان روزنامه آواى خراسان جنوبى               يك شنبه 94/4/21



      

يكى از خطرناكترين بيماريهاى قابل انتقال از حيوانات به انسان است. عامل ايجاد بيمارى يك انگل است.

كرم بالغ در روده سگ و شكل نابالغ آن در بدن انسان و حيوانات اهلى نشخواركننده زندگى مى كند.

اهميت بيمارى كيست هيداتيك:
پراكندگى انگل در سطح جهان وسيع ميباشد. ميزبانان اصلى آن گوشتخواران بويژه سگ سانان 
هستند اما انگل در ساير حيوانات اهلى و وحشى از جمله گاو، گوسفند، روباه، خوك و شتر نيز ديده 

مى شود.

چرخه زندگى انگل كيست هيداتيك :
كرم بالغ در روده كوچك گوشت خواران مخصوصاً سگ ها زندگى مى كند و تخم هاى خود را از 
طريق مدفوع به محيط بيرون مى رساند. تخم هاى دفع شده در مدفوع سگ بالفاصله براى دام و 
انسان آلوده كننده است.گوسفند، گاو و بز نيز به هنگام چريدن و خوردن علف هاى آلوده به تخم هاى 
انگل آلوده شده و تخم ها پس از ورود به دستگاه گوارش حيوان باز  شده و جنين قالبدار از طريق 
عروق روده يا مجارى لنفاوى، به كبد ، ريه ، مغز و.... مى رسند و كيست هاى در اندازه هاى مختلف 
ايجاد مى كنند حال درصورتى كه سگ سانان از احشاء آلوده به اين كيست نشخوار كنندگان تغذيه 

نمايند دوباره چرخه بيمارى تكرار مى شود.

عالئم بيمارى كيست هيداتيك :
پس از بلع تخم انگل توسط انسان باعث ايجاد كيست هاى كبدى و ريوى مى شود . گاهى تعداد اين 
كيست ها به حدى در كبد افزايش مى يابند كه موجب از كار افتادن كبد خواهد شد كه در صورت 

درمان نشدن منجر به مرگ مى شود.
عاليم اين بيمارى بسته به محل استقرار كيست (كبد، ريه، مغز، استخوان) بزرگى كيست و موقعيت 
كيست متفاوت است. در مغز و چشم سريعاً ايجاد عالمت مى كند در حاليكه در كبد سالها طول مى كشد

تا ايجاد عالمت نمايد.

نكات ساده پيشگيرى از اين بيمارى:
1- رعايت بهداشت فردى و بهداشت محيط

بوته دار  اينكه سبزيجات،صيفى جات و ميوه هاى  به  با توجه  2- ضد عفونى نمودن سبزيجات 
زمينى مثل توت فرنگى از عمده ترين فاكتورهاى آلودگى به تخم اين انگل مى باشند حتما بايد 

قبل از مصرف به خوبى با آب شستشو گرديده و براى اطمينان از جداشدن تخم انگل از سبزيجات، 
چند قطره مايع ظرفشوئى به داخل ظرف شستشو اضافه شود،سبزيجات چند لحظه در داخل آب 

تكان داده شود تا آب كف نمايد.

« يكى از اشتباهاتى كه در موقع شستشوى سبزيجات وجود دارد اين است كه بعد از شستشو آب  
ظرف محتوى سبزيجات را روى آبكش ميريزند كه با اين كار تخم هاى انگل ته نشين شده در 
داخل ظرف دوباره روى سبزيجات پخش مى شود،لذا بايد  سبزى را از سطح آب برداشته شده  و 

آب باقيمانده دورريخته شود.»
3- در صورت داشتن سگ داروهاى ضد انگلى به سگها داده و براى آنها شناسنامه تهيه نماييد و 

هر چند وقت يكبار آنها به دامپزشك ببريد.
4- اگر كشتار دام مثل قربانى كردن و نذرى داريد در صورت مشاهده كيست هاى كبدى دراحشاء 
انگل  را بخورد دوباره چرخه  آلوده  اين احشاء  اگر سگى  بهداشتى دفن كنيد؛ چون  را بطور  آن 

تكرار مى گردد.
5- محصور نمودن مزارع و جلوگيرى از ورود سگ ها به آنها

6- عدم تماس با سگ ها

كيست هيداتيك

بيماري هاري ، بيماري ويروسي خطرناكي است كه ويروس از طريق بزاق آلوده پستانداران مانند 
سگ ، گربه ، گرگ ، روباه ، خفاش و حيوانات ديگر كه معموالً از راه گازگرفتگي و يا يك زخم 
باز كه با بزاق تماس پيدا نمايد به انسان منتقل مي شود . فردي كه توسط حيوان هار دچار گاز 
گرفتگي شده در صورت عدم درمان و ابتال به هاري محكوم به مرگ است . اگر فردي دچار 
گازگرفتگي شود و يا پنجه حيوان ايجاد خراش در بدن وي نمايدپس از شستشوى زخم بايد با 
مراكز پيشگيري و درمان هاري مركز بهداشت شهرستان مشاوره نموده و تحت درمان قرار گيرد 

واكسيناسيون عليه هاري در پنج نوبت انجام مي شود.
سگ يا گربه اي كه مبتال به هاري شود حداكثر به مدت 10 روز زنده مي ماند و به مدت 5 تا 7 
روز قبل از مرگ ويروس را در بزاق خود دارد و توسط گاز گرفتن مي تواند ويروس را منتقل نمايد .

 به اين دليل سگ يا گربه مشكوك به هاري را كه فردي را گاز گرفته است به مدت 10 روز تحت 
نظر قرار مي دهند كه اگر در اين مدت بميرد احتمال اينكه سگ هار باشد وجود دارد. 

نكته مهم :
شست و شوي زخم مربوط به گازگرفتگي 
حيوان دراسرع وقت و بخيه نكردن و باز 
اساس  و  است  مهم  بسيار  زخم  بودن 
پيشگيري و درمان هاري است . سريعاً 
و در ساعات اوليه پس از گزش حيوان ، 
زخم بايد با آب و صابون در چند نوبت و 
به مدت 20- 15 دقيقه عميقاً شستشو 
داده شود و در جريان آب سيال قرار گيرد. 
سپس مي توان از مواد ضدعفوني كننده 
مثل بتادين براي زخم استفاده نمود چون 

ويروس هاري به نور و جريان هوا حساس است در 
نتيجه زخم نبايد بخيه زده شود و حتي االمكان

اقدامات  انجام  از  .پس  باشد  باز  زخم  روي 
و  ذكرشد  كه  گزيده  فردحيوان  توسط  اوليه  بهداشتى 
اساس درمان پيشگيرى هارى است. مى بايست فرد سريعاً 
به مركز درمان پيشگيرى مركز بهداشت شهرستان براى 

واكسيناسيون عليه هارى مراجعه نمايد.

هارى چيست؟
عالئم بيمارى تب كريمه كنگو چيست ؟

اين بيمارى در دو فاز ظاهر مى شود.
الف- فاز اول شروع بيمارى بطور ناگهانى با عالئم و نشانه هاى سردرد شديد، تب باال، درد پشت، 
درد مفاصل، درد شكم و استفراغ و اسهال غير خونى و چشمان ملتهب و صورت برافروخته كه در 
معاينه حلق نيز قرمز بوده، و همراه با تغييرات خلقى مانند منگى و بيقرارى و عاليم قلبى عروقى و 

افت فشار خون است.
ب- فاز دوم بيمارى نيز كه به طور ناگهانى شروع شده و در همان 2 تا 3 روز اول بيمارى است و 
خونريزيهاى وسيع زير جلدى و مخاطى رخ ميدهد. (اين خون ها خيلى آلوده كننده است). در انواع 
شديد اختالل خلقى و حسى و در مراحل پيشرفته بيمارى خون دماغ شديد و خونريزى غيرقابل 
كنترل در محلهاى تزريقى كه از روز چهارم بيمارى شروع و براى دو هفته ادامه مى يابد به طور 

بارز ديده مى شود.
چه كسانى براى بيمارى پرخطر هستند؟

كسانى كه با دام سروكار دارند به دليل گزيده شدن توسط كنه و يا تماس با ترشحات حيوان بيمار 
و يا كاركنان بيمارستانى كه با بيماران ارتباط دارند(خون و ترشحات بدن بيمار).

 راه هاى  پيشگيرى :
*خوددارى از كشتار دام در خارج از كشتارگاه ها

* رعايت اصول بهداشتى و استفاده از وسايل حفاظت فردى توسط كاركنان زنجيره كشتار، انتقال 
و عرضه كنندگان گوشت

* نگهدارى الشه حداقل به مدت 24 ساعت پس از ذبح در اتاق سرد در كشتارگاه
* خوددارى از خريد گوشت هاى بدون مهر دامپزشكى

*خوددارى از مصرف گوشت تازه (گوشت خريدارى شده بايد به مدت حداقل  24 ساعت در يخچال 
صفر تا چهار درجه سانتى گراد، نگهدارى و سپس، مصرف شود)

به صورت  از مصرف جگر  *خوددارى 
خام (جگر خريدارى شده بايد به مدت 
حداقل 48 ساعت در يخچال صفر تا 
و  نگهدارى  گراد،  سانتى  درجه  چهار 

سپس مصرف شود)
خرد  هنگام  دستكش،  از  استفاده    *
كردن گوشت در مراكز عرضه و نيز منازل

* خوددارى از جدا و له كردن (كشتن) 
كنه ها توسط شيردوشان و دامداران

تب كريمه كنگو

   جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص بيمارى هاى مشترك 
بين  انسان و حيوان  با شماره 32430882 تماس حاصل فرماييد.



      

اولين مورد بيمارى در سپتامبر 2012 در مردى 60 ساله در عربستان سعودى كشف شد كه به مرگ 
بيمار انجاميد . اين مرد چند روز قبل از آن به دبى سفر كرده بود و دومين مورد در مردى 49 ساله 

در قطر كه او نيز در گذشت؛ گزارش شد. 
عالئم اصلى بيمارى

 عاليم اصلى اين بيمارى تب ، سرفه ، تنگى نفس و مشكالت حاد تنفسى مى باشد.بيمار ممكن 
است سرفه هاى چند روزه بدون دليل داشته باشد . در موارد حاد مشكالت گوارشى نظير اسهال ،
نارسايى حاد تنفسى ، اختالالت انعقادى ، التهاب پرده قلب و نارسايى كليه نيز گزارش شده است كه 
مورد اخير در صورت بروز بيمار را به همودياليز نيازمند مى سازد . دوره مخفى اين بيمارى حدود 7 

روز مى باشد .
نحوه انتقال بيمارى:

باره  اين  در  ما  اطالعات   
ولى  نيست  كامل  هنوز 
بيمارى  انتقال  هاى  روش 
شبيه  انسان  به  انسان  از 
بيمارى آنفلوانزا مى باشد .  
از طريق سرفه و عطسه. اما 

احتمال انتقال بيمارى در فضاى باز بسيار محدود بوده و موارد انتقال انسان به انسان در مواردى 
اتفاق افتاده است كه افراد به مدت طوالنى در فضاى بسته در كنار فرد بيمار بوده اند مانند افرادى 
كه در بيمارستانها با بيماران در ارتباط بوده اند. هنوز مشخص نيست كه اين بيمارى اولين بار از 
طريق حيوانات به انسان منتقل شده است يا از طريق سطوح آلوده به ويروس منتقل شده است.

احتياط 
همانگونه كه قبال ذكر شد بهتر است افراد در سفرهاى خارجى خود اين بيمارى را در كشورهاى 
هدف مد نظر داشته باشند.همچنين الزم است افراد در برخورد با بيمارانى كه عاليم شبيه 
سرما خوردگى و آنفلوانزا دارند و اخيرا به كشورهاى عربى و فرانسه مسافرت داشته اند احتياط 
نمايند و موارد حفاظتى همچون اجتناب از دست دادن و ديده بوسى، استفاده از ماسك را مد 

نظر داشته باشند .

كروناويــروس
  بيماري آنفلوانزاي پرندگان از طريق ترشحات بدن پرنده آلوده به ويروس اين بيماري منتقل مي شود
اين  به  آلوده  پرنده  با   تماس  از  بيماري خودداري  اين  از  پيشگيري  براي  اقدام  بنابراين مهمترين 
بيماري است. بيماري آنفلوانزاي پرندگان انواع مختلفي دارد كه اكثر آنها فقط در ميان پرندگان قابل 
انتقال است فقط نوع فوق حاد آنفلوانزاي پرندگان بين انسان و پرندگان مشترك است و امكان انتقال 
اين بيماري از پرندگان به انسان وجود دارد. ويروس آنفلوانزاي پرندگان از طريق ترشحات بدن پرنده 

آلوده به ويروس اين بيماري ممكن است به انسان منتقل شود.
موارد در معرض خطر :

اهلي - فروشندگان  پرندگان  يا محلهاي پرورش  و  - تماس هاي شغلي: كارگران شاغل در مزارع 
پرندگان زنده

با ماكيان زنده يا اخيراً كشته شده سروكار  - آشپزهايي كه 
دارند 

- فروشندگان پرندگان دست آموز
- دامپزشكان شاغل در صنعت طيور
- كاركنان مراكز بهداشتي، درماني

- ساكنان مناطقي كه مرگ ماكيان خانگي و وحشي در آنجا 
بيش از حد انتظار بوده است .

- كساني كه 10 روز قبل از شروع عالئم بيماري به منطقه 
آلوده مسافرت كردند .

تظاهرات باليني :
عالئم آنفلوانزاي پرندگان در انسان مشابه با آنفلوانزاي انساني است و شامل تب، سرفه، گلودرد، درد 
عضالني، التهاب ملتحمه و در موارد شديد ، مشكالت تنفسي و ذات الريه مي باشد اغلب بيماران دچار 
تب(بيش از 38 درجه) كسالت و بي حالي، گرفتاري دستگاه تنفس تحتاني، زجر تنفسي مي شوند. 

معموال اكثر بيماران دچار ذات الريه مي گردند.
مهمترين توصيه پزشكان به مردم عادي به خصوص كودكان براي پيشگيري از بيماري آنفلوانزاي 
پرندگان اين است كه به هيچ عنوان به پرندگان مرده دست نزنند و در صورت لمس هر پرنده اي 

بالفاصله دستهاي خود را آب و صابون بشويند.

آنفلوانزاي پرندگان:

تـب مالت (بروسلوز)
يك بيمارى مشترك بين انسان وحيوان است كه انتقال آن به انسان به طورمستقيم 
ياغيرمستقيم ازحيوانات آلوده مى باشد اين بيمارى به علت خصوصيت تخفيف 
كشاورزان،چوپانان،دامپزشكان  شود.  مى  ناميده  نيز  مواج  تب  به  تب  يابنده 
وكاركنان كشتارگاه وكارخانجات  آماده سازى گوشت درمناطق آندميك درمعرض 

عفونت هستند. 
عاليم بالينى:

تقريباًهميشه باعث تب مى شودكه مى تواندباتعريق فراوان نيز همراه باشد.خستگى ،
كاهش اشتها وكاهش وزن،لرز،سردرد، درد عضالت نيزممكن است ديده شود. دردهاى مفاصل 

و التهاب مفصل نيزدربعضى مواردديده مى شود.
راههاى انتقال:

1- مصرف محصوالت لبنى پاستوريزه                                      
2- راه خراش و مخاط (70 درصد موارد ) از راه خراش پوست و تماس مستقيم با خون ، 

گوشت تازه حيوان آلوده

 

3- راه تنفسي ( به مقدار كم ) و از راه استنشاق هواي آلوده به گرد و خاك آغشته به مدفوع و ادرار دام 
راههاى پيشگيرى:

1 - پاستوريزه كردن تمام محصوالت لبنى                     
2 - واكسيناسيون دام ها ونظارت برذبح وتوزيع محصوالت و فرآورده هاى دامى

و......) در هنگام  ، پوتين  از وسايل حفاظت فردى (دستكش ، عينك ، ماسك  3-  استفاده 
تماس و يا ذبح دام

ناقلين و بيمارى هاى منتقله از راه ناقلين  ناقلين موجوداتى كوچك مانند پشه،كنه ها،كك ها، ساس ها و 
حلزون ها هستند كه مى توانند عوامل بيماريزا و انگل ها را از 
انسان يا حيوان آلوده به ديگران منتقل كنند. بيمارى هاى منتقله 
توسط ناقلين، بيمارى هايى هستند كه به دليل برخى ويروس 
ها، انگل ها و ساير عوامل بيماريزا در انسان ها، ايجاد مى شوند.

بعضى از مهمترين اين بيماريها عبارتند از: 
ماالريا، تب دنگ، سالك و كاالآزار، تب خونريزى دهنده كريمه 
ژاپنى،  آنسفاليت  فيالريازيس،  زرد،  تب  ريف،  دره  تب  كنگو، 

تريپانوزومازيس 
راه انتقال: فقط يك گزش ساده توسط اين موجودات كوچك براى 

انتقال كافى است.
عالئم بالينى: طيف عالئم بالينى اين بيمارى ها از اشكال بدون 
عالمت يا با عالئم خفيف تا بيمارى هاى شديد با ميزان كشندگى 
باال متفاوت است. اطالعات موجود از پيش آگهى اكثر اين عفونت ها  
محدود است. همچنين برخى از اين بيمارى ها به دليل تاثير در تجارت 

بين المللى و تلفات دامى موجب ضرر و زيان  قابل توجه مى گردد.
آنچه براى پيشگيرى بايد بدانيم:

1- نصب تورى و پرده مناسب بر پنجره ها و درب منازل

 

2- استفاده از پشه بندهاى آغشته به حشره كش
 3- استفاده از دور كننده هاى حشرات

 4- پوشيدن لباس هاى آستين بلند و شلوارهاى بلند با رنگ هاى روشن
 5- بهسازى محيط جهت عدم تجمع آب هاى راكد، جمع آورى به 

موقع نخا له ها و زباله و معدوم كردن مناسب آنها
 6- استفاده از دستكش و وسايل حفاظت فردى در هنگام ذبح دام ها 

 7- بهسازى محل نگهدارى دام ها
 8- قرنطينه حيوانات قبل از ذبح و استفاده  از حشره كش ها دو 

هفته قبل از ذبح دام
 9- پيشگيرى از تماس با بيمار مبتال در مواردى كه انتقال انسان 

به انسان وجود دارد.
 10- از بين بردن محل هاى تكثير و رشد پشه ها مانند تايرهاى 

مستعمل، آب گلدان ها و منابع نگهدارى آب آشاميدنى
11- عدم نگهدارى ناقلين و له كردن آنها با دست



تـب دنگ      

طراحى و صفحه آرايى  :  حميد رضا شاملو - خودكـــار

با همكارى: گروه تخصصى پيشگيرى و مبارزه با بيمارى هاى مركز بهداشت استان
 واحد پيشگيرى و مبارزه با بيمارى ها و واحد آموزش سالمت مركز بهداشت شهرستان بيرجند

با تشكر از : دكتر كامبيز مهدى زاده / دكتر جمشيد مشايخى جم
دكتر مهدى زنگويى مطلق / دكتر مجيد شايسته / دكتر محمدصديق فاروقى 

 يك بيمارى حاد مى باشد كه ناگهان ظاهر مى شود و در مناطق 
گرمسير و نيمه گرمسير يافت مى شود. داراى عالئمى مانند: 
سردرد، تب، خستگى، درد مفاصل و عضالت، ورم غدد لنفاوى، 
بثورات پوستى، خونريزى لثه ها، درد شديد در پشت چشم و قرمز 
شدن كف دست ها و پاها مى باشد.  شكل شديد اين بيمارى، تب 
دانگ خونى نام دارد و مى تواند باعث خونريزى شديد از بينى و يا 
لثه ها، تاول هاى قرمز و يا بنفش رنگ در زير پوست، مدفوع سياه 

و سفيد، كبود شدن، افت فشار خون و مرگ شود.
 علت

علت اين بيمارى يك ويروس است. اين بيمارى چهار نوع دارد.
اگر پشه آئدس يك بيمار حامل اين ويروس را نيش بزند، مى تواند 

ويروس را با نيش زدن وارد بدن فرد ديگرى كند.
اگر فردى يك بار اين تب را بگيرد، براى تمام عمر از اين بيمارى 
ايمن خواهد بود؛ اما آن فرد نسبت به يك نوع از تب دنگ ايمن 

خواهد بود نه سه نوع ديگر.
عاليم

بعد از نيش توسط پشه آلوده  3 تا 15 روز طول مى كشد تا 
عاليم ظاهر شوند. اين بيمارى با تب و لرز، سردرد و درد در هنگام 

حركت چشم ها و كمردرد آغاز مى شود.دردناك شدن پاها و 
مفاصل در طول يك ساعت رخ مى دهد.دماى بدن به سرعت 
باال مى رود و به 40 درجه سانتيگراد مى رسد.ضربان قلب و فشار 
خون كاهش مى يابد.چشم ها شروع به قرمز شدن مى كنند.

بثورات پوستى صورتى كمرنگ در صورت ظاهر مى شود و سپس 
از بين مى رود.غدد لنفاوى در گردن و كشاله ران ورم مى كنند.

عالئم تب دنگ، 2 تا 4 روز طول مى كشد، بعد از آن به سرعت 
تب فروكش مى كند و تعريق شديد رخ مى دهد. بعد دماى 
بدن طبيعى مى شود و احساس بهبودى به دست مى آيد و اين 
احساس تا يك روز ادامه مى يابد مجدداً دماى بدن افزايش مى يابد.
بثورات همراه با تب ظاهر مى شود و تمام بدن، به جز صورت را 
در برمى گيرد. كف دست و پا، قرمز روشن و دردناك مى شود.
تهوع و استفراغ و خونريزى از بينى و لثه ها ديده مى شود.

پيشگيرى
بايد از نيش زدن پشه ها جلوگيرى كرد. براى اين منظور بيماران 
زير پشه بند نگه دارى مى شوند. شلوارهاى بلند و بلوزهاى آستين 

بلند بپوشيد. استفاده از اسپرى پشه كش.
از  مسافرت به كشورها و محل هايى كه تب دنگ همه گير شده، 

دورى كنيد. از راكد ماندن آب خوددارى كنيد.
غروب  از  قبل  ساعت  دو  و  آفتاب  طلوع  از  بعد  ساعت  دو 
خورشيد در خانه بمانيد، زيرا در اين زمان ها پشه ها فعال 

مى باشند.

بيمارى ابوال يك بيمارى ويروسى است كهاز طريق ويروس ابوال 
ايجاد مى شود. اين ويروس بعد از وارد شدن به بدن ، نوعى 
بيمارى تب دار و خونريزى دهنده به وجود مى آورد كه در 
50 تا 90درصد بيماران عالمت دار به مرگ منجر خواهد شد.

ويروس ابوال از طريق حيوانات به انسان سرايت ميكند و معموال 
در بدن جانورى زندگى ميكند كه در قاره آفريقا سكونت دارد.

اكثر افرادى كه ابتالى آنان به بيمارى ابوال تاكنون تأييد شده 
ابوال  دهنده  تب خونريزى  اند.  بوده  آفريقايى  اهل كشورهاى 
معموال به صورت شيوع ناگهانى بروز ميكند و شيوع آن هم از 

يك بيمارستان يا درمانگاه آغاز ميشود.
 دوره كمون: 2 تا 21 روز (انتقال بيمارى در دوره كمون رخ نمى دهد)

عالئم: 
• بيمار با بروز ناگهانى تب ، ضعف شديد، درد عضالنى ، سردرد 
و گلودرد به پزشك مراجعه مى كند.معموال بعد از مدت كوتاهى 
، تهوع ، استفراغ ، اسهال ، بثورات پوستى ، اختالل عملكرد كبد 

و كليه و حتى در بعضى موارد خونريزى داخلى و خارجى نيز 
به دنبال عاليم و نشانه هاى اوليه بروز خواهند كرد و وضعيت 

رود. مى  وخامت  به  رو  شدت  به  بيمار 
• برخى افراد گلودرد و سرفه دارند اما سرفه 
آنها عموما به دليل عفونت بافت ريه نيست بلكه 
التهاب راه هاى تنفسى فوقانى و حلق است.

پيشگيرى:
•  اصل مهم در پيشگيرى از آلوده شدن پرهيز 

از تماس مستقيم با بيمار است.
• اگر مواردى از بيمارى مشاهده شود، اولين 
باشند،  بايد بسيار مراقب خطر  كسانى كه 

كاركنان مراكز بهداشتى- درمانى هستند.
از پوشش كامل، ماسك،  بايد  افراد  اين    •
دستكش و عينك استفاده كنند. هدف از اين 
كار ممانعت از آلوده شدن با خون و ترشحات 

بدن فرد مبتالست. همچنين اگر بيمار بميرد، بايد از تماس با بدن 
مرده نيز خوددارى كرد. 

مســابقــه
به افرادى كه حداقل 4 نسخه از ويژه نامه هاى

تا  را  شده  چاپ  تاكنون  كه  مركز،  اين 
بيرجند،  به آدرس:   تاريخ 15 مردادماه 
طهماسبى(چهارراه  شهيد  راه  چهار 
واحد  بيرجند  بهداشت  مركز  بهدارى) 
جوايز  نمايند  تحويل  سالمت  آموزش 

نفيسى اهدا خواهد شد.

بيمارى ابوال

1- ناقل بيمارى سالك كداميك از پشه هاى ذيل مى باشد؟
ا-  پشه آنوفل               2- پشه كولكس            3- پشه آئدس             4- پشه خاكى

2- كداميك از گزينه هاى ذيل جزو انواع بيمارى سياه زخم مى باشد؟
1- سياه زخم پوستى   2- سياه زخم تنفسى   3- سياه زخم گوارشى   4- همه موارد 

3- عاليم بيمارى كيست هيداتيك در كدام عضو بدن دير تر مشاهده مى شود؟
1- مغز                           2- چشم                        3- ريه                            4- كبد

4- بيمارى تب كريمه كنگو از چه طريق به انسان منتقل مى گردد؟
1- گزش كنه                                    2- تماس با خون يا ترشحات انسان يا حيوان بيمار  

 3- گزش پشه                                4-موارد الف و ب صحيح مى باشد
5- كدام اقدام در مورد فردى كه دچار گاز گرفتگى توسط سگ يا حيوان وحشى يا اهلى 

گرديده است صحيح نمى باشد؟
1- شستشوى زخم به مدت 20 -15 دقيقه با آب و صابون  

2- استفاده از بتادين براى شستشو پس از شستشوى زخم با آب و صابون  
3- پانسمان زخم   

4- مراجعه به مراكز بهداشتى درمانى در اولين فرصت 
6- عاليم بيمارى آنفلوانزا ى پرندگان كداميك از موارد ذيل مى باشد؟

1- تب – سرفه –گلودرد                        2- تب – سرفه – دردعضالنى   
 3- تب –گلودرد –درد عضالنى            4- همه موارد صحيح مى باشد

7-عامل كداميك از بيمارى هاى ذيل ويروس مى باشد؟
1-آنفلوانزاى پرندگان     2- كروناويروس     3-تب دنگ     4-  ماالريا

8- كمترين ميزان انتقال تب مالت از كدام طريق زير مى باشد؟
1- گوارشى    2-راه خراش و مخاط   3- راه تنفسى   4- موارد ب و ج 

9- كدام پشه در انتقال بيمارى تب دنگ نقش  دارد؟
1- پشه خاكى    2- پشه آنوفل      3- پشه كولكس     4- پشه آئدس 
10- بيمارى ابوال بيشتر دركداميك از قاره هاى  ذيل ديده شده است؟

1- آسيا              2- افريقا               3- آمريكا               4-  اروپا 

راهنماى ارسال سواالت  ابتدا: نام و نام خانوادگى 

 تير - نام شهر  (پاسخ هاى صحيح  هر گزينه از چپ به راست )

مثال : حامد محمدى - تير - بيرجند (41234214)

منابع: دستورالعمل هاى وزارت بهداشت 
و آموزش پزشكى


