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سه دهه فعاليت دانشگاه علوم پزشكى 
در عرصه سالمت شرق كشور

زمان واريز يارانه مهرماه 

با توجه به تاخيرهاى صورت گرفته  ابتداى سال  از 
تاكنون مردم يك ماه يارانه نقدى از دولت طلب دارند 
كه هيچ مسئولى در مورد آن سخن نمى گويد. اكنون 
بايد مشاهده كرد كه اين تاخيرها همچنان تا پايان 
سال ادامه خواهد داشت. به گزارش الف، نديمى عضو 
كميسيون اقتصادى مجلس درباره احتمال تأخير در 
به  خبرى  تاكنون  كرد:  بيان  مهرماه  يارانه  پرداخت 
نقل از دولت در خصوص تأخير در پرداخت يارانه ماه 
جارى منتشر نشده است و اميدواريم اين اتفاق نيفتد. 

 زمان افتتاح شبكه اجتماعى دانش آموزان 
به پايان سال 94 موكول شد

معاون پرورشى و فرهنگى وزير آموزش و پرورش از 
داد.  خبر  دانش آموزان «شاد»  اجتماعى  افتتاح شبكه 
كفاش در گفتگو با فارس با بيان اينكه تمام دانش آموزان 
با كد ملى در اين شبكه ثبت شده اند، افزود: اميد داريم 

كه تا پايان سال 94 اين شبكه را رونمايى كنيم.

ورود 5 نهاد نظارتى به سهام عدالت

فارس :نديمى رئيس كميته تحقيق و تفحص از سهام 
عدالت، با بيان اينكه 5 نهاد نظارتى و اجرايى سازمان 
بازرسى، ديوان محاسبات، سازمان خصوصى سازى و 
مجلس به سهام عدالت ورود كرده اند، گفت: آزادسازى 

سهام عدالت از طريق بازار سهام مطمئن تر است. 

به نام زدن بيش از 10 سيم كارت ممنوع است

با فارس،  ارتباطات در گفتگو  عميديان معاون وزير 
داشته  سيمكارت   10 حداكثر  بايد  نفر  هر  گفت: 
گذشته  در  كه  افرادى  مالكيت  نمى توان  اما  باشد 
تعداد زيادى سيمكارت خريده اند را مخدوش كرد از 
اين رو از شوراى امنيت ملى خواسته شده مديريت 

مالكيت هاى قبلى را تعيين تكليف كند. 

صفحه ٨

انحالل درونى و  نرم طراحى شده،  نهايى جنگ  انقالب اسالمى فرمودند: هدف اصلى و  رهبر معظم 
استحاله داخلى جمهورى اسالمى از طريق تغيير باورها و سست كردن ايمان مردم و به ويژه جوانان است. 
حضرت آيت ا... خامنه اى، در ديدار مسئوالن و مديران رسانه ملى و اعضاى شوراى نظارت بر صدا و سيما 
با تبيين اهداف «جنگ نرِم برنامه ريزى شده، گسترده و همه جانبه نظاِم سلطه با جمهورى اسالمى» تغيير 
باورهاى مردم را مهمترين هدف اين جنگ پيچيده خواندند و با تأكيد بر نقش منحصر به فرد رسانه ملى در 

اين كارزار جدى، برنامه ريزى دقيق و عالمانه را براى تحقق وظايف رسانه ملى مورد تأكيد قرار دادند ...

مجيدى: دكتر رفيعى از 
سرمايه هاى علمى و فرهنگى 
خراسان جنوبى است 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگى ايران از يك عمر فعاليت هاى علمى و 
فرهنگى دكتر محمود رفيعى استاد دانشگاه علوم پزشكى تهران كه...

رهبر معظم انقالب : 
هدف اصلى دشمن
 استحاله جمهورى اسالمى 
و تغيير باورهاى مردم است
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همزمان با سى امين سالگرد تأسيس دانشگاه علوم پزشكى انجام شد:

تجليل از پزشك مردمى، دلسوز و متعهد استاد دكتر فروزانفر

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

جناب آقاى مهندس زينلى 
مدير عامل محترم شركت كوير تاير 

  هفدهمين سالگرد افتتاح كويرتاير
 را خدمت جناب عالى و همكاران محترم 

 تبريك عرض نموده، موفقيت و سربلندى شما را 
از درگاه خداوند منان مسئلت داريم.

مديريت بيمه كارآفرين خراسان جنوبى (زرگرى)

امير سرتيپ دوم فرماندهى و كنترل فردين سنايى
فرماندهى محترم منطقه پداه شرق قائم آل محمد (عج)

اعطاى درجه سرتيپ دومى
را كه بيانگر تعهد، تخصص، لياقت و شايستگى جناب عالى مى باشد ، صميمانه تبريك عرض 

نموده و اميدواريم در پرتو الطاف و عنايات حق تعالى موفق، پيروز و سربلند باشيد.

فرماندهى و كاركنان پايگاه هوايى شكارى شهيد سرلشكر خلبان حسينى بيرجند

افسانه هستى اش اگر پايان يافت
خوش نامى و عزتش به پايان نرسيد

سومين سالگرد درگذشت پدر عزيزمان شادروان

كرباليى غالمحسين هاديانى
 را با ذكر فاتحه اى گرامى مى داريم.

روحش شاد و يادش تا هميشه جاودان

خانواده

در زندگى آالمى هست كه فقط همدلى مى تواند از شدت آن بكاهد
 جناب آقاى حجت االسالم و المسلمين دكتر رضايى بيرجندى

   امام جمعه محترم شهرستان بيرجند  و جامعه محترم روحانيت استان 
حضور سبزتان در مراسم تشييع و ترحيم پدر عزيزمان

 شادروان حاج على حاجى پور
 مرهمى بر دل هاى داغديده ما بود و نعمتى بزرگ كه ايزد منان نصيب روح بلند آن عزيز سفر كرده ، نمود.

خانواده هاى: حاجى پور ، نصرى

دست هايى كه مى سازند، مقدس ترند از لب هايى كه دعا مى كنند

جناب آقاى مهندس فاطمى ، جناب آقاى مهندس نصرآبادى
جناب آقاى دكتر سرافرازى ، سركار خانم مهندس ميركاظمى

جناب آقاى مهندس فروزانفر، جناب آقاى مهندس توكلى
انتخاب شايسته شما سروران گرامى را به عنوان

 اعضاى اصلى هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى
 تبريك گفته و از خداوند متعال موفقيت و سربلندى را براى شما عزيزان خواستارم.

شركت راه و ساختمان مولوى- ايزدپناه

جناب آقايان: مهندس توكلى ، مهندس امينى ، مهندس فاطمى
 دكتر سرافرازى ، مهندس فروزانفر ، دكتر اكبرى ، مهندس عامرى 

مهندس نصر آبادى و سركار خانم مهندس مير كاظمى
انتخاب شايسته شما بزرگواران را به عنوان

 اعضاى هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان  خراسان جنوبى 
 تبريك عرض نموده و آرزومند توفيق روز افزون شما مى باشيم.

 هيئت مديره انجمن صنفى مسئولين ايمنى و بهداشت كار صنايع و معادن
 استان خراسان جنوبى

جناب آقايان : مهندس توكلى ، مهندس امينى ، دكتر سرافرازى

 دكتر اكبرى ، مهندس نصرآبادى ، مهندس فاطمى        

مهندس فروزانفر، مهندس عامرى و سركار خانم مهندس ميركاظمى   

انتخاب شما بزرگواران را به عنوان

اعضاى هيئت مديره سازمان نظام مهندسى استان خراسان جنوبى
تبريك عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان توفيق خدمت به نظام مقدس 

جمهورى اسالمى ايران را برايتان آرزومندم.
مديريت شعب بانك صادرات خراسان جنوبى

جناب آقايان: مهندس توكلى ، مهندس امينى ، مهندس فاطمى  
مهندس فروزانفر، دكتر سرافرازى ،  دكتر اكبرى ، مهندس 

عامرى ، مهندس نصرآبادى و سركار خانم مهندس ميركاظمى

انتخاب شايسته شما همكاران گرامى را به عنوان اعضاى محترم

هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى
تبريك عرض نموده، توفيق روزافزون تان را از خداوند متعال خواهانيم.

انجمن شركتهاى ساختمانى ، تاسيساتى و راهسازى خراسان جنوبى

فروش انار باغ  دانشگاه شوكت آباد بيرجند به صورت كلى و جزيى 
 09153614107- حسينى

خريدار هاچ بك مدل 87 تا 88
 ترجيحا سفيد شما هستيم. 

09159640078

فروشــى
كارواش با كليه وسايل واقع در مهرشهر 
در بهترين موقعيت به فروش مى رسد.

 «فى: توافقى» 
 تلفن تماس: 09301444138

 به اساتيد گيتار و زبان براى آموزش
 به صورت خصوصى و تضمينى نيازمنديم.

09154037522

  اطالعيـــه 
فراخوان طرح هاي پژوهشي اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي

 تا پايان آبان ماه سال جاري تمديد شد  
و  دريافت  براى  و محققين محترم دعوت مي شود  پژوهشگران  كليه  از  بدينوسيله 
اطالع از اولويت هاي پژوهشي سال 94 به پايگاه اطالع رساني اين اداره كل به آدرس 
http//skh.mcls.gov.ir مراجعه نمايند. ضمناً بخشي از هزينه هاي پايان نامه هاي 

دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در موارد مرتبط پرداخت خواهد شد.

اتاق فكر- اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي

شله مشهدى ياس (عدل)
ان الحسين مصباح الهدى و سفينه النجاه

تلفن سفارشات: 32204431-09155610366 رمضانى

ويژه مراسم زيارت عاشوراى ادارات و همشهريان عزيز

در ايام ماه محرم و صفر همانند سال هاى گذشته 

لطفا جهت سفارش شله 
حداقل 24 ساعت جلوتر اقدام نماييد.
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امروز ٢١ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ٢٩ ذي الحجه ١٤٣٦ و ١٣ اکتبر ٢٠١٥

مجلس  توسط  كاپيتوالسيون  اليحه  تصويب 
شوراي ملي (١٣٤٣ش).

رحلت فقيه جليل و عالم بزرگوار آيت ا...«ابوالفضل 
خوانساري نجفي» (١٣٨٠ ش).

درگذشت دکتر غالمحسين مصاحب، اديب، نويسنده 
و صاحب دايرة المعارف مصاحب (١٣٥٨ش).

شهادت روحاني آگاه و مبارز انقالبي «شيخ محمد 
خياباني» در تبريز (١٣٣٨ ق). 

تقويم مناسبت هاى  روز

مسئول سابق در بانك مركزى گفت: براساس پيش نويس اليحه قانون اين بانك دو هيئت سياست گذار پولى و هيئت نظارت با هدف تفكيك 
سياست گذارى هاى پولى از سياست هاى نظارتى، جايگزين شوراى پول و اعتبار مى شود. به گزارش فارس، مهدويان اظهار كرد: حوزه سياست هاى پولى، 
ارزى، نظارت، پرداخت و تسويه از جمله وظايف بانك مركزى است و متناسب با اين وظايف سازمان و تشكيالت بانك مركزى بايد تعريف شوند.

شوراى پول و اعتبار منحل مى شود هدف اصلى دشمن استحاله جمهورى 
اسالمى و تغيير باورهاى مردم است

برخى  به  انقالب  معظم  رهبر  اول)  از صفحه  (ادامه 
پيچيدگى ها و خطرات بيشتر جنگ نرم در مقايسه با 
جنگ سخت اشاره كردند و افزودند: جنگ نرم برخالف 
جنگ سخت، آشكار، قابل فهم و ملموس نيست و 
حتى در برخى موارد طرف مقابل ضربه خود را مى زند 
اما جامعه هدف، دچار خواب آلودگى و عدم احساس 
 حمله است. رهبر انقالب خاطرنشان كردند: جنگ هاى 
سخت معموًال موجب برانگيخته شدن احساسات مردم 
حاليكه  در  شود  مى  ملى  انسجام  و  وحدت  ايجاد  و 
و  برد  مى  بين  از  را  مقابله  هاى  انگيزه  نرم،  جنگ 
زمينه ساز ايجاد اختالف نيز مى شود. ايشان با تأكيد 
بر اينكه تغيير باطن و سيرت به معناى تغيير انگيزه ها، 
شعارها، معارف انقالبى و اهداف بزرگ است، افزودند: 
در چارچوب اهداف جنگ نرِم دشمن، باقى ماندن نام 
«جمهورى اسالمى» و حتى حضور يك معمم در رأس 
آن مهم نيست، مهم آن است كه ايران تأمين كننده 
اهداف آمريكا، صهيونيسم و شبكه قدرت جهانى باشد.

مى خواستم صالحى را عصبانى كنم 

مجلس  در  گچساران  مردم  نماينده  تاج گردون 
ا...  روح  «شيخ  نوشت:  خود  اينستاگرام  صفحه  در 
حسينيان آقاى دكتر صالحى را تهديد كرد: تو را بتون 
مى گيريم. تهديدى كه صالحى را عصبانى كرد. از 
حسينيان سوال كردم چرا اين حرف را زدى؟ گفت 

مى خواستم عصبانيش كنم كه موفق شدم!.» 

«آرزوى سالمت» در ازاى «تهديد به مرگ» 

 24 از  كمتر  اتمى  انرژى  سازمان  رئيس  صالحى 
به مرگ  تهديد  را  او  آنكه حسينيان  از  ساعت پس 
اصولگرا  نماينده  اين  عيادت  به  بيمارستان  در  كرد، 

رفت و برايش آرزوى سالمتى كرد. 

واكنش مطهرى به تهديد سيمان ريختن 
بر سر صالحى و ظريف 

صفحه  در  مجلس  در  تهران  نماينده  مطهرى، 
اينستاگرام خود نوشت: « اتفاقات مجلس براى همه 
هدف شان  به  نيل  براى  عده اى  اينكه  بود.  ناگوار 
حتى از تهديد يك مقام عالى رتبه كشور به مرگ 
دريغ نمى كنند تا در روحيه و نطق او اثر بگذارند 
مايه تاسف است. خصوصا زمانى كه آن تهديدكننده 

فردى با لباس روحانيت باشد.» 

پيرموذن: صدا و سيما بيشتر از معاندان 
 برجام را زير سوال برده است

تاكيد  با  واليت  رهروان  فراكسيون  عضو  پيرموذن 
انحصارگرى هاى  عرصه  ملى  رسانه  اينكه  بر 
تندروهاى ضد دولت نيست، گفت: اين چه داستان 
از  بيشتر  ملى  رسانه  كه  است  دل آزارى  و  مسخره 
صهيونيست ها، وهابى ها و معاندين كشور برجام را 

زير سوال برده است.

واكنش ظريف به ادعاى وندى شرمن 

تيم  ادعاى وندى شرمن درباره  ظريف در گفتگويى 
مذاكره كننده ايران را «غيرقابل قبول» و «تالش براى 
ايجاد اختالف داخلى» در ايران ارزيابى و تاكيد كرد: 
اجازه دخالت طرف  گاه  ايران هيچ  كنندگان  مذاكره 
مقابل در مسائل داخلى ايران را نداده اند.  شرمن عضو 
بود  ادعا كرده  ارشد سابق تيم مذاكره كننده آمريكا 
دولت ايران در تالش براى استفاده از برجام در فضاى 

  سياسى داخلى و از جمله انتخابات آتى مجلس است. 
شكست مذاكرات مسكو و تل آويو 
درباره اوضاع سوريه و حزب  ا...

وبگاه آمريكايى گزارش داد مسكو در مذاكرات فشرده  
با مقام هاى رژيم صهيونيستى پيشنهاد اين رژيم را 
وبگاه  يك  كرد.  رد  حزب ا...  مواضع  بمباران  براى 
آمريكايى فعال در امور منطقه اى، مستقر در واشنگتن 
دى سى، در گزارشى اعالم داشت مذاكرات فشرده 
مقام هاى روسى و اسرائيلى پيرامون اوضاع سوريه و 

حزب ا... لبنان به شكست انجاميده است.

داعش مظنون اصلى بمبگذارى آنكاراست

اوغلو، نخست وزير تركيه اعالم كرد كه  احمد داوود 
به شمار  آنكارا مظنون اصلى  داعش در بمب گذارى 
مى رود. وى گفت كه آزمايش دى.ان.اى دو بمب گذارى 
كه اقدام به انجام اين حمله انتحارى كرده اند درحال 
انجام است. در پى وقوع دو انفجار شديد در آنكارا 97 

نفر كشته و بيش از صد نفر ديگر نيز زخمى شدند.

موگرينى: مداخله روسيه در سوريه 
بازى را تغيير مى دهد

فدريكا موگرينى مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا 
با اشاره به حمالت روسيه به مواضع تروريست ها در 
سوريه گفت: مطمئنا اين امر موجب تغيير قواعد بازى 

مى شود و در آن موارد نگران كننده اى وجود دارد.

 ارائه تسهيالت ارزان وفورى به خودروسازان

در جلسه كميسيون اقتصادى مجلس پيشنهادات 
فورى  و  ارزان  تسهيالت  ارائه  جمله  از  مختلفى 
خودروسازان  مطالبات  دريافت  پيگيرى  همراه  به 
براى  داخلى  و سازمان هاى  از خريدارن خارجى 
كشور  سازى  قطعه  و  خودرو  صنعت  از  حمايت 
به  تسهيالت  ارائه  ميزان  براى  نهايى  تصميم  هنوز  البته  شد.  مطرح 
خودروسازان مطرح نشده اما نمايندگان مجلس معتقدند وزارت صنعت 
بر ارائه تسهيالت هزار ميليارد تومانى به هريك از شركت هاى ايران 
خودرو و سايپا تأكيد دارد. همچنين حل مشكالت ذى نفع واحد قطعه 
سازان هم از ديگر مباحث عنوان شده در جلسه كميسيون اقتصادى با 

قطعه سازان و خودروسازان بود. 

صنايع غذايى براى نصب نشانگرهاى ايمنى
 تنها 6 ماه فرصت دارند

رئيس سازمان غذا و دارو گفت: صنايع غذايى تنها 
شش ماه فرصت دارند تا نشانگرهاى ايمنى را روى 
اين صورت  غير  در  كنند  نصب  خود  محصوالت 
به  شود.  نمى  صادر  آنها  براى  توليد  جديد  پروانه 
گزارش ايرنا، رسول ديناروند، افزود: استقبال مديران صنايع و واحدهاى 
صنعتى از اين نشانگرهاى ايمنى كم بوده زيرا نگران افزايش هزينه ها و 
كاهش فروش هستند به رغم تعداد زيادى از آنها حتى محصوالت اسنك، 
اين نشانگرها را نصب كرده اند.وى با اشاره به اينكه مردم مشكل دسترسى 
به كالرى غذايى ندارند، تاكيد كرد: فقط كمتر از چهار درصد جمعيت اين 

مشكل را دارند كه وزارت رفاه از آنان حمايت مى كند.

 گزارش وضع معيشت كارگران 
روى ميز ستاد دستمزد 

 
رئيس كارگروه مزد كانون عالى شوراهاى اسالمى 
كار كشور از تشكيل كارگروه ويژه مزد خبر داد و به 
تشريح جزئيات اولين جلسه بررسى دستمزد سال 
1395 پرداخت. خدايى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: 
اولين جلسه بررسى دستمزد سال 1395 كه با حضور نمايندگان گروههاى 
كارگرى، كارفرمايى و دولت تشكيل شد وضعيت اقتصادى كشور از سوى 
طرفين مورد بحث و بررسى قرار گرفت. وى با اشاره به 11 مولفه تاثيرگذار 
در تعيين مزد، گفت: در تمام دنيا اين مولفه ها را به عنوان مولفه هاى موثر بر 
تعيين مزد مى شناسند كه از جمله آنها، تعريف حداقل هاى زندگى، نرخ تورم 

و مقايسه سطح درآمد كارگران با اقشار مختلف جامعه است.

بيمه گر  سازمان هاى  اينكه  بيان  با  بهداشت  وزير   
بيمارستان ها  مطالبات  پرداخت  براى  وعده خود  به 
گفت:  نكرده اند،  عمل   94 شهريور  پايان  تا 
را  هشدارها  اين  بيمه گر  سازمان هاى  اميدواريم 

كنند.  رعايت  را  قانون  و  گرفته  جدى 
درباره  ايسنا،  با  گفتگو  در  هاشمى  سيدحسن  دكتر 
وزارت  مطالبات  پرداخت  بر  مبنى  بيمه ها  قول 
بهداشت تا پايان شهريور ماه سال 94 گفت: هنوز 
به  بيمه گر  سازمان هاى  و  نشده  محقق  اتفاق  اين 
با  وى  نكرده اند.   عمل  زمينه  اين  در  خود  وعده 
بسيار  بيمه ها  از  بيمارستان ها  مطالبات  اينكه  بيان 
سازمان هاى  كه  بوديم  اميدوار  افزود:  است،  زياد 

مطالبات  پرداخت  بر  مبنى  خود  وعده  به  بيمه گر 
اتفاق  اين  اما  كنند،  عمل  شهريورماه  پايان  تا  ما 
است  چيزى  همان  بيمه ها  از  ما  درخواست  نيفتاد. 
كه معموال طلبكار از بدهكار مى خواهد. درخواست 
ما اين است كه سازمان هاى بيمه قانون را رعايت 

به آن عمل كنند.  كرده و 
در  كه  مجددى  صحبت هاى  به  اشاره  با  هاشمى 
است،  شده  انجام  بيمه گر  سازمان هاى  با  باره  اين 
عمال  هنوز  كه  درحاليست  صحبت ها  اين  گفت: 
تا  كند  كمك  كه  نيفتاده  زمينه  اين  در  اتفاقى 
بيمارستان هاى  بتوانند  دغدغه  بدون  ما  همكاران 
كشور را اداره كنند. وزير بهداشت در پايان با اشاره 

بيمارستان ها،  اعتبارى  و  مالى  مشكالت  به  مجدد 
اين  بيمه گر  سازمان هاى  اميدواريم  كرد:  تصريح 

بگيرند.  جدى  را  هشدارها 
وزير  مقام  قائم  حريرچى،  ايرج  دكتر  پيش،  چندى 
از  بهداشت  وزارت  كه  بود  گفته  ايسنا  به  بهداشت 
 3 مجموعا   94 و   93 سال  از  اصلى  بيمه گر  چهار 
طلبكار  تومان  ميليون   900 و  ميليارد   766 و  هزار 
بنا  بيمه گر،  است. همچنين طبق قول سازمان هاى 
بيمه  سازمان  و  اجتماعى  تامين  بيمه  سازمان  بود 
بيمارستان ها  به  را  خود  معوقات  ايرانيان  سالمت 
و گروه هاى پزشكى تا آخر شهريور ماه 94 تسويه 

. كنند

   بيمه ها هشدارها را جدى بگيرند 

ناجا  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس 
بايد  رانندگى  و  راهنمايى  قوانين  گفت: 
برخورد  در  و  شود  بازنگرى  و  اصالح 
كه  كسانى  و  حادثه ساز  متخلفان  با 
بايد  مى شود  ديگران  مرگ  باعث 
مجازات هاى  و  اجتماعى  محروميت هاى 
فارس،  گزارش  به  شود.  اعمال  سنگين 

تجديد  خصوص  در  مهرى  تقى  سردار 
زمان  و  شرايط  كرد:  اظهار  گواهينامه 
اگر  و  است  مشخص  گواهينامه  تجديد 
صادرشده  گواهينامه هاى  در  اشتباهى 
قابل  و  تجديد  قابل  گرفته،  صورت 
رسيدگى است و افراد مى توانند به مراكز 
مراجعه  استان ها  در  گواهينامه  صدور 

رانندگى،  جريمه  درخصوص  وى  كنند. 
گفت: براساس قانون و هر 3 سال يكبار 
و  انتظامى  نيروى  فرمانده  پيشنهاد  به 
شهرسازى  و  راه  وزير  كشور،  وزير  تأييد 
جريمه  مبلغ  افزايش  دادگسترى  وزير  و 
پيشنهاد مى شود كه در سال گذشته اين 
مسئله انجام شده و در سال 94 در هيئت 

دولت در دست بررسى است و هر چيزى 
اجراى  به  ملزم  پليس  شود،  تصويب  كه 
آن است. سردار مهرى با بيان اين مطلب 
از  پيشگيرى  براى  مقررات  و  قوانين  كه 
تخلفات راهنمايى و رانندگى اعالم كرد: 
 3 هر  تورم  و  كشور  شرايط  به  توجه  با 
سال يكبار مبلغ جريمه پيشنهاد مى شود.

 اعمال محروميت هاى اجتماعى و مجازات هاى سنگين براى متخلفان حادثه ساز

مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند در راستاى 
احياى حرفه دوخت كفش بيرجندى (پستايى ساز كفش) 

از بين جوانان جوياى كار و عالقه مندان به اين حرفه
 به صورت رايگان كارآموز مى پذيرد

شرايط دوره و ثبت نام:
طول دوره 180 ساعت و شروع دوره آبان ماه مى باشد

حداقل سن 15 سال تمام و حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايى

مدارك الزم:
دو قطعه عكس 4*3- تصوير صفحه اول شناسنامه- تصوير كارت ملى 

تصوير آخرين مدرك تحصيلى و كارت پايان خدمت 
محل ثبت نام:

بلوار شهداى عبادى ، كيلومتر 2/5 جاده بيرجند - خوسف (معصوميه) مركز 
آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند   تلفاكس پذيرش: 32224448

روابط عمومى و امور بين الملل اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى

دعوت مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى بازرگانى مرزنشينان زيركوه 
" نوبت اول"

به اطالع نمايندگان محترم شركت تعاونى بازرگانى مرزنشينان زيركوه مى رساند: اولين جلسه 
مجمع عمومى به صورت فوق العاده اين تعاونى شنبه 94/8/9 ساعت 9 صبح در محل مصلى 
شهرك برگزار مى گردد. از نمايندگان محترم دعوت به عمل مى آيد شخصا در جلسه حضور 

به هم رسانده و نسبت به موارد قيد شده اتخاذ تصميم فرمايند.
دستور جلسه:

تصويب اساسنامه جديد شركت بر اساس آخرين اصالحات انجام شده توسط وزارت تعاون، كار 
هيئت مديره شركت تعاونى بازرگانى مرزنشينان زيركوهو رفاه اجتماعى

مـزايده (مرحله اول)
شهردارى بيرجند در نظر دارد: برابر مصوبه 94/459/ ش – 94/3/7 شوراى اسالمى 
شهر بيرجند و با رعايت آيين نامه معامالت شهردارى تهران مصوب 1355و قانون 
اصالح و تسرى آن بر مراكز استان ها نسبت به واگذارى يك باب رستوران و سفره 
خانه سنتى واقع در قلعه پايين شهر به صورت اجاره براى مدت دو سال اقدام نمايد. 
لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط شركت در مزايده دعوت مى شود حداكثر تا پايان 
وقت ادارى شنبه 94/8/9 براى دريافت فرم و اسناد شركت در مزايده به واحد امالك 
شهردارى مركزى واقع در ميدان ابوذر مراجعه فرمايند. زمان برگزارى جلسه مزايده 
يكشنبه94/8/10 مى باشد. ضمنا شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات 

مختار خواهد بود. ارائه مجوزات الزم براى شغل مورد نظر الزامى است.
1- قيمت پايه مزايده رستوران و سفره خانه سنتى قلعه پايين شهر  مبلغ 9/000/000 

ريال

صدا و سيماى مركز خراسان جنوبى
در نظر دارد: پارتيشن هاى بال استفاده خود را از طريق مزايده عمومى به فروش برساند. لذا از متقاضيان 
محترم دعوت مى شود از تاريخ درج اين آگهى ظرف مدت يك هفته ، در ساعات ادارى براى بازديد و 
دريافت فرم پيشنهاد به امور مالى صدا و سيماى خراسان جنوبى، واقع در انتهاى خيابان شهيد آوينى، 
بلوار جام جم، صدا و سيماى خراسان جنوبى مراجعه و پاكت هاى پيشنهادى خود را حداكثر تا تاريخ 

94/8/10 به دبيرخانه مركز تحويل نمايند.
شرح مختصرى از مزايده:

1- متقاضيان مى بايست يك فقره ضمانت نامه بانكى معتبر به مبلغ 40/000/000 ريال در وجه صدا 
و سيماى خراسان جنوبى، به عنوان سپرده شركت در مزايده، تهيه و به صورت الك و مهر شده در 

پاكت (الف) تحويل نمايند.
2- مبلغ پيشنهادى مى بايست با احتساب 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده در فرم پيشنهاد قيمت درج 

و به طور صريح اعالم و به صورت الك و مهر شده در پاكت (ب) تحويل نمايند.
3- هزينه جمع آورى، بارگيرى، تخليه و حمل موضوع مورد مزايده بر عهده برنده مزايده خواهد بود.
4- شرط پرداخت به صورت نقد و حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از اعالم برنده مزايده مى باشد.

5- قيمت هاى پيشنهادى شنبه 94/8/16 ساعت 10 صبح در محل صدا و سيماى خراسان جنوبى 
بازگشايى خواهد شد. (متقاضيان يا نمايندگان قانونى آنها مجاز به شركت در جلسه بازگشايى پاكت 

آموزشگاه كامپيوتر كياستها خواهند بود)
  ثبت نام مى كند:

كليه رشته هاى كامپيوتر، حسابدارى

 مكانيك ، عمران ، برنامه نويسى

با مجوز رسمى از سازمان آموزش فنى و حرفه اى 

خيابان طالقانى – طالقانى 16      1- 32236080

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"
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سه شنبه * 21 مهر 1394 * شماره 3342
سالم آواجان. پيگيرى كن اداره كل راه لطفاً جوابگو 3

با  نوقند  به  منند  جاده  كيلومتر   6 چرا  باشند 
آسفالت  قبالً  آن  وسط  كيلومتر   1 كه  وجودى 

شده بقيه آن رها شده و آسفالت نمى شود؟
915...019

حكم  كه  بيرجند  مركزي  بخشدار  كاش  اي 
پدر براي ما روستاييان رو دارند حداقل يك 
عدم  دليل  به  روستاييان  ما  از  عذرخواهي 
شركت در جلسه دهياران در آوا  كه خودش 
متولى آن بود مى كرد و براى بررسي مشكالت 
روستاييان وقت مي داشتن يا حداقل يك كارشناس 

مي فرستادن. آقاي استاندار تحويل بگيرين. 
936 ... 305

بيمارستان... با راه اندازى نوبت گرفتن پزشك 
دو  را  ضعيفان  مالى  بار  اينترنتى  صورت  به 

چندان و آنها را سرگردان كرده است. 
915...360

سالم. بى زحمت به مسئوالن شهردارى بيرجند 
بفرماييد چرا فكرى به حال فضاى سبز و پارك 
بازى براى كودكان ساكنان سايت ادارى نمى 
كنند؟ حداقل از اين وسايل ورزشى كه اعتبار كمترى 

مى خواهد استفاده كرده و در سايت نصب نمايند. 
901...431

جناب استاندار با توجه به اينكه شهر ما صنعت بااليى 
ندارد و تحصيلكرده زياد دارد چرا پدران با سابقه 
باالى سى سال بازنشست نمى شوند درحالى 

كه فرزندانشان بيكار هستند.
915…353

آوا جون سالم. چقدر خوبه كه بعضي از همشهريان 
سرنوشتشون  و  شهرشون  مسائل  پيگير  عزيزمون 
هستن درخصوص اون همشهري كه پرسيده بود سفر 
دهگردشي نماينده با مديران ادارات تبليغاتي است يا 
نه اي كاش رئيس ستاد انتخابات استان جهت 
روشن شدن اذهان شهروندان در اين خصوص 

پاسخگو باشند. ممنون ميشم آوا پيگيري كني.
936 ... 207

سالم. االن يك هفته است هرشب از ساعت 19واسه 
دندان پزشكى براى پركردن دندان؛ بيمارستان تأمين 
از  بعد  نوبت  گرفتن  براى  زنم  مى  زنگ  اجتماعى 
نيم ساعت بوق مشغولى شايد وصل بشه اون موقع 
بگويند نوبت تمام شده! رياست محترم با اين تعداد 
كم نوبت دندان پزشكى چند هفته بايد زنگ 

بزنيم تا بتوانيم نوبت بگيريم؟
933...645

به  كنيم  مى  پيشنهاد  تبليغات  سازمان  به  سالم.  با 
باالى  پرچم هاى سبز كه ستاد مردمى غدير  جاى 
تيرهاى برق نصب كرده بودند به مناسبت محرم 
پرچم هاى قرمز و مشكى نصب كنند. با تشكر 

از طرف جمعى از شهروندان.
915...445
باسالم. لطفاً مسئوالن مربوطه نسبت به جمع آورى 

سرعتگير ابتداى خيابان نارنج اقدام نماييد.
935...503

تسنيم- معاون امور معادن و صنايع معدنى سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى با بيان اينكه در 6 ماه امسال 37 فقره پروانه 
اكتشاف معدنى در استان صادر شد، گفت: در حال حاضر كل پروانه هاى اكتشاف معتبر در استان 271 مورد است. ساالرى با بيان اينكه 
اين ميزان صدور پروانه در مقايسه با سال گذشته به ميزان 5,7 درصد رشد داشته است، افزود: اين پروانه ها در زمينه اكتشافات مواد 

معدنى مختلف از جمله دولوميت، كروميت، متال، آهن، سيليس، منيزيت، پلى متال و سنگ هاى تزئينى بود.

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

1- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
هاى خيابان  «آسفالت  درباره   94/6/10 مورخ   شما 

سايت ادارى» به استحضار مى رساند همانگونه كه 
ادارى  سايت  سازى  آماده  است  شده  اعالم  بارها 
تحويل  از  پس  لذا  است  نشده  شهردارى  تحويل 

اقدامات الزم انجام خواهد شد.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -2
پيام شما مورخ 94/6/7 درباره «اصالح محل استقرار 
ميله هاى پرچم موسى بن جعفر (ع) 26 و 28 » به 
استحضار مى رساند: محل جانمايى مذكور بين موسى 
بن جعفر (ع) 26 و 28 محل استقرار پرچم نبوده بلكه 

حفاظ نرده اى مى باشد كه تكميل نشده است.
به مطلب درج شده در ستون  احترامًا در پاسخ   -3
هزينه  «پرداخت  درباره   94/6/9 مورخ  شما  پيام 
استحضار  به   «94 سال  نوروزى  هاى   المان 
سال  نوروزى  هاى  المان  تمامى  هزينه  رساند:  مى 

94 پرداخت شده است.

مى رسد  نظر  به  گفت:  طلب  اصالح  سياسى  فعال 
با  دهند  تشكيل  اصالح طلبان  را  آينده  مجلس   اكثريت 
و  آينده  در  اصالح طلبان  نيفتد  اتفاق  اين  اگر  حال  اين 
سمت  به  تصميم گيرى  راستاى  در  قوا  جهت گيرى  در 

عقالنيت بيشتر تأثيرگذار خواهند بود.
به گزارش فارس، ابراهيم اصغرزداه روز گذشته در جمع 
خبرنگاران با اشاره به شرايط حساس منطقه خاورميانه 
اينكه داراى يك  با وجود  اظهار كرد: منطقه خاورميانه 
خدا، قرآن و پيامبر هستند ولى سر يكديگر را مى برند.
وى تصريح كرد: در بسيارى از جوامع هر چند دين هاى 
و  همدوستى  صلح،  با  مردم  ولى  دارد  وجود  متفاوتى 
زندگى مى كنند  با يكديگر در كنار هم  احترام گذاشتن 
و اينكه چرا كينه، نكبت و نفرت در بين مسلمانان بوده 
و مراجع چه  فقها  برمى گردد كه علماء،  اين  به  بخشى 
صلح طلبانه،  جنبه هاى  دنبال  به  كمتر  سنى  و  شيعه 
دوستى و جنبه رهنمود اسالم و آموزه هاى جوامع رفته و 

صلح طلبى را كمتر تجربه كرده اند.
از داعش  اينكه غير  بيان  با  فعال سياسى اصالح طلب 
از  دور  هميشه  منطقه  در  وابسته  دولت هاى  القاعده  و 
چشم مردم براى اينكه به دنبال منافعشان بوده اند، منشأ 
از  برخى  شد:  يادآور  شده اند،  تلقى  ظلم  و  بى عدالتى 
حركت ها در اين كشور منشأ بازخوانى و بازگشت احترام 
به انسانيت، احترام به نيت افراد و احترام به آحاد جامعه 
با اظهار تأسف خيلى تعميم  انسان ها بود ولى  و حقوق 

پيدا نكرده است.

ارزش هاى آزادى خواهانه 
انقالب اسالمى به سرقت رفته است

با  هم  ايران  در  انقالب  از  بعد  اينكه  بيان  با  اصغرزاده 
اظهار تأسف هر چند اين انقالب ارزش هاى آزادى خواه 
زيادى داشت اما برخى از اين شاخص ها به سرقت رفت، 
اضافه كرد: مصادره و به سرقت رفتن ارزش هاى انقالب 
توسط كسانى كه خود را بهتر از ديگران مى ديدند سبب 

شد تا هشت سال اين سرزمين را شخم بزنند.

با  تيم ديپلماسى دولت يازدهم رابطه ايران 
دنيا را بهبود بخشيد

كه  واكنشى  كرد:  بيان  طلب  اصالح  سياسى  فعال 
و  ساده ترين  از  افتاد  روحانى  انتخاب  و   92 سال  در 
مسالمت آميزترين واكنشى بود كه مردم انجام دادند و 
كرد  دولت تالش  اين  ديپلماسى  تيم  و  روحانى  دولت 
تا رابطه ايران را در دنيا بهبود ببخشد و انقالب ايران، 
پشت سر  مخالفان  اما  است  جهان  با  سازگار  انقالب 
به  را  با جهان  ايران  تا بهبود روابط  برجام پنهان شده 

كام مردم تلخ كنند.
اصغرزاده با اشاره به اينكه چرا اين حرف ها را در بيرجند 
مى زنم، گفت: بيرجند دّر يتيم كوير است و اين شهر مهد 
همزيستى تمام گروه ها و انديشه ها با مسالمت در كنار 

يكديگر است.
وى ادامه داد: شهر بيرجند كمتر شاهد بروز تندرويى ها 
و خشونت هايى بوده كه در شهرهاى ديگر وجود داشته 

است. فعال سياسى اصالح طلب اذعان كرد: بيرجند مهد 
آزادى خواهى بوده است روزنامه هايى زيادى در اين شهر 
دولت  در  آن  از  بعد  و  جنگ  طول  در  چه  شد  منتشر 
اوضاع  بهبود  از  سرزنده  مردم  همين طور  هم  روحانى 

راضى هستند و اين كمتر ديده شده است.

ايام انتخابات بهار فعاليت هاى سياسى است
براى سخنرانى در دانشگاه آمده ام

سخنرانى  را  بيرجند  به  خود  سفر  از  هدف  اصغرزاده 
سياسى  فعاليت هاى  شد:  يادآور  و  دانست  دانشگاه  در 
منتهى  ماه هاى  در  غير اصالح طلب  و  اصالح طلب 
بهار  انتخابات  ايام  كه  چرا  مى شود  زياد  انتخابات  به 

فعاليت هاى سياسى است.
وى با بيان اينكه در آستانه انتخابات در شهرها فعاليت 
با  كرد:  اضافه  مى شود،  گسترده تر  سياسى  فعاالن 
است  حكومت  رفراندوم  انتخابات  ايام  اينكه  به  توجه 
و مشاركت مردم در انتخابات به نوعى نشان از رضايت 

مردم از دولت است. 
فعال سياسى اصالح طلب به سخن مقام معظم رهبرى 
ايران  در  اينكه  بر  مبنى   92 سال  انتخابات  مورد  در 
انتخابات  ندارند و در  را قبول  مخالفانى كه حتى نظام 
مى شود،  شناخته  رسميت  به  حقشان  مى كنند  شركت 
كه  است  اين  از  نشان  سخن  اين  گفت:  و  كرد  اشاره 
رأى  صندوق هاى  پاى  كه  كسانى  حكومت  براى 

مى آيند ارزش دارند.

قرارگرفتن تريبون در اختيار يك حزب
انتخابات عادالنه اى رقم نمى زند

اصغرزاده با بيان اينكه در كشورهايى كه داراى سيستم 
نيمه ايدئولوژيك هستند اگر كشور در اجرا دچار بحران 
شود به بحران مشروعيت مى انجامد و اينكه مردم پاى 
كنند  مشاركت  انتخابات  در  و  بيايند  رأى  صندوق هاى 
سياسى  كنش گر  و  حزب  نظام،  هر  براى  هدف  يك 
عنوان  به  روحانى  دولت  اگر  افزود:  مى شود،  محسوب 
دولت مستقر به وظيفه خود كه ايجاد شرايط آزادانه در 
داخل كشور براى مشاركت در انتخابات است عمل كند 
يك انتخابات سالم تر، فراگيرتر، دموكراتيك تر و آزادانه تر 
و  اصالح طلبان  براى  شرايط  آن  در  كه  مى شود  برگزار 
خواهد  وجود  به  سالم  رقابتى  فضاى  يك  اصول گرايان 
آمد ولى اگر اين اقدام انجام نشود و تريبون هاى اصلى 
جامعه مانند تريبون هاى نماز جمعه و منابع تنها در اختيار 
يك حزب قرار گيرد انتخابات آزادانه و عادالنه نخواهد 
بود. وى ادامه داد: دولت وظيفه قانونى، اخالقى، شرعى 
و  جناح ها  همه  حضور  براى  شرايطى  كه  دارد  ملى  و 

امكان حضور آزادانه آنها را به وجود آورد.
به نظر مى رسد  اضافه كرد:  فعال سياسى اصالح طلب 
آورد  كشور  سر  بر  قبلى  دولت  كه  باليى  به  توجه  با 
با  دهند  تشكيل  اصالح طلبان  را  آينده  مجلس  اكثريت 
و  آينده  نيافتد اصالح طلبان در  اتفاق  اين  اگر  اين حال 
سمت  به  تصميم گيرى  راستاى  در  قوا  جهت گيرى  در 

عقالنيت بيشتر تأثيرگذار خواهند بود.

اصغرزاده با بيان اينكه چهار جريان در انتخابات پيش رو 
تأثيرگذار خواهند بود، تصريح كرد: يكى از اين جريان ها 
سال  هشت  بايد  مى كند  فكر  كه  راديكالى  جريان 
جريان  راديكال  جريان  و  كند  توليد  باز  را  احمدى نژاد 
تندرويى است كه تمام ابزار خود را در اين انتخابات به 

كار مى گيرد.

ايجاد شكاف عميق ميان اصول گرايان 
معتدل و سنتى با اصول گرايان تندرو 

و  معتدل  اصول گرايان  ديگر  جريان  شد:  يادآور  وى 
آنها  براى  انقالبى  و  ارزش هاى دينى  سنتى هستند كه 
جدا  احمدى نژاد  از  را  خود  كه  زمانى  از  و  است  مهم 
سمت  به  را  آنها  انتخابات  كه  گذاشت  نخواهند  كرد  
شاهد  انتخابات  اين  در  و  كند  نزديك  تندروها  افكار 
سنتى  و  معتدل  اصولگرايان  بين  فاصله  شدن  عميق تر 

با اصول گرايان تندرو خواهيم بود.
اصغرزاده با بيان اينكه در كنار اين دو گروه جريان ديگرى 
به نام اعتداليون وجود دارد كه به طور اساسى اكثريت 
عالقمند  كه  نظر  اين  با  مى دهند  تشكيل  جامعه  در  را 
موفق  دولتى  را  روحانى  دولت  و  بوده  مستقر  دولت  به 
شكل  شهرها  در  اعتدالى  جريان  كرد:  اضافه  مى دانند، 
اصولگرايان  بين  ارتباط  جريان  اين  كه  گرفت  خواهد 

سنتى و تندرو را باالنس مى كند.

نقشه برخى براى تفرقه در اصالح طلبان 
به نتيجه نخواهد رسيد

اين  در  چهارم  گروه  اصالح طلبان  اينكه  بيان  با  وى 
انتخابات هستند، تصريح كرد: اين گروه كه با توجه به 
تجربه اى كه در انتخابات 92 دارند و تجربه گذشته شان 
براى  برخى  نقشه  است  بعيد  سازمانى،  ارتباط  لحاظ  به 

تفرقه در بين اصالح طلبان به نتيجه برسد.
آيا  كه  سؤال  اين  مورد  در  اصالح طلب  سياسى  فعال 
نزديك تر  اصالحات  جريان  به  اعتدالى  بخش هاى 
استراتژى  به  توجه  با  اصالح طلبان  گفت:  شد،  خواهند 
خود به نظر مى رسد نيروهاى اعتدالى را به سمت خود 
جلب كنند بنابراين اينكه انتخابات قطبى شود بعيد است 
و از سوى جبهه اصالحات سعى خواهد شد در هر حوزه 

يك نفر معرفى شود.
نظر  به  انتخابات  اين  در  اينكه  به  اشاره  با  اصغرزاده 
مى رسد جبهه اعتدالى نيز به صورت عملى بيشتر جذب 
انتخابات  در  اينكه  يادآور شد:  جبهه اصالح طلب شوند، 
پيش رو چه گروه هايى به هم نزديك شوند و اختالفات 

چه شكلى يابد به عملكرد دولت روحانى بستگى دارد.
وى ادامه داد: عملكرد دولت روحانى دست اصالح طلبان 
معتدل را باز مى گذارد كه در بين مخاطبان خود جذابيت 
ايجاد كنند و منتخبان خود را در مجلس شوراى اسالمى 

به كرسى بنشانند.
استراتژى  اينكه  بيان  با  اصالح طلب  سياسى  فعال 
در  كه  است  اين  پيش رو  انتخابات  در  اصالح طلبان 
را  خود  كانديداهاى  خودشان  بايد  انتخابيه  حوزه هاى 
خراسان  در  امر  اين  بنابراين  كرد:  اضافه  كنند،  معرفى 

جنوبى به اين بستگى دارد كه خودشان براساس شرايط، 
انتخابات  فضاى  اينكه  به  منوط  كنند  انتخاب  را  فردى 
استان  اين  در  كه  افرادى  خود  و  برود  سمتى  چه  به 
زندگى مى كنند گرايششان به چه سمتى باشد، استراتژى 

متفاوت خواهد بود.

رسيدن به كانديداهاى واحد
 براى اصالح طلبان يك اصل است

با توجه به  انتخابات سال 92  اينكه در  با اشاره به  وى 
شرايط كشور انتخاب نخست جبهه اصالحات خاتمى و 
غافلگيرى  قاعده  براساس يك  ولى  بود  سپس هاشمى 
رقيب از مكانيزمى استفاده شد كه عارف به نفع روحانى 
انتخابات  در  سيستم  اين  از  شايد  گفت:  رفت،  عقب 

پيش رو نيز استفاده شود.

 كوپوليسم اگر رنگ مذهبى بگيرد 
بسيار خطرناك است

ايران  در  آنچه  اينكه  بيان  با  اصالح طلب  سياسى  فعال 
حكومت دارد، مخالف جنبش كوپوليسم و ايجاد اين نظام 
اجرايى  دنبال  به  اگر دولت روحانى  است، تصريح كرد: 
كردن برجام قادر نباشد در حوزه اقتصاد و سياست داخلى 

با برنامه پيش رود و اصالحات بنيادين در كشور صورت 
نگيرد امكان بازگشت دوباره نگاه كوپوليسم وجود دارد.

اصغرزاده افزود: اعتال و هم پيمانى قبل از انتخابات بين 
اصولگرايان و اصالح طلبان منتفى ولى بعد از آن امرى 

امكان پذير است.

تصويب برجام نشان از 
حمايت مجلس از دولت است

وى در مورد بررسى موضوع برجام توسط مجلس گفت: 
تصويب  و  شد  برداشته  راستا  اين  در  مهمى  گام  امروز 
دولت  از  نيز  مقننه  قوه  كه  داد  نشان  در مجلس  برجام 
روز  به  روز  دستشان  چقدر  تندروها  و  مى كند  حمايت 
خالى تر مى شود و اينكه واكنش جامعه اميدوارى به آينده 

بوده كه مشكالت حل مى شود.
فعال سياسى اصالح طلب با بيان اينكه براى رفع وضع 
نابسامانى كه در حوزه اقتصاد با آن روبرو هستيم و اينكه 
دولت براى سرمايه گذارى نياز به سرمايه دارد و با توجه 
با  ايران  ارتباط  راه حل  تنها  نفت  قيمت  شدن  ارزان  به 
كرد:  خاطرنشان  است،  اروپايى  كشورهاى  ويژه  به  دنيا 
و  جهانى  جامعه  به  مثبتى  پيام  امروز  برجام  تصويب 
ايران مى دهد كه اكثريت مردم از سياست خارجى دولت 

روحانى راضى هستند.

مجلس آينده را 
اصالح طلبان تشكيل مى دهند

اصالح طلبان مكانيزم غافلگيرى 
 را در انتخابات پيش رو اجرا مى كنند

ابراهيم اصغرزاده در جمع خبرنگاران خراسان جنوبى:

فروش ويژه تا پايان مهرماه
عرضه مستقيم برنج شمال با قيمت 6000 و 7000 تومان            

خيابان توحيد- نبش مسجد توحيد- برنج ايرانى شاليزار  09151642047- 32439899 

آماده همكارى با فروشگاه ها و سازمان ها

به شرط پخت

 نمايندگى بيمــه سينـــا
قرشى فريز

خيابان توحيد- روبروى مسجد توحيد   32421321 - 09151642047-32424488

20 درصد تخفيف بيمه نامه ثالث ويژه كاركنان دولت 

1- تهران منطقه 15: خيابان خاوران- خيابان اتابك (ذوالفقارى)- خيابان ناصرى- مجتمع فاپكا (احمدى روشن) - 115 متر-  فول امكانات روز - پاركينگ و انبارى
 150 ميليون نقد + 20 ميليون رهن و 600 اجاره + 130 ميليون وام - بدون كارمزد واگذارى سازمان نوسازى شهردارى تهران

 سال ساخت 92 - معاوضه با بيرجند – مشهد (فروش نقدى تخفيف دارد)
2- 190 متر مجموعه 5 واحدى - زمين دو كله - موقعيت عالى در خيابان حافظ - طبقه 1 و 5 معاوضه با مشهد يا واحد كوچكتر ، 50 وام و 50 رهن تعهد مى شود.

3- واحد طبقه 5 بسيار شيك – صفر- 110 مترى - 165 ميليون – حاشيه بيست مترى اول غربى مدرس – معاوضه با مشهد يا واحد كوچكتر – نقدى تخفيف دارد
 3 رهن و 50 وام تعهد مى شود.

4-  300 متر زمين با 6 واحد پروانه - واقع در سپيده كاشانى - حاشيه بيست مترى - 300 ميليون – معاوضه بالمانع
5- مغازه تجارى در حال ساخت – حاشيه جماران- كنار بانك تجارت - 30 متر و 2 طبقه -  240 ميليون

ww
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omامالك آسمان فروش ويژه و معاوضه ملك: بيرجند- تهران – مشهد

آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه
فروشگـاه    كـودك 

 ا ميـــر
متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 

 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 
تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 

از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

سركار خانم مهندس ميركاظمى
 آقايان مهندسين: توكلى ، امينى ، سرافرازى

نصرآبادى ، فاطمى ، فروزانفر و عامرى
انتخاب بجا و شايسته شما را به عنوان

  اعضاى هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى
تبريك عرض نموده، موفقيت شما را از درگاه خداوند منان آرزومنديم.

هيئت مديره و سهامداران شركت مود سازه بيرجند
جايگزين ايزوگام، عايق بندى
و رفع نم زدگى بين طبقات 

32238568 - 09155628497

قابل توجه انبوه سازان و مالكين مسكن
جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

از 8 صبح تا 11/30 شب (جمعه ها داير است)

بلوار صنعـت و معـدن (5)

فروش ويژه فرهنگيان
 اقســاط 20 ماهـه
فروش و اجراى انواع كاغذ ديوارى 
پاركت - كفپوش - پرده - سنگ آنتيك

بيرجند- بين مدرس 37 و چهارراه سيلو    09151641463-09355311686-32450560
نمايندگى رسمى كاغذ ديوارى Rasch آلمان در خراسان جنوبى

ثبت نام كربال هوايى به صورت محدود

 تاريخ اعزام: 94/8/2
دهه دوم محرم در جوار حرم مقدس سرور

 و ساالر شهدا امام حسين (ع) و علمدار كربال 
حضرت ابوالفضل العباس (ع)

 با 10 درصد تخفيف و اهداى تسهيالت بانكى

 شركت خدمات زيارتى بيرجند تنعيم

 هر كه دارد هوس كرببال بسم ا...

آدرس: جمهورى اسالمى 21   تلفن: 32226749-32222265
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آخرين هاي شعر و نثر، جوک و پيام هاي مناسبتي را مي توانيد در اين نرم افزار داشته باشيد. 
هر روز چندين مطلب تازه مي تواند چند ساعتي شما را سرگرم کند. کمي هم تخمه مجازي بشکنيد

اين نرم افزار بروي گوشي مي توانيد نصب کنيد و لذت ببريد. 

طنز و سرگرمي در بفرما تخمه! طنز

4
واحد  هزار   ١٥٠» گفته:  مسکن  وزير  ها:  برترين  سايت 
مسکن مهر در مناطق پرت و پال است که بدون متقاضي 
مانده». ضمن تقدير و تشکر از بانيان اين ساخت و سازها 
و خاندان شان، به نظر من فقط دو راه پيش پاي مردم و 
مسئوالن است. يا قيد سکونت در آن خانه ها را بزنند و 
به همان اجاره نشيني و خوش نشيني خود ادامه بدهند، يا 
پيه «مهاجرت» را به تن بمالند و به آن مناطق «پرت و 
پال» کوچ کنند بلکه بر اثر عبور و مرورشان کم کم جاده 
اي درست شود و خودشان چاه آبي بزنند و چهارتا درختي 
بکارند و بعد هم دولت توي رودربايستي بماند و برايشان 

برق و گاز و تلفن بکشد.
شايد بعد از صد و بيست سال آن مناطق پرت و پال رونق 
بگيرد و تبديل به روستا و شهر شوند. شهرها که از اول آباد 
نبوده اند، بعيد نيست تمدن هاي بزرگ و شهرهاي مهم 
جهان هم همينطوري احداث شده باشند. مثال داريوش با 
همين روش مسکن مهر، پارسه را بنيانگذاري کرده باشد!

«چه شب هايي سفر کردم به دنياي تخيل»

بر  چون  پولدارهاست  بيماري  نقرس  گفتند  مي  قديم  از 
جريان  حاال  آيد.  مي  پديد  قرمز  گوشت  خوردن  زياد  اثر 
ها  دولتي  هاي  بيماري  از  پرده  که  است  بهداشت  وزير 
برداشته و گفته: «در ميان اعضاي هيئت دولت بي خوابي 
مذاکرات  بعضيا سر  که  ام  ديده  من  افتد.  مي  اتفاق  زياد 

هسته اي ٥-٤ شب نخوابيده است. براي اعضاي هيئت 
دولت خيلي از بيماري هايي که تاکنون پيش آمده ناشي از 
نگراني و استرس است که ما به آن مي گوييم مرض هاي 
وزارتي»!يعني يک عمر بي خوابي و چشم به سقف دوختن 

داشتيم و فکر مي کرديم از بدبختي مان است، نگو مرض 
وزارتي داشتيم و خبر نداشتيم!

«به من بگو دروغاتو، يا اين که اون قسم هاتو»

خود  و  نفسي  شکسته  که  شد  اثبات  بهمان  ديگر  بار 
ماست، بارز  صفات  از  يکي  دهي  نشان   -  کوچک 
پايان  از  بعد  ماه  نمونه اش مصاحبه شهرام جزايري چند 

آخرين  مصاحبه  اين  در  مهم  نکته  محکوميتش.  دوران 
پرسشي است که خبرنگار از وي پرسيده که باعث شد به 

احترام خضوع و خشوع اين بزرگمرد سرپا بايستيم. 
شما نظر  از  که  سوال  اين  به  پاسخ  در  جزايري   شهرام 

مالي  هاي  سوءاستفاده  براي  کشور  اقتصادي  هاي  باگ 
کدامند؟ فقط در دو کلمه گفته: «بلد نيستم»!

«اين چي چي بود آوردين، آبروي ما رو بردين»

پرونده فساد  از  انرژي مجلس  اعضاي کميسيون  از  يکي 
مالي ٨٠ ميلياردي در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت 
کشور خبر داده و گفته: «اما به دليل آنکه مبلغ اين فساد 

اقتصادي  با مفاسد  پرونده در ستاد مبارزه  اين  بود،  پايين 
مناعت  کنار،  به  نفسي  نکرد.» شکسته  پيدا  قابليت طرح 
طبع و سعه صدر و بلندنظري هم يکي ديگر از صفات بارز 
و خصايل اخالقي ماست که اين جور وقت ها خودش را 

نشان مي دهد، کيست که قدرمان را بداند!

«هر چي که مردم ميگن بشنو و باور نکن»

درست است که چيني ها در زمينه تقلب و بدل کاري و 
انواع روش هاي کالهبرداري حرف اول را مي زنند ولي 
نبود و حکم  ما عجيب  براي  منتشر شد که اصال  خبري 
خاطره را داشت: «مرد چيني با ساخت بانکي تقلبي و راه 
اندازي يک ساختمان ساختگي با دستگاه هاي عابربانک 
هاي  بانک  بزرگترين  از  يکي  عنوان  با  تقلبي  آرم  و 
بااليي مبالغ  و  داد  فريب  را  زيادي مشتري  تعداد   جهان، 

 به دست آورد.»بايد اعتراف کنيم خيلي بي خيال از کنار 
اين خبر گذشتيم چون در اين مورد ما نه تنها از چيني ها 
عقب نيستيم بلکه سال ها پيش از اينکه چشم بادامي ها 
حتي به فکرشان برسد که مي شود بانک تقلبي زد و پول 
مردم را جذب کرد و بعد هم «ِد برو که رفتيم»، ما توانسته 
بوديم به اين تکنولوژي دست پيدا کنيم و با ايجاد شعبه 
نقاط  تمام  در  الحسنه  قرض  هاي  مختلف صندوق  هاي 

کشور اين فناوري را به توليد انبوه هم برسانيم!
عليرضا کاردار

ضرب المثل هنوز کفش هايم 
را پيدا نکرده ام

انسان  رسوايي  موجب  ديگران  از  کورکورانه  تقليد 
اطاعت  و  کورکورانه  تقليد  نکوهش  در  مي شود. 
بي چون و چرا از ديگران و آن گاه که کسي به تقليد از 
ديگري بخواهد کاري انجام دهد و نتواند رسوا شود، 

به کار مي رود.
جمعي  پيش  را  خود  خدمتي غالم  خواجه اي، خوش 
مي ستود و مي گفت: آن چنان اين غالم وظيفه شناس 
است که وقتي او را به جايي مي فرستم، چون در راه به 
چيزي توجه ندارد، لحظه بازگشتنش را هم مي توانم 
پيش بيني کنم. حاضران درخواست کردند که اين امر 
شگفت را به آنان نشان دهد. خواجه، غالم را مأمور 

کرد تا پيامي را به مکاني برساند.
چون غالم رفت، خواجه به تخمين مي گفت: اکنون 
به  کرد،  عبور  برزن  فالن  از  رسيد،  کوي  فالن  به 
چنين بازاري وارد شد، از بازار بگذاشت، پيغام رساند و 
بازگشت و در راه است و اينک پشت در ايستاده است. 

آن گاه خواجه غالم را صدا زد و غالم وارد شد.
شب  داشت.  حضور  ديگر  خواجه اي  جمع  آن  در 
ماجراي آن غالم را با غالم سياه خود قصه کرد و او 
را سرزنش فرمود. غالم گفت: در جايي شما نيز چنين 
بگوييد تا بدانيد من از آن غالم کم نيايم. خواجه با 
اعتماد به گفته غالم، روز ديگر در مجلس همان ادعا 
اثبات ادعاي خود، غالم را به  را مطرح کرد و براي 
جايي دور فرستاد و پيوسته به حضار، مسافت پيموده 
غالم را تعيين کرد و پس از ساعتي گفت:  اينک غالم 
حاضر است. آن گاه غالم را خواند و غالم بر در بود. 
انجام  را  فرمان  پرسيد:  خرسندي  نهايت  با  خواجه 

دادي؟ گفت : آقا! هنوز کفش هايم را پيدا نکرده ام.

شعر طنز«بيا برويم از اين واليت من و تو»

از آن روزي که اينترنت بنا شد
زن خونه ز مرد خود جدا شد

 نه چاي آماده و نه استکاني 
دريغ از پختن يک لقمه ناني

سر صبحي که پي جو تا سحرگاه
موبايلش روشنه هر گاه و بي گاه

 گهي اينترنت و واتس آپ و گه چت 
پيامک ميزنه اين خط به اون خط

 خيالش ني بچه ش داره ميميره
خوراکش خورده يا اينکه نخورده

 خيالش ني که مردش خسته و زار 
مياد خونه شبانگاهان سر کار

سرش توي موبايلش هي ميخنده 
پيامک ميزنه خالي ميبنده

 بجاي همدمي با مرد خونه
موبايال روز و شب همدمشونه

الهي اين موبايال را تو بشکن 
دل بيچاره ي مردا رو نشکن

قديما مرد و زن همراه و همدل 
حاال همدم شده خط ايرانسل

الهي کابل اينترنت جدا شه 
موبايال از دست زن ها رها شه

 از آن روزي که اين تانگو بنا شد
زن خونه ز مرد خود جدا شد

شعر از حسود اقا

بى بى خانم استرآبادى
 طنز نويس دوران مشروطه

بى بى خانم استرآبادى از نويسندگان دوران مشروطه 
است. او در روزنامه هاى حبل المتين، تمدن و نشريه 

مجلس مقاله مى نوشت. 
بيشتر مقاالت او در دفاع از آموزش دختران است. او 

اولين دبستان دختران را بنيان گذاشت.
 بيشتر شهرت بى بى خانم استرآبادى به خاطر كتاب معايب الرجال است كه 

به طنز و در پاسخ به تاديب النسوان نوشته است. 
او را نخستين زن طنزنويس ايران مى دانندبى بى خانم استرآبادى حاصل 
ازدواج خديجه مالباجى ناصرالدين شاه و محمدباقرخان سركرده ايل انزان 

مازندران است. 

معماى جشن تولد

چهار مادر به همراه فرزندان خود در يك جشن تولد 
كوچك شركت كرده اند. كودكان شركت كننده در 

اين جشن، 1، 2، 3 و 4 ساله هستند.
 اين مراسم، جشن تولد فرزند يلدا بوده است. 

رضا، بزرگترين كودك شركت كننده در اين جشن 
نبود. الهه يك سال پيش صاحب دخترى به نام مهناز شد. 

جشن تولد بعدى فرزند باران، سومين جشن تولد او خواهد بود. 
يكتا بزرگتر از دانيال است. فرزند يگانه، بزرگترين كودك اين مراسم و 

دانيال از فرزند باران بزرگتر است.
با توجه اطالعات باال نام مادر، فرزند و سن فرزند را تعيين كنيد؟

كتاب طنز رفوزه ها

زرويى  ابوالفضل  شعرى  كارنامه  ها،  رفوزه 
نصرآباد(مالنصرالدين) در طول بيست و يكى- دو 
سال اخير است. زرويى اصوًال طنزپرداز كم كارى 
است و به كيفّيت بيشتر از كمّيت بها مى دهد. از 
همين رو است كه خوانندگان آثارش مى دانند كه 
آنچه از او منتشر مى شود، قبل از نشر، بارها از صافى ذوق سخت گير او 
گذشته است و شايد از همين روست كه به سختى مى شود از اشعارش 
گلچين كرد.اين مجموعه تقريباً دربردارنده ى همه ى طنز سروده هاى 
اخوانيات و  تا  از «با معرفت ها» و «اصل مطلب» گرفته  زرويى است؛ 
اشعارى كه پيش از اين هيچ گاه، جايى چاپ و نشر نشده اند.اگر به غرفه 

نيستان سر زديد، سراغ بقيه كارهاى زرويى را هم بگيريد؛ ضرر نمى كنيد!

آموزه هاى عمه كتى
كاريكاتور

 بحران آب

و پس از سال ها جان را فداى كالمش مى كنند و رخت عزا را بر دوش علم ها مى نهند.
ضمن تسليت اين ايام به محضر حضرت بقيه ا... االعظم (عج) از تمامى 

دلسوختگان و خادمين حضرتش دعوت مى شود در مراسم

          علـم بنــدان
 كه چهارشنبه 94/7/22 از ساعت 2 الى 3/30 بعدازظهر در محل هيئت فاطميه 

(مطهرى8) برگزار مى شود
 شركت نموده و از اين فيض بهره مند گردند.

ضمنا از شب دوم محرم تا پايان ماه صفر مراسم عزادارى در همين مكان برگزار مى گردد

موسسه خيريه مجتمع مسجد عاشورا - هيئت فاطميه -  دارالشفاء فاطمه زهرا (س)

بسم رب الحسين 
نداى ملكوتى ابا عبدا... (ع) ديگر بار در حنجره مرده 

زمان جارى مى شود كه هل من ناصر ينصرنى

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

نماينده انجمن بتن سبك سلولى 
ايران در خراسان جنوبى

09155611598 
شيــرى

سيسمونى و اسباب بازى

 دنيــاى فرشتـــه ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

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

  09153634099 - فرهمند

ماشين هاى  ادارى بهـــدانى 
نمايندگى توشيبا در استان براى تكميل كادر خود استخدام مى نمايد 

- خانم سه نفر آشنا به كامپيوتر و روابط عمومى باال                         - نيروى فنى براى تعميرات يك نفر آقا
- نيروى خدماتى يك نفر                      ساعت مراجعه : 17 الى  20 

آدرس: چهارراه انقالب -ابتداى بلوار شهيد فايده - ساختمان توشيبا 

فروشـــى
 باغ در محدوده خدماتى شهردارى مود به

 مساحت 2000 متر و 80 اصله درختچه زرشك

          با استخر ذخيره آب و 6 ساعت آب قنات

 فى: توافقى        09155623695



طراح: نسرين كارى

سه شنبه * 21 مهر 1394 * شماره 3342 

فوتبال در بهشت

دو پيرمرد 90 ساله، به نامهاى بهمن و خسرو دوستان بسيار 
قديمى همديگر بودند.هنگامى كه بهمن در بستر مرگ 
بود، خسرو  به ديدنش روفت و گفت: «بهمن جان، ما هر 
دو عاشق فوتبال بوديم . لطفاً وقتى به بهشت رفتى، يك 
جورى به من خبر بوده كه در آن جا هم مى شود فوتبال 
بازى كرد يا نه؟بهمن گفت: «خسروجان، تو بهترين دوست 
زندگى من هستى. مطمئن باش اگر امكانش بود حتماً بهت 
خبر مى دهم.چند روز بعد بهمن از دنيا رفت.يك شب، 
نيمه هاى شب، خسرو با صدايى از خواب پريد. يك شئى 
نورانى چشمك زن را ديد كه نام او را صدا مى زد: خسرو، 
خسرو گفت: كيه؟منم، بهمن. تو بهمن نيستى، بهمن مرده. 
باور كن من خود بهمنم. تو االن كجايى؟ بهمن گفت: در 
بهشت! و چند خبر خوب و يك خبر بد برات دارم.خسرو 
گفت: اول خبرهاى خوب را بگو. بهمن گفت: اول اين كه 
در بهشت هم فوتبال برقرار است و از آن بهتر اين كه تمام 
دوستان و هم تيمى هايمان كه مرده اند نيز اينجا هستند. 
حتى مربى سابقمان هم اينجاست و باز هم از آن بهتر اين 
كه همه ما دوباره جوان هستيم و از همه بهتر اين كه مى 
توانيم هر چقدر دلمان مى خواهد فوتبال بازى كنيم و هرگز 
خسته نمى شويم. در حين بازى هم هيچكس آسيب نمى 
بيند.خسرو گفت: عاليه! حتى خوابش را هم نمى ديدم! 
راستى آن خبر بدى كه گفتى چيه؟ بهمن گفت: مربيمون 

براى بازى جمعه اسم تو را هم توى تيم گذاشته است!

خرد مانند چشم هستي و جان آدمي است
 و اگر آن نباشد چگونه جهان
 را به درستي خواهي گذراند .

براي يافتن يک ايده طاليي
 اول بايد صدهاايده معمولي 

را مورد ارزيابي قرار داد

چقدر بدبختند آنان که صبر و شکيبايي
 ندارند؛ مگر نه آن است 

که زخم ذره ذره التيام مي  يابد.

در عجبم از کسي که کوه را مي شکافد
 تا به معدن جواهر برسد، ولي خويش 
را نمي کاود تا به درون خود راه يابد.

راه اندازى كسب و كار بايد اصولى و به دور از هيجانات 
مخرب باشد. اگر قصد راه اندازى كسب و كار خود را 

داريد اين مطلب را از دست ندهيد.
اندازى  راه  براى  كليدى  نكته  شش  نوشتار  اين   در 

كسب و كار معرفى شده است.

 1. ذهنتان را براى بازى آماده كنيد و توسعه ى 
نگرش كارآفرينانه را در خود آغاز نماييد.

«دليل موفقيت چشم گير كارآفرينانى چون بيل گيتس 
و آليكو دانگوته اين است كه ذهنشان را مثبت تربيت 
كرده اند. يكى از اولين كارهايى كه براى كارآفرين شدن 
بايد انجام دهيد ايجاد تفكر و ذهنيتى كارآفرينانه است.

به ياد داشته باشيد كه براى كسب و كارتان بايد سرانجام 
روزى شغل فعلى را رها كنيد. پس بايد از نظر روحى و 
ذهنى آمادگى داشته باشيد. بايد براى چالش هاى پيش 

رو آماده شويد.
يك توصيه حرفه اى:

كارآفرينى كه ديدگاهى كارآفرينانه نداشته باشد هرگز 
موفق نخواهد شد. بدون چنين ديدگاهى موفق نخواهيد 
برقرار  و  مذاكره  رهبرى،  چون  مهارت هايى  بايد  بود. 
كردن رابطه و شبكه سازى با آدم ها را در خودتان ايجاد 
در  شركت  براى  برنامه هايى  بايد  همچنين  شما  كنيد. 
سمينارهاى مربوط به كسب و كار تدارك ببينيد تا براى 

كارهاى آينده مجهزتر و قوى تر باشيد.

كارى  و  كسب  طرح  و  برداريد  خودكارى   .2
قوى طراحى كنيد.

احتياج  كوچك  كار  و  كسب  يك  موفق  اداره ى   براى 
به يك طرح كسب و كار دقيق و قوى داريد. 

اگر قصد راه اندازى كسب و كار نوپايى را داريد حتمًا به 
آن احتياج خواهيدداشت.

توصيه حرفه اى:
فراموش نكنيد كه يك طرح كسب و كار خوب، مبلغ 
تقريبى كه براى شروع به آن احتياج داريد، مبلغى كه 
براى رشد الزم خواهيد داشت و مكانى كه قرار است در 

آن كسب و كار برپا شود  را شامل مى شود.

3. به دنبال همكار باشيد؛ شريك يا شركايى 
قابل اعتماد.

نكته ى  «همكارى»  نوپا،  كارهاى  و  كسب  تمامى  در 
موفقيت  رموز  از  يكى  واقع  در  اهميتى ست.  حائز 
اينتل  و  گوگل  ميكروسافت،  اپل،  چون  شركت هايى 

همين همكارى است.
اما پيش از انتخاب شريك كارى مطمئن شويد كه آن 
شخص با شما ديدگاه و چشم انداز مشتركى دارد. بدون 

همكارى دوطرفه كسب و كار شما رشد نخواهد كرد.

توصيه حرفه اى:
امضاى  تجارى،  شراكت  قوانين هوشمندانه  ى  از  يكى 
اگر  كه  دليل  اين  به  است.  شراكت  انحالل  قرارداد 
راه خروجى  نرفت  پيش  مراد  بر وفق  احيانًا همه چيز 

منطقى و مناسبى باقى بماند.

و  كسب  نكنيد.  وقت شروع  تمام  اول  از   .4
كار جديد را نيمه وقت آغاز كنيد.

شروع  بعد  گام  فوق،  قدم هاى  برداشتن  طى  از  پس 
نيمه وقت كسب و كار مورد نظرتان است. من هميشه 

بر اهميت اين نكته براى كارمندان تأكيد مى كنم. 
كردن  برپا  براى  ما  از  بسيارى  كه  است  اين  حقيقت 
كسب و كار خود برنامه ريزى مى كنيم ولى همه ى ما 

آمادگى برخواستن و راه افتادن يك باره را نداريم.
توصيه حرفه اى:

منتظر چراغ سبز نمانيد.

كننده  نااميد  چيز  همه  تا  نكنيد  صبر   .5
سريعتر  هرچه  برسد!  نظر  به  كامل   يا  

«شروع» كنيد.
به اينكه اگر كسب و كارتان را شروع كنيد چه مى شود 
يا اگر شروع نكنيد چه اتفاقى رخ مى دهد فكر نكنيد!

واقعيت اين است كه براى «شروع» فرآيند راه اندازى 

كسب و كار نيازى به پول نداريد. به گزارش دريك، 
بايد  تنها  نداريد؛  احتياج  به منابع مادى  در واقع اصًال 

مصمم باشيد و داراى ذهنى مثبت. 
كسانى كه اين دو ويژگى را دارند در كسب و كار خود 

مى كنند. پيشرفت 
درگير  را  ذهنتان  نيست  كافى  شما  سرمايه ى  اگر 
داشته  ياد  كنيد.به  «شروع»  داريد  آنچه  با  نكنيد، 
آمازون  و  گوگل  فيسبوك،  ِدل،  كمپانى هاى  باشيم 
شما  شدند؛  شروع  دانشجويى  خوابگاه  هاى  از   همه 

هيچ بهانه اى نداريد!

6. تقسيم كار كنيد.
راه اندازى و پيگيرى امور يك كسب و كار نوپا ميزان 
اختصاص  خود  به  را  شما  انرژى  و  وقت  از  زيادى 
مى دهد و نيازمند كار و تالش بسيار است. قدم بعدى 

براى شروع كار، تخصيص بهينه ى زمان است.
توصيه حرفه اى:

به ياد داشته باشيد اگر مى خواهيد كسب و كارتان دوام 
داشته باشد، بايد براى ساختنش زمان بگذاريد.

اينجا جايى است كه شركاى شما وارد قضيه مى شوند. 
به  دائم  و  كنيد  تقسيم  را  وظايف  داريد  شريكى  اگر 
خودتان يادآورى كنيد كه نسبت به موفقيت يا شكست 

هر تكليف مسئوليت آن را بپذيريد.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت 

آيه روز  

تا در اين باره آنان را بيازماييم و هر كس از ياد پروردگار خود دل بگرداند وى را در 
قيد عذابى [روز]افزون درآورد. سوره الجن،  آيه 17

حديث روز  

سخن طيب و پاكيزه را از هر كه گفت بگيريد،  اگر چه او خود،  بدان عمل نكند.
امام باقر (ع)

سبك زندگى

6 قدم تا راه اندازى يك كسب و كار كوچك

تحقيق  و  رسيدگي   -١ افقي: 
خوراكي   - جرم  علت  كشف  براي 
آب-  روي  شهر   -٢ گوشت  با 
هاي  بيماري  از  خاتون-  خانم، 
در  شهرستاني   -٣ آفريقا  بومي 
جاذبه  با  شرقي  آذربايجان  استان 
ديدني-  و  تاريخي  طبيعي،   هاي 
تاجيك-   -٤ بلند  احساس-  بي 
عنصر شيميايي - قسمت كوهستاني 
گيالن - فوري ٥- مساوي عاميانه- 
آيينهاي سنتي- پايه ٦ - محصول 
خراسان  استان  در  شهري  گون- 
 - پيامبران   -٧ بيماري  شمالي- 
حيوانات  بعضي  عضو   - مرواريد 
- جواب مثبت ٨-  عضوي دردهان- 
برابر- جمع شريك ٩- صدمه - يكي 
از تيمهاي فوتبال فرانسه- شكايت 
شرايط  و  صفات  ناليدن-  و  كردن 
قاضي طبق موازين به وسيله.... معين 
مي شود ١٠- گودال- هوو - مركز 
فرش  اروپايي-  كشوري  تبت ١١- 
بزرگترين  از   -١٢ آش  در-  جلو 
نيروگاههاي حرارتي در خاورميانه كه 
در استان مازندران واقع شده - يك 
منبع غذايي عالي- تاك - بلي ١٣- 
بي جنبش- اسب سركش- هافبك 
آينده-  آبنما-    -١٤ پرسپوليس 

ورزشي  يا  سياسي  حزب  سرکرده 
فلزي بام   – چيز  هر  باقي   -١٥

عمودي: ١-  رايحه - هدر رفتن 
ذخيره  محل   -٢ کار  انجام  زمان 
كاال- هوشياري و ذكاوت - آهنگر 
نامي ٣- زيور، پيرايه - بريان و اشك 
نامراد  و  جوانمرگ  آتش-  بر  ريزان 
٤- مجازات، جريمه- باوقار - جنبش 
و  يكرو    -٥ چهارپا  زنگ  خفيف- 
چاق  نفس  رسم-  جمع  مخلص- 
٦-  تير پيكاندار- وسيله بافتن قالي- 
پيداكن!-  پرده هاي مغز ٧-   تورم 
پشيمان-   -٨ شاهد  عرب-  شش 
پارچه   -٩ ميوه  جلد  پنهان-  امر 

مار  پرسوراخ! - چند وكيل- سالح 
اميد - خراب  دادن  از دست    -١٠
كردن - خطاب بي ادبانه ١١- ساوه 
ناتمام- كامل كننده - ثروتمندترين 
مرد زمان حضرت موسي(ع)  در مصر 
باستان ١٢- جگر- كلمه شگفتي- 
پراكنده   - خودرو  زيرين  چوب  چار 
نوچه-  جوان،  باران-  و  باد   -١٣
قسمت ملوديك اپرا ١٤- اين هنگام 
- دستگاه توزيع برق خودرو - قطع 
تعاملي  نوعي سرگرمي  كردن ١٥- 
الكترونيكي  كه توسط يك دستگاه 
ميكرو  يا  پردازشگر  به  مجهز 
رازي انجام مي شود- شهر  كنترلر 

طراح: نسرين كارى                        
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از کارتان استعفا دهيد

بعدي  گام  کوچک،  کاري  و  کسب  شروع  از  بعد 
هيچ  که  است  اين  حقيقت  است.  فعلي  شغل  ترک 
طور  به  کار  دو  موفق  و  درست  انجام  براي  راهي 
حداکثر  به  دست يابي  براي  ندارد.  وجود  همزمان 
موفقيت ممکن بايد روي يکي تمرکز کنيد.اگر واقعًا 
مي خواهيد کسب و کارتان در مدت زمان کوتاه رشد 
کند بايد تمام تمرکزتان را متوجه آن کنيد.زمان بندي 

تصميم گيري  در  کنيد.  تنظيم  درست  را  استعفايتان 
عجله نکنيد، قبل از استعفا مطمئن شويد که کسب 
و کارتان حداقل کمي پول روانه ي حساب بانکي تان 
مي کند! راه اندازي کسب و کاري نوپا مثل آب خوردن 
اما  نيست! واقعًا محتاج کار سخت و سنگين است. 
به ياد داشته باشيد که هر چقدر مسير، پراسترس و 
براي خودتان  آدمها  اين  نشويد.از  تسليم  دشوار شد 

مدل و الگو درست کنيد.
از اشتباهاتشان درس بگيريد و مطالبشان را بخوانيد. 
اين سريع ترين راه موفقيت و توسعه ي کسب و کار 
نوپاي شماست.«اينکه کجا هستيد مهم نيست، اينکه 

به «کجا مي رويد» تعيين کننده است.»

شادي بطلب که حاصل عمر دمي است
هر ذره ز خاک کيقبادي و جمي است

احوال جهان و اصل اين عمر که هست
خوابي و خيالي و فريبي و دمي است

جدول 3342
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جوردابناگرگتشد1

وروىاساىوراور2

هكىنىنزانىراى3

راتسدگااسالا4

شكناتكعوبنىچ5

ومارورصىقرنه6

ردكىنامىتانم7

هلاخرونامرداب8

ىتشزردنمسادا9

نرىهتسهتانقل10

ابىرقتندماام11

رىساىافروگنا12

سومادادتماابس13

نانوىرباساماك14

گنىلرتسااپرازه15

آبكـش شهـرى حمل آب با تانكر نيسان  به  تمام  نقاط با قيمت  مناسب
   ظرفيت تانكر: 2200 ليتر          09379316676

 تعميـر لـوازم گازسـوز
 خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

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

تجربه كنيد.    09158668002

آژانس خاتم به تعدادى راننده با ماشين 
تمام وقت و پاره وقت نيازمند است. 

09152671620 - 09364440375

فروش پياز زعفران
09011251205

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

به يك خانم براى توزيع تراكت تبليغاتى 
نيازمنديم. به صورت تقريبا دائم

32311717

به تعدادى راننده با ماشين دوگانه سوز براى 
كار در آژانس خوش ركاب به صورت تمام وقت 

و پاره وقت نيازمنديم.    09157912001

  آگهى استخدام
به يك نيرو خانم يا آقا مسلط به 

كامپيوتر با فن بيان باال براى همكارى 
نيازمنديم.

شرايط كارى: 7الى 15 - حقوق ثابت
 به عالوه پورسانت فروش

32228218
09358799696

فروش مغازه شال و روسرى
انتهاى خيابان معلم با 10 سال سابقه
"فروش تضمينى"  09369352508

فروش استثنايى پوشاك زنانه 
واقع در خيابان معلم با موقعيت 

عالى همراه با كليه امكانات 
09364565003- ايزدى

فروش فــورى
- دو باب ساختمان سفت  كارى شده 

در شهرك  گلريز سورگ 
با قيمت تمام شده  مصالح و زمين

- يك قطعه زمين 500 مترى مشاع 
شهيد ناصرى با سند ششدانگ

 و سند دفترچه اى 
در ضمن موارد فوق با ماشين

 (مدل باال) هم معاوضه مى گردد.
09120728320

شركت  پخش متحد جنوب  بارثاوا 

براى تكميل كادر مالى خود 
به يك نفر خانم ليسانس 

 ICDL حسابدارى مسلط به
با حداقل يك سال سابقه كار 

در زمينه حسابدارى
 نيازمند است. 

آدرس: شهرك صنعتى ، تالش 
شرقى 3 ، آخرين بلوك سمت چپ

32255723 -6 

 باغ رستوران با موقعيت عالى 
و كليه تجهيزات واگذار مى شود.

فى: توافقى
09365036268

بـــه زودى
؟؟؟

آدرس: معلم – خيابان فردوسى- حدفاصل حافظ و پاسداران

فروش فورى
ميتسوبيشى سوپر سالن مدل 92، فول

09155620910

يك باب واحد تجارى واقع در حاشيه 
خيابان مالصدرا به متراژ 23 متر به رهن و 
اجاره واگذار مى شود.     09155623751

فروش فورى واحد بنياد مسكن
 واقع در شوكت آباد  زير فى

09151603194

فروش سوپرماركت با موقعيت عالى 
(واقع در خيابان مدرس) به دليل مهاجرت 

09355615096

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
جوشكارى سيار، نصب سايبان

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

توزيع جديدترين سى دى هاى مذهبى
 (روضه ، واحد ، طبل و سنج)

مداحان شيرازى (مفتاح، فيروزى و ...)
آهنگ ريزى مذهبى رايگان مى باشد

بين مطهرى 2 و 4 - سروش

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را 
نقدا درب كارخانه خريداريم.

09019151595
32255221

 توليد جعبه زرشك 
در سايزهاى مختلف با بهترين 

كيفيت چاپ در اسرع وقت
09105330300

نقدى تخفيف ويژه ويژه
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود
باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 
خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.

مــژده                                  
                    

مــژده              

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى

همپا تنها نماينده فروش آزمون سنجش پيش و سوم در كشور با تخفيف ويژه!
آزمون سنجش سوم – 8 مرحله (5 مرحله + 3 نوبت جامع)

128000 - 89 هزار تومان
آزمون سنجش پيش –11 مرحله (5 مرحله + 6 نوبت جامع)

167000- 119 هزار تومان
همپا ، بيست مترى دوم شرقى مدرس ، پالك 23

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

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

همپا  در جهت  گسترش فعاليت استانى خود 
به بيش از 100 نيروى توانمند در حوزه 

جذب ، فروش ، تدريس ، مشاوره و پشتيبانى
 نيازمند است. اطالعات بيشتر : 32239018

 همپا، بيست مترى دوم شرقى مدرس پالك 23
09156706300
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اخبار ورزشى

سيمرغ: پياده روي روند پيشرفت آرتروز را کند مي کند، سرعت از دست رفتن توده استخواني را در پوکي استخوان کاهش مي د هد و عضالت را تقويت مي کند.هنگامي 
که برنامه ورزشي تان را شروع مي کنيد با پياده روي آهسته براي ۵ دقيقه خودتان را گرم کنيد، بعد سرعت پياده روي تان را باال ببريد تا سرعت ضريان قلبتان افزايش 
يابد و تنفس هاي عميق تر انجام دهيد. بعد حدود ۱۵ دقيقه پياده روي سريع انجام دهيد و در حاليکه پياده روي مي کنيد، دست هايتان را تاب دهيد. 

به روش صحيح پياده روى كنيد

وقتى دندان ها حساس مى شوند

6

عاليم ديابت مرزى را بشناسيد
 

بيشتر  برابر   ١٥ تا   ٥ ديابتي ها  پيش  سيمرغ: 
از ساير مردم به ديابت نوع ٢ مبتال مي شوند.

ديابت  با  اغلب  ديابت،  پيش  يا  مرزي  ديابت 
نوع دو همراه است و به عنوان اختالل در قند 
خون ناشتا و يا عدم تحمل گلوکز شناخته شده 
است. اين اختالل اساسًا به آن معني است که 

سطح قند خون باالتر از حد طبيعي است اما نه 
به ميزان قند خون کساني که به ديابت نوع دو 
معنا  اين  به  ديابت  پيش  هستند.داشتن  مبتال 
ولي  مي گيريد،  ديابت  قطعًا  شما  که  نيست 
بدانيد  که  اين  براي  باشد  هشداري  مي تواند 
پيش ديابتي ها ٥ تا ١٥ برابر بيشتر از ساير مردم 

به ديابت نوع ٢ مبتال مي شوند. از عاليم پيش 
خستگي،  تشنگي،  افزايش  به  مي توان  ديابت 
تاري ديد و التهاب لثه ها اشاره کرد. اما خيلي 
از بيماران نيز هيچ کدام از اين عاليم را ندارند. 

اضافه وزن و چاقي، غير فعال بودن، فشار خون 
خانوادگي  سابقه  داشتن  و  باال  کلسترول  باال، 
را  ديابت مرزي  به  ابتال  نوع ٢، شانس  ديابت 

افزايش مي دهد.

وقتى دندان ها حساس مى شوند
 

از  بسياري  رايج  سواالت  از  يکي  شهرخبر: 
موقع  که  است  اين  دندانپزشکي  به  مراجعين 
تيز  درد  بستني،  خوردن  يا  خنک  آب  نوشيدن 
و سريعي را در دندان هايشان احساس مي کنند 
که  معناست  اين  به  مشکل  اين  وجود  آيا  و 
اگر  نه؟!  يا  دارد  عصب کشي  به  نياز  دندانشان 
شما هم حين خوردن مواد خوراکي و غذا هاي 
سرد يا گرم درد تيز و سريعي را احساس مي کنيد 
دسته اي  جز  مي شود  برطرف  بالفاصله  که 
درمان  داريد.  حساس  دندان هاي  که  هستيد 
ساده  تکنيکي  نظر  از  گاهي  دنداني  حساسيت 
از  است. شايع ترين درمان توصيه شده استفاده 
بر  است.عالوه  ضدحساسيت  خميردندان هاي 
اين، گام آخر براي برطرف شدن حساسيت  هاي 
به  مبادرت  دنداني،  کالفه کننده  و  حد  از  بيش 
درمان ريشه (عصب کشي) است که معموال به 

ندرت با نياز به اين درمان مواجه مي شويم.

«سردى كردن» دقيقا يعنى چه؟!
 

معموال  کردن»،  «سردي  اصطالح  سالمانه: 
براي دل درد، دل پيچه و گاهي هم حالت تهوع 
بعد از زياده روي در مصرف خوراکي هايي با طبع 
سرد و خشک يا سرد و تر  به کار مي رود. تقريبا 

تمام لبنيات جز پنير کهنه، شير محلي تازه، کره و 
ماست چکيده، طبع سردي دارند. بين لبنيات، پنير 
تازه، خامه، دوغ، سرشير، شير پاستوريزه و ماست 
معمولي، طبع سرد و تر دارند و کشک و قره قروت 

اين  است  بهتر  است.  خشک  و  سرد  طبعشان 
خوراکي ها را با مصلح هاي آنها مصرف کنيد. مثال 
پنير تازه را با گردو، آويشن يا نعناع خشک بخوريد. 
خامه، سرشير و شير پاستوريزه را با عسل مصرف 
کنيد. کشک را با سير، نعناع خشک و پونه کوهي 
مخلوط کنيد. در دوغ يا ماست مصرفي تان نعناع، 

 آويشن، سير، کاکوتي،  سياه دانه يا پونه بريزيد يا آن 
را با زيتون همراه کنيد. قره قروت را هم مي توان 
با انواع فلفل، سياه دانه يا زيره مصرف کرد تا دچار 

سردي ناشي از خوردن آن نشويد. 

شير مادر تا چه سنى؟
 

فوايد  مادر  شير  که  است  اين  واقعيت  سيمرغ: 
است،  از شير خشک  تر  زودهضم  دارد؛  زيادي 
سيستم ايمني کودک را تقويت مي کند، از عفونت 
پيشگيري مي کند و باعث ارتقاي سالمت کودک 
مي شود و سرشار از آنتي بادي است. در آغوش 
هنگام  مادر  با  تماس جسمي  و  گرفتن کودک 
شيردهي نيز احساس راحتي و امنيت رواني در 
او ايجاد مي کند. بررسي ها نشان داده ضربان 
قلب، استرس و فشار خون کودک نيز در زمان 
باعث  پيدا مي کند. شيردهي  شيردهي کاهش 
مادر و کاهش وزن و  بدن  تعادل هورموني در 
 برطرف شدن اضافه وزن دوران بارداري مي شود. 
مادر  در  بهتري  احساس  شيردادن  همچنين 
ايجاد مي کند و پديده دلبستگي در مادراني که 
به کودکشان شير مي دهند، تسهيل مي شود . 
بهترين زمان از شيرگرفتن کودک پايان ۲سالگي 
است.متوسط سن از شيرگرفتن کودکان در دنيا 
۲و نيم تا ۷سالگي است و اين موضوع به فرهنگ 
و آداب و رسوم بستگي دارد. در برخي کشورها 
تا ۳سالگي به کودک شير مي دهند و در برخي 
 کشورها بعد از ۶ماهگي کودک را از شير مي گيرند. 

کودک حداقل بايد ۲سال شير بخورد. 

ايستگاه سالمت

حوادث

جوانان طبسى در رقابت هاى قهرمانى 
هندبال ساحلى كشور خوش درخشيدند

هفته  از  که  کشور  جوانان  قهرماني  رقابت هاي  ايسنا: 
گذشته با حضور تيم هاي مختلفي از سراسر کشور به 
ميزباني شهرهاي بوشهر و ساري در دو منطقه آغاز شده 
بود، دو روز گذشته با قهرماني جوانان هندبال ساحلي 
پايان  اين مسابقات  دو  منطقه  در  زغال سنگ طبس 
يافت. هشت تيم شرکت کننده در رقابت هاي منطقه دو 
هندبال ساحلي جوانان کشور که بنابر دعوت فدراسيون 
هندبال خود را به سواحل ساري رسانده بودند طي سه 
روز با يکديگر به رقابت پرداختند. تيم زغال سنگ طبس 
براي اولين بار در رقابت هاي کشوري، عنوان قهرماني 

اين رقابت ها را از آن خود کرد. 

برگزارى مسابقات قهرمانى اسكيت 
رول بال در خراسان جنوبى

ايسنا : رئيس هيئت اسکيت خراسان جنوبي از برگزاري 
مسابقات قهرماني اسکيت رول بال براي اولين بار در اين 
استان خبر داد. پاکرو گفت: اين مسابقات انتخابي تيم ملي 
بوده و در دو بخش بانوان و آقايان در شهرستان بيرجند 
برگزار خواهد شد.وي افزود: در اين مسابقات تيم هايي از 
استان هاي تهران، اصفهان، گلستان، کهگيلويه و بويراحمد، 
خراسان جنوبي و قم حضور خواهند داشت که از خراسان 
جنوبي دو تيم در بخش آقايان و يک تيم از بخش بانوان با 

استان هاي ديگر به رقابت خواهند پرداخت.

كسب 6 مدال رنگارنگ بانوان كاراته كار 
طبسى در رقابت هاى قهرمانى كشور

اداره ورزش و جوانان طبس گفت:   : سرپرست  فارس 
تيم ١١ نفره بانوان کاراته کار شهرستان که به نمايندگي 
از استان در مسابقات کاراته قهرماني سبک کيوکوشين 
برگشت.  پر  دست  با  داشت،  حضور  کشور  ماتسوئي 
توتونچي اظهار کرد: در اين رقابت ها بيش از ١٧٠ بانوي 
کاراته کار از سراسر کشور در همدان طي روزهاي ١٧ تا 
١٩ مهرماه جاري با يکديگر به رقابت پرداختند.وي تصريح 
کرد: در بخش کاتا، الهام رحيمي، مهديه ابراهيمي، مليحه 
حسن زاده و ندا فهرستي در اوزان مختلف با کسب مدال 
برنز بر سکوي سوم ايستادند. در بخش کميته نيز فرزانه 
اکبري و مهديه ابراهيمي با کسب مقام سوم توانستند 

مدال برنز مسابقات را به گردن آويزند.

رقابت تيراندازان استان در مسابقات 
آزاد تفنگ و تپانچه كشور

تيراندازي خراسان جنوبي گفت:  رئيس هيئت  فارس: 
تپانچه  و  تفنگ  آزاد  رقابت هاي  در  استان  تيراندازان 
کشور به مصاف ملي پوشان مي روند. ناياب اظهار کرد: 
در مسابقات تيراندازي آزاد رشته تپانچه بادي ١٠ متر 
آقايان، سامان توکلي، تنها نماينده بزرگسال استان است 
که به مصاف حريفان ملي پوش مي رود. در بخش بانوان 
مسابقات تيراندازي آزاد رشته تفنگ بادي ١٠ متر رده 
سني جوانان «نجمه خدمتي»، تنها نماينده استان است 

که با ديگر رقيبان خود به رقابت مي پردازد.

قتل بى رحمانه همسر به خاطر
 بدهى ميلياردى! 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامي کرمانشاه با اشاره به 
اينکه ماموران کالنتري ١٢ پس از آگاهي از قتل زني 
در يکي از محالت به محل اعزام شدند، گفت : ماموران 
با مراجعه به صحنه جرم مشاهده کردند زني با شليک 
گلوله از پشت سر به قتل رسيده است. شيرزادي افزود: 
در بررسي ها مشخص شد قاتل اين زن، همسرش بوده 
که به وسيله پليس بازداشت شد. وي در خصوص انگيزه 
قاتل از ارتکاب جرم گفت : قاتل علت قتل همسرش را 
بدهي ميلياردي خود و استفاده از دسته چک همسرش 

براي پرداخت بدهي اعالم کرد. 

دستگيرى فردى كه بدون اطالع 
رئيس، حقوقش را افزايش داد 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فتا همدان گفت: با ارائه 
شکوائيه شهروندي مبني بر تغيير در حسابهاي وي در نرم 
افزار حسابرسي، موضوع در دستور کار کارشناسان قرار 
گرفت.سرهنگ اميني  افزود: در تحقيقات مشخص شد 
دسترسي ها از طريق قفل سخت افزاري انجام پذيرفته 
و از اين طريق به حسابهاي محرمانه مدير شرکت ورود 
و اطالعات مالي تغيير داده شده است. در نهايت متهم 
شناسايي و دستگير شد و در بازجويي ها عنوان کرد 
 تقاضاي افزايش حقوق داشته و پس از رد درخواستش
تصميم به دستبرد و تغيير حسابهاي مالي  گرفته است. 

قتل پدر با بيل بخاطر اعتياد 

باشگاه خبرنگاران: هشتم آبان ماه ماموران پليس در 
جريان وقوع يك قتل قرار گرفتند که موضوع را در 
دستور كار خود قرار دادند.  با حضور ماموران در محل 
حادثه، كارآگاهان متوجه شدند كه مرد ٥٩ ساله اي با 
دسته بيل و توسط پسرش به قتل رسيده است. بنابراين 
پسر جوان دستگير شد و تحت بازجويي قرار گرفت.  
وي با اعتراف به جرم خود گفت: پدرم اعتياد داشت و 
مرتب من و خواهر و مادرم را اذيت مي كرد. تا اينكه روز 
حادثه هم به خاطر اينكه تحت تاثير مواد مخدر بود مادر 
و خواهرم را كتك زد. من كه عصباني شده بودم، دسته 

بيلي را برداشتم و ضربه اي به سر پدرم زدم.  

كشف مواد مخدر در سربيشه

 ٢١ کشف  از  سربيشه  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
کيلوگرم ترياک در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ 
شهرستان  اين  امداد  يگان  ماموران  گفت:  فوالدي 
هنگام کنترل خودروهاي عبوري در محور نهبندان – 
سربيشه به يک دستگاه پژو ٤٠٥ نقره اي مشکوک و 
خودرو را براي بررسي بيشتر به يگان انتظامي منتقل 
کردند. وي اظهار کرد: ماموران در بازرسي از خودرو 
٢١ کيلوگرم ترياک که در ٤٩ بطري نوشابه اي به 
بود،  شده  جاساز  خودرو  داخل  در  اي  ماهرانه  طرز 
کشف کردند. متهم پس از تشکيل پرونده براي سير 

مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شد.

توقيف كاميون كشنده با خالفى 
بيش از 30 ميليون ريال

رئيس پليس راه خراسان جنوبي گفت: در راستاي برخورد 
راه  پليس  ماموران  ساز  حادثه  و  متخلف  رانندگان  با 
نهبندان هنگام کنترل خودروهاي عبوري يک دستگاه 
کاميون کشنده بنز را به علت تخطي از سرعت مجاز 
متوقف کردند. سرهنگ رضايي افزود: پس از توقف اين 
خودرو مشخص شد که کاميون کشنده بنز داراي مبلغ ٣٠ 
ميليون و ٤٥٠ هزار ريال خالفي معوقه است.وي ادامه 
داد: برابر ماده ٨ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي از 
تردد خودروهاي متخلف با خالفي بيش از ١٠ ميليون 

ريال جلوگيري و در صورت مشاهده توقيف خواهند شد.

قابل توجه مشتاقان زيارت    ثبت نام عتبات عاليات هوايى ويژه ايام محرم

با تسهيالت ويژه و تخفيف 10 درصدى

ثبت نام در كليه دفاتر زيارتى سطح استان

شركت مركزى خدمات زيارتى خراسان جنوبى   تلفن تماس: 32449966

اعزام 94/7/25         

 94/8/2

  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

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

محمد رسول ا... (ص)اكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها:
17    13:50   9:3020:10

32222636056تلفن:

سينما بهمن آمادگى دارد  سالن سينما را  در صورت تمايل سازمان ها  
نهادها و ...  براى برگزارى همايش ها و نشست ها به صورت اجاره 

واگذار نمايد.

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

    09158076574 - نظرى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 10

ل
صو

ح
ع  م

نو
ت

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

انواع جوانه 
را از ما بخواهيد 

(ماش-گندم-عدس- نخود)
هايپر پروما - تقاطع مدرس و محالتى

داربست مهـدى    نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

نانوگستر شــرق      جايگزين ايزوگــام
عايق بندى استخر، سرويس بهداشتى ، حمام ، تراس

ساخت باغچه، منبع آب پشت بام /  عمر مفيد 20 سال ، وزن پايين ، عايق صدا و حرارت

مدرس 21 - چهارراه دوم      09155628497 - 32238568
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گروه خبر- معاون عمران و شهرسازى شهردارى بيرجند با اعالم اين خبر اظهار كرد: در راستاى خدمات رسانى به معلوالن و جانبازان و 
با مطالعات و نيازسنجى هاى انجام شده، اجراى خط كشى سه جزئى و نصب تابلو تعداد 8 محل پاركينگ ويژه معلوالن در نقاط مختلف 
شهر آماده سازى شد. عدل خاطر نشان كرد: طبق قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى تنها پالك خودروهاى توانيابان مى توانند در محل 

هاى ويژه پارك نمايند در غير اين صورت خودروهاى عادى در صورت توقف مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت.

جلسه هم انديشى سمن هاى اجراى محل پارك ويژه معلولين براى اولين بار در شهر بيرجند
حوزه سالمت استان برگزار شد

گروه خبر- ساعت 15 روز گذشته سالن فجر دانشگاه 
علوم پزشكى بيرجند ميزبان فعاالن سمن هاى حوزه 
سالمت استان بود. دكتر سيد محمد هادى ايازى قائم 
اجتماعى  امور مشاركت هاى  بهداشت در  مقام وزير 
جلسه  اين  ويژه  مهمان  نهاد  مردم  هاى  سازمان  و 
در سخنانى به مسايلى پيرامون طرح تحول سالمت 
براى  دولت  محدود  توان  از  همچنين  وى  پرداخت. 
بيماران  باالى  هاى  هزينه  و  حوزه  اين  در  خدمت 
خاص و آمارشان در كشور سخن گفت و افزود: براى 
جلب مساعدت هاى مردمى بايد فرهنگ سازى در اين 
زمينه بيشتر شود. ايازى با تأكيد بر اهميت پيشگيرى 
جلب  براى  فرهنگسازى  داد:  ادامه  درمان  از  قبل 
مشاركت مردمى ضرورى است. وى از سازمان هاى 
خيريه خواست در بخش سالمت بيشتر مشاركت كنند. 
به گفته وى 610 سازمان مردم نهاد در حوزه سالمت 
كشور فعاليت مى كنند. الزم به ذكر است در اين جلسه 
دكتر كاظم قائمى معاون وزير و رئيس دانشگاه علوم 
پزشكى و معاونين وى نيز حضور داشتند. نمايندگان 
10 سازمان فعال مردم نهاد حوزه هاى مرتبط نيز به 
بيان مشكالت حوزه هاى مسئوليت خود پرداختند و 

درخواست هاى خود را مطرح كردند. 

بازديد دانش آموزان دوره اول متوسطه 
نمونه كاشي نيلوفر از فرودگاه بيرجند

با  ناجا  هفته  بزرگداشت  مناسبت  به  فرد-  كاظمى 
هاي  فرودگاه  پليس  فرمانده  هماهنگي  و  همكاري 
استان 65 دانش آموز دختر دوره اول متوسطه مدرسه 
نمونه كاشي نيلوفر از بخش هاي فرودگاه بيرجند بازديد 
كردند. در اين بازديد 4 ساعته ابتدا سرگرد زراعتگر به 
تشريح اقداماتي كه در فرودگاه صورت مي گيرد تا يك 
پرواز ايمن به مقصد برسد، پرداخت سپس دانش آموزان 

از تمامى بخش هاى فرودگاه بازديد كردند.

نرخ بيكارى در زيركوه، كمتر از ميانگين استانى

اشتغال  كارگروه  در  زيركوه  فرماندار  معاون  فارس- 
زيركوه، نرخ بيكارى اين شهرستان را 6,2 درصد اعالم 
كرد و اظهار كرد: اين نرخ يك درصد از نرخ ميانگين 
بيكارى در استان كمتر است. مصطفوى نيا با بيان اينكه 
جمعيت فعال شهرستان 13 هزار و 220 نفر است و از 
اين تعداد 12 هزار و 395 نفر شاغل هستند، تصريح 
كرد: در سال گذشته تعهد اشتغال شهرستان 455 نفر 
بود كه امسال نيز سهم شهرستان زيركوه 472 نفر بوده 

كه تاكنون 40 درصد آن محقق شده است.

پسر  آموزان  دانش  نور  راهيان  كاروان  نخستين 
دبيرستان هاى شهرستان بيرجند در سال جارى، روز 
گذشته در قالب اردوى عملى درس آمادگى دفاعى، 
به  عازم مناطق عملياتى دوران دفاع مقدس شدند. 
گزارش ايرنا فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه بيرجند 
كاروان  اين  قالب  در  گفت:  مراسم  اين  حاشيه  در 
240 دانش آموز و عوامل اجرايى آنان با پنج دستگاه 

اتوبوس به اردوى راهيان نور اعزام شدند. سرهنگ 
پاسدار اسماعيلى افزود: اين دانش آموزان در مدت پنج 
روز سفر به مناطق عملياتى جنوب كشور، ضمن الگو 
گرفتن از سيره عملى شهدا و رزمندگان هشت سال 
دفاع مقدس، آمادگى خود را براى حفظ و حراست از 
كشور و نظام جمهورى اسالمى اعالم مى كنند. وى 
گفت: تا پايان سال جارى طى مرحله اى ديگر 195 

دانش آموز پسر مقطع متوسطه شهرستان بيرجند به 
اردوى راهيان نور اعزام مى شوند.

سجادى نژاد، مدير آموزش و پرورش بيرجند هم در اين 
مراسم گفت: سفر دانش آموزان به اردوى راهيان نور 
موجب مى شود آنها با نگاه به تاريخ معاصر با زندگى 
معنوى كسانى كه خالصانه جان و هستى خود را براى 

دفاع از ميهن اسالمى تقديم كردند آشنا شوند.

اعزام نخستين كاروان راهيان نور دانش آموزان پسر بيرجند

مديركل فرودگاه هاى خراسان جنوبى گفت: با 
توجه به سفر اخير وزير راه و شهرسازى به استان 
فرودگاه   پروازهاى  افزايش  براى  مساعد  قول 
گزارش  به  مى گيرد.  انجام  بيرجند  بين المللى 
ماه  سه  در  كرد:  اظهار  سالمى  هادى  فارس، 
گذشته تعداد پروازهايى كه از فرودگاه هاى استان 
انجام گرفته 268 پرواز بوده است. وى تصريح 
كرد: در تابستان امسال نيز 25 هزار و 74 نفر از 

طريق ناوگان هوايى استان جا به جا شده اند.

سالمى افزود: كم شدن مسافران، تعداد پروازها 
و بار همراه مسافر در 6 ماه نخست سال جارى 
به  مربوط  مشابه سال گذشته  به مدت  نسبت 
باطل شدن پروازهاى حج عمره بوده است. وى با 
بيان اينكه در حاضر به دليل كمبود ناوگان حمل 
و نقل هوايى افزايش پروازها با وجود تالش ها و 
مكاتبات استاندارى، نمايندگان استان در مجلس 
اداره كل فرودگاه هاى استان  شوراى اسالمى و 
ميسر نشده است، يادآور شد: با توجه به سفر اخير 

وزير راه و شهرسازى به استان قول مساعد براى 
افزايش پروازهاى فرودگاه  بين المللى بيرجند به 
و  داده شد  ناوگان جديد  ورود  و  محض خريد 
اين امر در اولويت قرار مى گيرد. سالمى اضافه 
كرد: همچنين براى افزايش پروازهاى فرودگاه 
برنامه اى  پروازهاى  از  غير  بيرجند  بين المللى 
برنامه ريزى  هواپيمايى  شركت هاى  توسط  كه 
مى شود، پروازهاى چارترى بخش خصوصى نيز 
مى تواند صورت پذيرد و بايد اين بخش تقويت 

شود تا در اين مورد برنامه ريزى انجام شود.
سالمى به پروژه هاى اجرا شده در 6 ماه نخست 
امسال اشاره كرد و گفت: گازرسانى به فرودگاه، 
ايجاد بلوار ورودى جديد، بازسازى محوطه و خريد 
دكل هاى روشنايى، آسفالت پاركينگ حجاج و ... 
از مهم ترين اين پروژه ها بوده است و در حال 
حاضر مطالعه ترمينال جديد، تكميل ساختمان 
حفاظت و خريد دستگاه ILS با نياز به اعتبارى 

حدود 35 ميليارد تومان در دست اقدام است.

قول مساعد وزير راه براى افزايش پروازها در فرودگاه  بين المللى بيرجند

وجود تنها يك كتابخانه
 تخصصى كودك در بيرجند

با  بيرجند  شهرستان  عمومى  كتابخانه هاى  رئيس 
اشاره به وجود تنها يك كتابخانه تخصصى كودك در 
بيرجند، تأكيد كرد: در استان بايد فضاهاى كتابخانه اى 
كاظم زاده  شود.  گسترده تر  نوجوانان  و  كودكان  ويژه 
استان  كتابخانه هاى  فعال  اعضاى  تعداد  كرد:  اظهار 
حدود 16 هزار نفر هستند و 10 هزار نسخه كتاب در 

دسترس عالقه مندان به كتاب و كتابخوانى قرار دارد.

پيش بينى اجراى 56 پروژه 
محروميت زدايى امسال دراستان

ايرنا- رئيس سازمان بسيج سازندگى خراسان جنوبى 
در  زدايى  محروميت  56پروژه  حاضر  حال  در  گفت: 
استان از محل اعتبار قرارگاه قرب كوثر سپاه پاسداران 
افزود:  زهرايى  است.  كار  دستور  در  اسالمى  انقالب 
در سال جارى براى اجراى اين تعداد پروژه از محل 
اعتبار محروميت زدايى قرارگاه قرب كوثر سپاه، 10 
ميليارد ريال بودجه مصوب شده است. وى ادامه داد: 
در صورت تخصيص اين ميزان اعتبار عمليات اجرايى 

اين تعداد پروژه در استان آغاز مى شود.

توسعه ورزش، نيازمند گسترش زيرساخت ها 

براى  گفت:  استان  جوانان  و  ورزش  مديركل  ايسنا- 
توسعه ورزش، نيازمند گسترش زيرساخت ها و ارتقاى 
بهره ورى اماكن ورزشى هستيم. عزيززاده مقدم افزود: 
استان 45  زيرساخت ها، سهم سرانه  توسعه  در بخش 
صدم سانتى متر مربع است و تا تحقق حكم برنامه پنجم 
توسعه، فاصله 2 برابرى داريم. وى افزود:  براى اتمام 94 
پروژه ناتمام- با احتساب پروژه هاى بهسازى و تكميلى 
- 54 ميليارد تومان كسرى  اعتبار داريم كه افتتاح و بهره 
بردارى از اين تعداد پروژه، به مثابه اضافه شدن 18صدم 

سانتى مترمربع به سرانه فضاهاى ورزشى است.

برپايى جشن « پرواز بادبادك ها» در طبس

به مناسبت  بادبادك ها»،  بزرگ «پرواز  فارس- جشن 
جشن  اين  شد.  برگزار  طبس  در  خانواده  ملى  روز 
به مناسبت روز ملى خانواده در محل مجتمع تفريحى 
نارنجستان طبس برگزار شد. جشن پرواز بادبادك ها با 
اجراى وحيد رضا ذوالفقارزاده با هدف افزايش همدلى 
خانواده ها و نشاط اجتماعى برپا شد. به پرواز درآوردن 
بادبادك ها در آسمان طبس با آرم بانك ايران زمين، 
و  پاپ  زنده  موسيقى  اجراى  رزمى،  حركات  اجراى 
سنتى، اجراى گروه اسكيت و اهداى جوايز به صاحبان 

بهترين بادبادك ها از جمله برنامه هاى اين جشن بود.

گروه خبر- انجمن آثار و مفاخر فرهنگى ايران از يك عمر فعاليت هاى علمى و 
فرهنگى دكتر محمود رفيعى استاد دانشگاه علوم پزشكى تهران كه آثار متعددى را 

درباره فرهنگ و تاريخ بيرجند  به چاپ رسانده با اهداى لوح تجليل كرد.
در مراسمى كه بعد از ظهر يكشنبه در انجمن آثار و مراكز فرهنگى ايران برگزار شد، 
از يك عمر فعاليت هاى علمى و فرهنگى دكتر محمود رفيعى كه همزمان با اشتغال 
به حرفه پزشكى و تدريس آن در دانشگاه تهران، اقدام به جمع آورى آثار فرهنگى و 

معرفى فرهنگ غنى خراسان جنوبى و شهر بيرجند كرده بود، تجليل كرد.
دكتر محمود رفيعى در اين مراسم گفت: از سال 1351 و بعد از آغاز تدريس در 
دانشگاه علوم پزشكى دانشگاه تهران سعى كردم منابعى از بزرگان بيرجند را به دست 
آورده و مطالعه كنم اما هرچه حتى از اهل علم نيز سؤال كردم، اثرى به جز چند 
 كتاب به دست نياوردم لذا خود دست به كار شدم. وى با بيان اينكه از گذشته هاى
دور مردم خراسان جنوبى از فرهنگ به عنوان عاملى براى توسعه پايدار استفاده مى 
كرده اند، اظهار كرد: امروزه در دنيا قدرت از دانش، تحقيق و پژوهش حاصل مى 

شود و هركشورى داناتر باشد، تواناتر و قدرتمندتر است. 
اين استاد دانشگاه سه عامل اطالعات، مديريت و منابع انسانى را عوامل تعيين كننده 
توسعه دانست و از استادان دانشگاهى خواست تا براى از بين بردن فاصله اطالعات 
خود با مردم، كتاب هايى به زبان ساده به رشته تحرير درآورند تا بيش از 60 درصد 

مردم كشور قدرت تجزيه و تحليل مسايل را داشته باشند.
در اين مراسم كه با حضور پرشور شاگردان، همكاران و جمعى از فرهيختگان برگزار 
شد، محمدرضا مجيدى سفير سابق ايران در يونسكو رئيس مركز اسناد و كتابخانه 

مجلس گفت: دكتر رفيعى از سرمايه هاى علمى و فرهنگى خراسان جنوبى است 
و زندگى علمى دكتر رفيعى سرشار از تربيت پزشكان و درمان بيماران بوده است 
و عشق به ميهن باعث شد تا شاهد خدمات بسيار ايشان به ايران و آثار فرهنگى 

خراسان جنوبى باشيم. وى با يادآورى دغدغه فراوان دكتر براى جمع آورى آثار 
فرهنگى خراسان جنوبى خواستار تشكيل بانك اطالعاتى جامع براى ثبت ملى و ثبت 

جهانى اين آثار از سوى مسئوالن استان و همچنين فرهيختگان اين منطقه شد.
ناهيد بنى اقبال استاد بازنشسته دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان زبان و ادبيات 
فارسى نيز در اين مراسم گفت: دكتر رفيعى در طول سال هاى گذشته با معرفى 
اهالى علم و ادب بيرجند، اين آگاهى را به جوانان داد كه به داشتن اين مفاخر 
مباهات كرده و الگوهاى ذى قيمتى از آنان براى خود بپذيرند. وى با بيان اينكه 
فعاليت هاى دكتر رفيعى منحصر به يك حوزه نمى شود و طيفى از علماى گذشته و 
معاصر را مى پوشاند، تصريح كرد: همت بلند ايشان به قدرى كارساز بوده كه اگر در 

جايى، جاى اثرى خالى بوده است، خود دست به انتشار كتابى درباره آن زده است.
سيدتقى نوربخش مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى كه خود از جمله شاگردان دكتر 
رفيعى بوده است نيز در اين مراسم گفت: در سال 1365 و زمانى كه شاگرد ايشان 
بودم، شاهد عمق دانش تئوريك و برخورد كريمانه ايشان با بيماران بودم كه اخالق 

پزشكى را به همراه تئورى ها به ما مى آموخت.
وى دكتر رفيعى را يك حكيم توصيف كرد و افزود: ايشان تنها يك پزشك و استاد 
علوم پزشكى نبودند بلكه در ساير زمينه ها نيز ظرفيت هاى بزرگ خود را به كار 

گرفته و آثار مكتوب و غيرمكتوب مفاخر سرزمين مادريشان را منتشر كردند.

تجليل از خدمات علمى و فرهنگى مورخ دانا، پزشك توانا

مجيدى: دكتر رفيعى از سرمايه هاى علمى و فرهنگى خراسان جنوبى است

اجراى كليه آيتم هاى ساختمان و بازسازى با مجرب ترين اكيپ هاى اجرايى و طبق برنامه زمان بندى

پيمـانكـــارى ساختمــــان
شركت ساختمانى پوالد سازه پايدار ملل   شماره ثبت: 4981

آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

تنها كارخانه صنعتى استاندارد با كوره تونلى در شرق كشور
توليد كننده انواع آجر تيغه 10 و  15 و آجرنما داراى استاندارد

آدرس كارخانه: 
شهرك صنعتى بيرجند - فاز 3 – مبتكران 4
دفتر فروش كارخانه : 8- 32255367
دفتر فروش بيرجند: خيابان فردوسى - نبش فردوسى 1- مقابل بوستان سرو - پالك 56
تلفن: 32237446   همراه مدير فروش: 09153635254

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

 پذيراى دوستان عزيز در
 فضاى خانوادگى گرم و بسيار 

آرام و دلنشين مى باشد

با سرويس دهى چـاى و عصـرانه و شـام

خيابان پانزده خرداد
 حدفاصل مدرس و پاسداران

 نبش خيابان عمارت
 باغ رستوران سارونه

بـاغ رستوران

آهن آالت  مستعمل را نقدا خريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات

09151636052 

PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

09384928910 - باقرى
پاسداران 7 – چهار راه اول سمت  چپ -  پالك 12

كلينيك ترك اعتياد آرمان

آدرس: حكيم نزارى 8   تلفن: 32213126 - 09104005155

متادون /  بوپرنورفين
ارائه مشاوره براى درمان

 به روش ماتريكس

گچ كارى و گچ برى 
 پذيرفته مى شود 

به قيمت مناسب در اسرع وقت
 (شهر- روستا)    09159658659

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادر دار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى مختلف 
خياطى از مبتدى تا 
پيشرفته با مجوز رسمى از 
سازمان آموزش

 فنى و حرفه اى كشور 
 .................................

خيابان معلم – ميدان 7 تير
 32444141 - 09153611928 بهدانى
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 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
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امام سجاد (ع) : از دروغ کوچک و بزرگ در هر جّدي و شوخي
 بپرهيزيد، زيرا چون کسي دروغ کوچک گفت 

بر دروغ بزرگ نيز جرأت پيدا مي کند. 
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حسين زاده- همايش گراميداشت سى امين سالگرد تاسيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند همراه 
با مراسم نكوداشت استاد دكتر غضنفر فروزانفر بنيانگذار اين دانشگاه روز گذشته برگزار گرديد.

در اين مراسم كه با حضور قائم مقام وزير بهداشت در امور مشاركت هاى اجتماعى، مسئولين 
و مديران عالى رتبه استان، خيرين حوزه سالمت، اعضاى هيئت علمى و كاركنان دانشگاه و ... 
در محل سالن اجتماعات شهيد رحيمى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند به همت هيئت رئيسه 
اين دانشگاه برگزار شد، ابتدا رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند ضمن خير مقدم به حضار، 
صداقت در گفتار و عمل و حس انساندوستى را از خصوصيات بارز دكتر فروزانفر ذكر كرد و گفت: 

اميدواريم بتوانيم از تجربيات ارزشمند دكتر فروزانفر نهايت استفاده را ببريم.

را  خود  واقعى  جايگاه  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  هنوز  كه  بپذيريم   بايد 
پيدا نكرده است

دكتر قائمى با بيان اينكه با وجود گذشت سى سال از تاسيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند بايد 
بپذيريم كه اين دانشگاه هنوز شخصيت و جايگاه واقعى خود را پيدا نكرده ، افزود: قطعا چنانچه 
به اقدامات صورت گرفته در گذشته قانع باشيم پيشرفت نخواهيم كرد و هرچند كه 30 سال پر 
بركت را براى بهداشت و درمان شهرستان بيرجند و استان خراسان جنوبى پشت سر گذاشتيم 
اما جا دارد بزرگان دانشگاه و استان دست به دست هم دهند تا به روند رو به رشد دانشگاه علوم 

پزشكى بيرجند سرعت و شتاب بيشترى بدهيم .
وى با اشاره به اينكه مهمترين وظيفه خود را در دانشگاه علوم پزشكى دادن شخصيت به اين 
دانشگاه مى دانم، اظهار كرد: در اين راستا چهار راهكار را پيش روى خود ترسيم كرده ايم كه 
شخصيت دادن به خودمان به عنوان هيئت رئيسه دانشگاه و تاكيد بر لزوم توجه به امور رفاهى 

پرسنل و اعضاى محترم هيئت علمى و ايجاد صميميت و همدلى اولين راهكار ماست.

تاكيد بر ضرورت توجه به تامين زيرساخت ها و اصالح چارت سازمانى، توسعه پژوهش 
و آموزش و تقويت روابط بين المللى دانشگاه علوم پزشكى

دكتر قائمى توجه به تامين زيرساخت ها و اصالح چارت سازمانى دانشگاه، توجه ويژه به توسعه 
پژوهش و آموزش به عنوان دو بازوى ارتقاى سالمت و نيز توجه به تقويت روابط بين المللى 
 دانشگاه را از ديگر راهكار هاى پيش رو براى رسيدن دانشگاه علوم پزشكى بيرجند به جايگاه 

واقعى اش ذكر كرد.
در ادامه جلسه و پس از پخش كليپ معرفى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند از ابتدا تا كنون، قائم 
مقام وزير بهداشت در امور مشاركت هاى اجتماعى، سازمان هاى مردم نهاد و خيريه هاى حوزه 
سالمت كشور با ابالغ سالم و قدردانى وزير بهداشت به حضار و به ويژه به دكتر فروزانفر بنيانگذار 
دانشگاه علوم پزشكى بيرجند، از تمامى روساى اين دانشگاه از ابتدا تا كنون و خيرين منطقه 
به لحاظ كمك در احداث بيمارستان ها، مراكز بهداشتى درمانى و خانه هاى بهداشت، قدردانى 
كرد و گفت: بايد اين باور را داشته باشيم كه مردم مى توانند در توسعه، نقش اساسى ايفا كنند 
و چنانچه بتوانيم زمينه مشاركت مردم را در عرصه هاى مختلف فراهم نماييم قطعا بسيارى از 
مشكالت و محروميت ها رفع خواهد شد و لذا در حوزه سالمت نيز بايد اين باور به وجود آيد و از 

ظرفيت ها و توانمندى هاى مردم در راستاى سالمت خودشان حداكثر استفاده را ببريم.

دانشگاه علوم پزشكى بيرجند توانسته از ظرفيت خيرين در راستاى ارتقاى سطح 
بهداشت و درمان استفاده كند

دكتر ايازى با اشاره به اين كه سازمان هاى مردم نهاد متعددى داريم كه از بسيارى از مراكز 
دولتى تاثيرگذارتر بوده اند، اظهار كرد: خوشبختانه در دوره مديريت فعلى وزارت بهداشت به 
اين مقوله توجه زيادى مى شود و در خراسان جنوبى نيز اين ديدگاه وجود دارد و دانشگاه 
علوم پزشكى توانسته از ظرفيت خيرين در اين راستا استفاده كرده و مشاركت آنان را در حوزه 
بهداشت و درمان جلب نمايد. سپس كليپ عملكرد و دستاوردهاى يكسال گذشته دانشگاه علوم 
پزشكى بيرجند پخش شد و در ادامه، قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه بيرجند 
در سخنانى ضمن قدردانى از زحمات فراوان دكتر فروزانفر در عرصه هاى مختلف، گفت: اگر در 
 راستاى توليد تالش نكنيم و از خودگذشتگى نداشته باشيم و عرق نريزيم درآمدى كه كسب 
مى كنيم رباست و اين ربا حتى در پست و عنوان هم صادق است و چنانچه در پستى كه گرفته 

ايم تالش نكنيم و جايگاه را ارتقا نبخشيم حكم ربا را دارد.

بزرگانى چون دكتر فروزانفر براى خدمت به مردم از جان مايه گذاشته اند

حجت االسالم والمسلمين دكتر رضايى با بيان اينكه در جامعه اسالمى بايد به سمت مفيد بودن، 
توليد و ايجاد ارزش افزوده پيش برويم، افزود: دكتر فروزانفر از چند دهه پيش در حوزه بهداشت 
و درمان و عرصه هاى ديگر استوار و پر تالش مشغول خدمت به مردم هستند و الحمدهللا تا به 
امروز اين شرايط را حفظ كرده اند و امروز كه براى ايشان مراسم نكوداشت مى گيريم جزو مردان 

بزرگى هستند كه از جانشان براى خدمتگزارى مايه گذاشته اند.
پخش كليپ تصويرى بيان خاطرات دكتر بهرامى (معاون اسبق وزارت بهداشت ) از آشنايى و 
ارتباط وى با دكتر فروزانفر، اجراى زنده موسيقى مقامى تربت جام، قرائت پيام دكتر نوربخش 
از پيشكسوتان پزشكى بيرجند توسط آقاى غنى و پخش كليپ معرفى دكتر فروزانفر از زبان 

خودش و روساى سابق دانشگاه و جمعى از همكاران و دانشجويان وى از ديگر برنامه هاى اين 
جلسه بود.

ده ها هزار نفر در ايجاد زيرساخت هاى بهداشت و درمان منطقه مشاركت داشته اند

در ادامه، دكتر غضنفر فروزانفر بنيانگذار دانشگاه علوم پزشكى بيرجند كه به مدت 13 سال 
مسئوليت اين دانشگاه را برعهده داشته و در اين مدت پيگير احداث 150 تا 170 هزار متر 
مربع زيربناى ساختمانى در بخش بهداشت و درمان منطقه بوده است، در ميان تشويق ممتد 
حضار پشت تريبون قرار گرفت و با بيان اينكه دانشگاه علوم پزشكى بيرجند در سال 65  پس 
از تالش ها و پيگيرى هاى گروهى با موافقت وزارت بهداشت وقت تاسيس گرديده، گفت: شرط 
تاسيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند ايجاد بسيارى از امكانات و زيرساخت هاى مورد نياز اين 
دانشگاه توسط مردم بود كه كمك هاى فراوان مردم را در پى داشت و افراد متعددى در اين 
راستا با اهداى زمين و وجه نقد همكارى و مشاركت كردند و بسيارى از مردم هم كمك هاى 
هرچند اندكشان را در قالب صدور قبض تقديم نمودند و از محل همين كمك ها موفق به 
تامين زيرساخت ها شديم. به گفته وى خيرين و بزرگان ديگرى از جمله حاج آقا فرزين ، دكتر 
ذوالفقارى، مرحوم حاج محمد خزاعى ، مرحوم دكتر علوى، دكتر خزاعى، دكتر درويش، دكتر 
فرخى، دكتر شريفى، حاج آقا آمالى و ... هم بودند كه در اجراى امور و ساخت و سازها همراهى 
خالصانه اى داشتند و در همان زمان بيمارستان امام رضا (ع) 10 هزار متر مربع توسعه پيدا كرد 
و با آنكه در دو سه سال اول كمك دولتى نداشتيم اما در ادامه و با پيگيرى هاى صورت گرفته 
كمك هاى دولتى نيز اختصاص يافت و اماكنى از جمله بيمارستان وليعصر (عج) بيرجند احداث 
شد و اراضى قابل توجهى از جمله زمين اكبريه، زمين بيمارستان وليعصر (عج) ، باغ فتح، باغ 

زرشكى، زمين پايگاه انتقال خون و ... در اختيار دانشگاه علوم پزشكى قرار گرفت.

كسب چند ساله رتبه هاى برتر آزمون جامع علوم پزشكى كشورى توسط دانشگاه 
علوم پزشكى بيرجند باعث حيرت مقامات وزارتخانه شده بود

 دكتر فروزانفر با اشاره به اينكه دهها هزار نفر در كنار معاونين دانشگاه علوم پزشكى بيرجند ،
روساى دانشكده ها و بيمارستانها ، مديران و كارشناسان و كاردانان، پرسنل و دانشجويان همه 
و همه در ايجاد و ارتقاى سطح دانشگاه علوم پزشكى بيرجند نقش داشتند، گفت: از همه 
 اين عزيزان قدردانى مى كنم و اگرچه اين دانشگاه به دانشگاه هاى بزرگ كشور نمى رسد اما 
مى توان به جرأت گفت كه از قطب هاى درمانى شرق كشور هستيم و در حاليكه در گذشته 
تعداد پزشكان منطقه از انگشتان دو دست تجاوز نمى كرد در حال حاضر صدها نيروى متخصص 
و عمومى در اين شهرستان و استان خدمت مى كنند و اين امر به بركت نظام اسالمى كه هدف 

آن توسعه نقاط مختلف كشور است، محقق گرديده است.
بنيانگذار دانشگاه علوم پزشكى بيرجند همچنين اظهار كرد: در ابتدا در كنار اساتيد بومى و استفاده 
از اساتيد پروازى توانستيم وضعيت آموزشى دانشگاه را ارتقا ببخشيم به طورى كه در 7 نوبت 
 مقام اول و در دو نوبت مقام دوم را در آزمون جامع علوم پايه پزشكى را در سطح دانشگاه هاى 
علوم پزشكى سراسر كشور كسب كنيم كه مايه تعجب و حيرت مقامات وزارتخانه شده بود و 
آنها پس از بررسى و نظارت چند باره ناظرانشان به اين نتيجه رسيدند كه دانشگاه علوم پزشكى 
بيرجند دانشگاهى منظم و منسجم با نيروهاى خوب و مدير و مدبر است و اين امر در تغيير نگاه 
آنها به دانشگاه موثر بود و لذا با نظر مساعد وزارتخانه توانستيم تجهيزات و امكانات بسيار خوبى 
را براى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند و بيمارستانهاى منطقه جذب كنيم و دانشگاه سير تكاملى 

خود را طى كرد.

به مردم در دانشگاه  از من هم همكارانم گام هاى موثرى در راستاى خدمت   پس 
علوم پزشكى بيرجند برداشتند

دكتر فروزانفر با تاكيد بر اين نكته كه پس از من نيز همكارانم به خوبى تالش كردند ، گفت: 
 با تاسيس دانشكده هاى جديد از جمله دانشكده دندانپزشكى كه نياز مهم مردم منطقه بود 
برداشته شده و در مقاطع دستيارى، دكترى  به مردم  گام هاى موثرى در راستاى خدمت 
تخصصى، كارشناسى ارشد و كارشناسى رشته هاى مختلفى راه اندازى گرديده و ضمن ايجاد 
خوابگاه هاى دانشجويى جديد، مركز راديوتراپى و شيمى درمانى را با كمك خيرين با پيشرفت 
فيزيكى مناسب در دست احداث داريم. وى در انتها از زحمات 20 ساله دكتر قائمى رئيس 
دانشگاه علوم پزشكى بيرجند در حوزه بهداشت و درمان منطقه قدردانى كرد. در پايان اين جلسه 
با اهداى هدايايى از دكتر فروزانفر بنيانگذار دانشگاه علوم پزشكى بيرجند و افراد دخيل و فعال 
در اين زمينه تجليل به عمل آمد. همچنين لوح سپاس دانشگاه علوم پزشكى زاهدان به منظور 
تجليل از زحمات دكتر قائمى براى برپايى اين همايش و سه دهه فعاليت دانشگاه در ارائه خدمات 
بهداشتى درمانى ارزنده به مردم شرق كشور به ايشان اهدا شد. الزم به ذكر است: در طول اين 
جلسه، سخنرانان بارها از دكتر فروزانفر به عنوان پزشكى متعهد، خوش خلق و خدمتگزار نام 
بردند و از منش و اخالق حسنه وى در برخورد با مردم و بيماران به نيكى ياد كردند. همچنين 
در اين جلسه از سوى شهردار بيرجند پيشنهاد شد در صورت موافقت با شوراى اسالمى شهر 
بيرجند يك خيابان به نام دكتر فروزانفر نامگذارى شود. فرزين از خيرين استان نيز پيشنهاد كرد 
مجسمه دكتر فروزانفر به عنوان بنيانگذار دانشگاه علوم پزشكى بيرجند، در محل اين دانشگاه 

نصب گردد كه اين دو پيشنهاد مورد استقبال حضار قرار گرفت.

همزمان با سى امين سالگرد تاسيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند انجام شد:

تجليل از پزشك مردمى ، دلسوز و متعهد استاد دكتر فروزانفر
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قدرشناسى از سالمند  
بيا تا قدر همديگر بدانيم كه تا ناگه ز يكديگر نمانيم  شايسته 
كريم  قرآن  برسفارش  بنا  خانواده،  افراد  و  فرزندان  است 
و پيشوايان دينى، سالمند را در جايگاه واقعى اش، يعنى 
خانواده نگهدارى كنند. قدرشناسى از سالمندان، همان رفتار 
درست و محترمانه و شناخت نيازهاى روحى آنان است. از 
ضرورى ترين نيازهاى سالمندان، محبت و توجه است. هر 
قدر آنها از نظر مادى بى نياز باشند، ولى نبايد نياز به محبت و 

توجه به ايشان را ناديده گرفت
ـ حقوق سالمندان  

امام سجاد عليه السالم درباره حقوق سالمندان مى فرمايد: 
«حق سالخورده اين است كه حرمت پيرى اش را بدارى. 
اگر سوابق فضيلت در اسالم دارد، تجليلش كنى. او را مقدم 
بدارى. در اختالفات خصمانه با او رو به رو نشوى. در راه 
رفتن بر او سبقت نگيرى و پيشاپيش او راه نروى. نادانش 
نشمارى. اگر رفتار جاهالنه اى كرد، تحمل كنى. به مقتضاى 
سالمندى،  و  مسلمانى  سوابق 
و  سن  حق  كه  كنى  احترامش 
سال نيز چون حق اسالم است».  

پيرى زودرس و علل آن
منظور از پيرى زودرس، سن و 
مقياس تقويمى نيست، زيرا هيچ 
سببى موجب زياد يا كم شدن 
طبق  بشر  و  گردد  نمى  عمر 
سنتى كه خداوند براى وى قرار 
تا  است،  حركت  حال  در  داده 
موعدى كه از طرف خالق گيتى 
برايش قرار داده و تمام مى شود.
مقصود از پيرى زودرس آن است 
كه شخص از نظر جسمى، روحى 
و فكرى پير شود و جسم و روح 
ناتوانى  و  ضعف  دچار  فكر  و 
گردند.براى اين كه انسان از نظر  
دچار  جسمى  و  فكرى  روحى، 
ضعف گردد، چند عامل مؤثرند 
اشاره  ها  آن  ترين  مهم  به  كه 

مى شود:
1) عامل اول كه شايد مهم ترين 
عامل پيرى زودرس باشد، عدم 
و  قلق  وجود  و  درونى  آرامش 
اضطراب و پريشانى. كه هر گاه 
داشت  مشكل  درون  از  انسان 
و  جسم  و  ظاهر  بر  (مطمئناً 

حتى فكر انسان اثرگذار خواهد بود. و مهم ترين عامل 
دفع اضطرابات درونى آن است كه انسان با روى آوردن 
كند.) تغذيه  معنويت  از  دينى  و  الهى  هاى  برنامه  به 

2) عامل مؤثر دوم در پيرى زودرس آن است كه انسان 
در برابر مشكالت پيش آمده صبر و حوصله نداشته باشد 
و براى حل آن ها ناتوان و عاجز شود، يا براى انجام دادن 
كارهايش برنامه ريزى نمايد، ولى بعد در اجراى برنامه اش 
كوتاهى كند و انجام دادن كارهايش به تعويق بيفتد يا اين 
كه انجام نشوند و كارها و اعمال انسان نيمه تمام باقى 
بمانند. براى پيشرفت و موفقيت توجه به اين سخن مارك 
تواين جالب به نظر مى رسد: «رمز پيشرفت شروع است، 
رمز شروع كردن تقسيم كار به بخش هاى كوچك تر و آن 

گاه آغاز رسيدن با اولين آن ها است.»
غذاى  كمبود  زودرس،  پيرى  در  سوم  اثرگذار  عامل   (3
مناسب يا استفاده از خوردنى ها و نوشيدنى هاى مضّر 
است، زيرا در اين دو حالت انسان بخصوص آن كه اگر تا 
حدودى سنى از وى گذشته باشد، به سبب تغذيه بد دچار 
كمبود خون مى شود و سريعاً از لحاظ جسمى و روحى 
عدم  چون  مواردى  شامل  بد  غذاى  ديد.  خواهد  آسيب 
پرهيز از مأكوالت غير مشروع مانند: خوردن گوشت حرام، 

يا مشروبات الكلى و ابتال به مواد مخدر است.
4) چهارمين عامل، كارهاى پرمشقت مى باشد. هر 
شخصى توانى و قدرتى دارد. فرد بايد بنا به ميزان توان و 
قدرتش كار انجام دهد. فرد در ابتداى كار بايد بينديشد 
كه تا چه حد انجام دادن اين كار در قدرت و توان اوست. 
موفقيتى  كار  دادن  انجام  در  اگر  فشارها  تحّمل  از  بعد 
حاصل نشد موجب مى شود كه شخص دچار يأس 
و نوميدى گردد و فشار بيش از حّدى بر وى وارد آيد، در 
نتيجه چنين مسايلى موجب پيرى زودرس مى گردند.
ورزش  يعنى  است؛  انسان  تحرك  عدم  پنجم  5)عامل 
به پزشك مراجعه نكند  اگر فرد  به هنگام مريضى  يا  و 
باشد عامل مؤثر ديگرى  و نسبت به درمانش بى توّجه 
بيش  و  پرخورى  و  خورى  كم  است،  زودرس  پيرى  در 
ضعيف  در  مؤثر  عوامل  هم  جنسى  مقاربت  اندازه  از 
كردن انسان اند و به اصطالح موجب پيرى زودرس اند.

منشور حقوق سالمندان
ماده 1 : حق زندگى

خانواده و ديگر  مداخله گران درمانگر بايد حق سالمند را 
در انتخاب محل زندگى رعايت نمايند و سالمند را  بايد از 

مخاطرات احتمالى هر موقعيت آگاه كنند. 
ماده2: مناسب سازى محيط زندگى با نيازهاى فرد سالمند 
 محيط زندگى سالمند بايد با نيازهاى خاص وى مطابقت 

داشته باشد .
ماده3:  زندگى اجتماعى على رغم محدوديت هاى 

مشاركت سالمند 
سالمندان بايد از حقوق فردى و اجتماعى خود مطلع شوند 

ماده 4 : حضور و نقش فعال اطرافيان
و دوستان حق طبيعى  با خانواده  اجتماعى  روابط  حفظ 

سالمندان است.
ماده 5 : درآمد و دارايى 

در صورتى كه درآمد و توانايى مالى سالمند كفايت رفع نيازهاى 
اورا نكند بايد از حمايت هاى رفاهى قانونى بهره مند شود 

ماده6: ارج نهادن به فعاليت هاى  سالمند
مشاركت فعال سالمندان از احساس پوچى و بى ارزشى آنان 

پيشگيرى مى كند.
ماده7:آزادى انجام فعاليت هاى مذهبى
حفظ و تكريم سالمند با هر دين و مذهب .

ماده 8 :  حفظ استقالل سالمند 
پيشگيرى از وابستگى سالمند توسط مراكز سالمندى و 

خانواده حق مسلم اوست .
ماده 9 :  حق بهره مندى از مراقبت

سالمند مثل هر گروه سنى ديگر بايد دسترسى به مراقبت هاى 
خاص داشته باشد كه اين مراقبت شامل تمامى خدمات 

پزشكى و توانبخشى الزم ميباشد .
ماده 10 : حق بهره مندى از مراقبين آموزش ديده 

  وجود آموزش خاص در رشته سالمند شناسى و طب 
سالمندى براى مراقبين اساسى است .

ماده 11:  رعايت شرايط جسمى و روحى در مراحل 
آخر زندگى سالمند

تمامى مراقبين بايد از اصول ارتباطى در مورد مراحل آخر 
زندگى و مرگ سالمند مطلع باشند .

بيمارى هاى قلبىـ  عروقى در رأس شايعترين 
بيمارى ها در كشورهاى صنعتى و رو به رشد 
است وآمار مرگ ومير وناتوانى به دنبال آن نيز 
باال ست  . روش هاى غلط تغذيه، استرس 
روزمره ،كم تحركى جسمى ،مصرف دخانيات 
وافزايش شيوع بيمارى هاى متابوليكى نظير 

ديابت مى توانند به اين مهم دامن زنند
احتمال ابتال به بيماريهاى قلبى عروقى بعد از سن 
40 سالگى در مردان 49% و در زنان 39% است

بيماريهاى قلبى عروقى قابل پيشگيرى و قابل 
كنترل هستند

عوامل خطر بيماريهاى قلبى عروقى :
الف: عوامل خطر غيرقابل تعديل :

عواملى هستند كه غيرقابل تغيير و مداخله 
هستند . اين عوامل همراه فرد هستند و فرد و 
جامعه نمى توانند براى تغيير در آن دخالت كنند . 

اين عوامل عبارتند از :
1 ) سن : هرچقدر سن باالتر رود احتمال خطر 

بيماريهاى قلبى عروقى هم بيشتر مى شود .
2 ) جنس : مردان بيشتر از زنان احتمال ابتال 

به بيماريهاى قلبى عروقى را دارند .

سرطان هاى شايع در زنان در جامعه 
امروز سرطان يكى از علل عمده مرگ و مير 
در جوامع بشرى بوده و در بعضى از كشورها 
پس از بيمارى هاى قلبى عروقى مهمترين 

/ صفحه 2علت مرگ را تشكيل مى دهد ...

نشستن صحيح پشت نيمكت مدارس
متناسب نبودن ابعاد ميزو نيمكتهاى دانش 
آموزان با ابعاد بدن آنان موجب  بروزانواع 
ميشود  فراگيران  در  اسكلتى  بيماريهاى 

/ صفحه 3همچنين دانش آموزان بايد طريقه... 

سوانح و حوادث در دانش آموزان 
هرساله همزمان با بازگشايي مدارس، تردد 
خودروها و عابران پياده به ويژه دانش آموزان 
در ساعات شروع به كار و تعطيلي مدارس 

/ صفحه 3افزايش مي يابد ...

چگونه مى توان يك زوج موفق بود؟
زوجهاى موفق در مسايل و مشكالتى كه 
پيش مى آيد با همديگر همدلى داشته وآن 
دارند همين  مى  ابراز  مختلف  به صور  را 

/ صفحه 4احساس همدلى به جرأت...

جا»روز جهانى قلب  ( 7مهر ماه ) باشعار  :  «قلب سالم اولويتى براى هر فرد و هر 
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كه        كسانى  در   : خانوادگى  سابقه   (  3
سابقه خانوادگى بيماريهاى قلبى عروقى 
دارند  را  تر  پايين  سنين  در  بخصوص 
احتمال بروز اين بيماريها بيشتر است .

ب:عوامل خطر رفتارى : 
اين عوامل به رفتار و نحوه زندگى بستگى 

داشته و قابل پيشگيرى هستند :
1 ) استعمال دخانيات

  2 ) زندگى كم تحرك و عدم وجود فعاليت فيزيكى مناسب
و  شده  اشباع  چربى  حاوى   ) ناسالم  غذايى  رژيم   (  3   
( الكل  مصرف  و  نمك  و  كالرى  زياد  مصرف   ، زياد  كلسترول 

نكات كليدى و اساسى در ارتباط با عوامل خطرزاى بيمارى 
ـ عروقى : هاى قلبى 

فشارخون باال:
فشارخون  حداقل،   90 ويا  140حداكثر  باالى  فشارخون  به 
گيرى  باراندازه  چندين  طى  فردى  اگر   . شود  مى  گفته  باال 
حال  در  كه  شود  متوجه  مختلف  درروزهاى  فشارخون  ميزان 
بيشتر  شده  ذكر  مقادير  از  فشارخونش  ميزان  استراحت، 
است. باال  خون  فشار  به  مبتال  كه  گفت  توان  مى  است، 

اثرات و نشانه هاى فشار خون باال:
. اثرات: اختالالت عروق خونى به ويژه عروق مغز ،قلب وكليه 

نشانه ها: اختالالت تنفسى (كه معموالً با گذشت زمان از بروزعارضه 
وبه هنگام فعاليت جسمى به فردعارض مى شود)، افزايش ضربان 
قلب،احساس سرگيجه، درد قفسه سينه، صدا در گوش، خون ريزى 

از بينى و سردرد .
علل: وراثت ، وزن باال،سيگار كشيدن، مشكالت روحى بيش از توان 

فرد ،عوامل محيطى مانند سروصدا ونور.
تشخيص زود رس : كنترل مكرر فشار خون.

پيشگيرى ودرمان : كاهش وزن، محدود كردن مصرف نمك، نكشيدن 
سيگار،حفظ آرامش روحى،استفاده از دارو (درصورت تجويز پزشك )

چربى خون باال:
به علت مصرف بيش از اندازه چربى در رژيم غذايى ويا اختالل 
خون  در  مواد  اين  ميزان  است  آنها،ممكن  وساز  سوخت  در 
حالت  اين  كه  شوند  نشين  ته  ها،  رگ  ديواره  ودر  رفته  باال 
شوند. عروق  انسداد  وحتى  شرائين  تصلب  باعث  است  ممكن 

اثرات و نشانه هاى چربى خون باال:
قفسه  ،درد  عروق  در  ،اختالل  وزن  افزايش  اثرات: 
كبد. از  هايى  افتادن بخش  كار  از   ، ومغزى  قلبى  سينه،سكته 

نشانه ها: در ابتدا عالمتى ندارد،اما پس از مدتى هنگام فعاليت 
احساس  كرد.  خواهد  بروز  دردهايى  قلب  ناحيه  در  جسمى 
سرگيجه،بروز درد در ناحيه پاها هنگام راه رفتن،كاهش توانايى مغزى .
علل : وراثت،پرخورى ،ميزان باالى چربى خون،خوردن شيرينى ها،

اختالالت متابوليسمى ديگر.
تشخيص زودرس: آزمايشات خون .

شيرين  غذاهاى  وزن،محدوديت  كاهش  ودرمان:  پيشگيرى 
وداراى كلسترول ،عدم مصرف الكل ،فعاليت جسمى ،جايگزينى 
چربى هاى گياهى به جاى حيوانى  ، استفاده از دارو(در صورت 

تجويز پزشك).

مسموميت با نيكوتين:
ميزان مرگ ومير در افراد سيگارى دوبرابر غير سيگارى مشابه 
از نظر سن وجنس است.مصرف سيگار منجر به رها شدن مواد 
سمى متعددى در بدن مى گردد كه به سيستم هاى مختلف 
بدن از جمله سيستم تنفسى،قلبى، عروقى،غدد،انعقاد خون و...
آسيب ميرساند وسبب بيمارى هاى مختلفى مى گردد.ازجمله 
:كاهش حس بويايى ،سكته قلبى ومغزى ،سرطان ريه،برونشيت 
مزمن،تشديد نارسايى گردش خون در پاها كه منجر به قطع پا مى 
گردد،ناتوانى جنسى ،كاهش رشد جنين وتولد نوزادان با وزن پايين 
در خانم هاى باردار ،يائسگى زود رس وپوكى استخوان در خانم ها 

واختالل در چربى خون.

اثرات و نشانه هاى مسموميت با نيكوتين:
اثرات: برونشيت ،سرطان ريه وحنجره، سرطان كليه ومثانه ،گرفتگى 
. وروده  معده  عروقى،التهاب  ـ  قلبى  عضو،بيمارى  ،قطع  عروق 

اختالل  صدا،  گرفتگى  ،خلط،  واكنشى  هاى  سرفه  ها:  نشانه 
تنفسى،درد قفسه سينه ،دردمعده ،نفخ شكم،درد پا هنگام راه رفتن

علل: از كار افتادن سيستم تصفيه تنفسى، اختالل در سيستم 
عصبى،مشكالت عملكرد قلب،(ناشى از رسوب نيكوتين در رگ ها)
پيشگيرى ودرمان : قطع فورى ويا كاهش كنترل شده مصرف سيگار.

سرطان يكى از علل عمده مرگ و مير در 
جوامع بشرى بوده و در بعضى از كشورها 
پس از بيمارى هاى قلبى عروقى مهمترين 

علت مرگ را تشكيل مى دهد.
شيوه زندگى كنونى ،افزايش  مصرف دخانيات 
و تماس با عوامل سرطانزا ى محيطى در 
افزايش ابتال به سرطان سهم عمده اى دارند.

سرطانهاى شايع زنان شامل :
دهانه  سرطان   - پستان ب  سرطان  الف- 
رحم سرطان پستان يكى از شايع ترين 
بطور  باشد  مى  زنان  بين  در  سرطانها 
توان  نمى  پستان  سرطان  ايجاد  از  كلى 
تشخيص  صورت  در  اما  نمود  جلوگيرى 
انجام  اوليه و  زودرس آن يعنى در مرحله 
درمان مناسب طول عمر بيش از 90 درصد 
افراد مبتال افزايش خواهد يافت در صورت 
به  بايد  پستان  در  ذيل  عالئم  مشاهده 
پزشك متخصص زنان يا جراح مراجعه كرد:

• وجوده توده قابل لمس در پستان
• سفتى يك طرفه پستان

• تو كشيدگى وخارش نوك پستان
• ترشح خودبخود از نوك پستان بخصوص 

ترشح خونى    • بزرگى غدد زير بغل
• تغيير در اندازه پستان

• هر گونه تغيير رنگ پستان
چه كسانى بيشتر در معرض خطر ابتال 

به سرطان پستان هستند؟
• شروع سرطان پستان در سنين پايين (قبل 
ازيا ئسگى )در خانواده  • وجود خويشاوندان 

مبتال به سرطان پستان و تخمدان 
• تعداد 3 نفر يا بيشتر از خويشاوندان مبتال 
بيماريهاى  از  برخى   • پستان  سرطان  به 
خوش خيم پستان  • سن اولين زايمان بيش 
از 30 سال  • اولين قاعدگى قبل از سن 12 

سالگى و يائسگى بعد از سن 55 سالگى 
• عدم شيردهى به فرزندان 

• چاقى بعد از يائسگى    •  نازايى 
روشهاى تشخيص سرطان پستان :

براى تشخيص سرطان پستان  اولين قدم 
خودآزمايى پستان توسط خود فرد (در صورت 
آشنايى با روش انجام) يا پزشك  و ماما مى 
باشد . درافراد كمتر از 30 سال بدون عالمت 
نياز به معاينه ساليانه وجود ندارد. در افراد 
باالى 30 سال نياز به معاينه ساليانه دارند.

اقدام   اولين   ، سال   35 باالى  بيماران  در 
تشخيصى بعد معاينه كلينيكى، مامو گرافى 
است و در صورت عدم وجود عالئم بدخيمى 
در مامو گرافى اوليه ، سونو گرافى كنترلى 

انجام مى شود.
 ب) سرطان دهانه رحم:

شايعترين  از  يكى  رحم  دهانه  سرطان 
باشد  مى  جهان  در  زنان  سرطانهاى 
در  راحتى  به  رحم  دهانه  سرطان 
و  شود  مى  داده  تشخيص  اوليه  مراحل 
است. درمان  قابل  كامال  مرحله  اين  در 
رحم   دهانه  سرطان  تشخيص  در  تاخير 
فرصت طاليى درمان را از بين مى برد. انجام 
فواصل  در  و  به شيوه صحيح  اسمير  پاپ 

در  مهمى  نقش  تواند  مى  مناسب  زمانى 
شناسايى زودر س و كاهش  مرگ و مير 

ناشى از اين بدخيمى داشته باشد.
هاى  رده  در  رحم  دهانه  سرطان  به  ابتال 
مختلف سنى زنان وجود دارد به خصوص در 

سنين 55-35 سالگى شايع تر است.
عوامل مساعد كننده سر طان دهانه رحم:

زنانى كه: درسنين پائين ازدواج كر ده اند.
زنانى كه: شوهر آنها قبال، همسر مبتال به 

سرطان دهانه رحم داشته است
زنانى كه: چندين بار ازدواج كرده اند.

 زنانى كه: شوهر شان تعدد زوجات دارند.
زنانى كه : در رابطه جنسى پايبند به اصول 

اخال قى نيستند.
زنانى كه : دچار كمبود ويتامين ث ،آ و اسيد 

فوليك هستند.
زنانى كه : به طور مكرر به عفونتهاى تناسلى 

به ويژه زگيل تناسلى مبتال مى شوند.
زنانى كه: آلوده به ويروس ايدز هستند.
زنانى كه: زايمانهاى متعدد داشته اند.

در صورت مشاهده هريك از عالئم ذيل 
، فردبايد به پزشك مراجعه نمايد.
1- هر گونه خونريزى غير طبيعى

2- هر گونه ترشح غير طبيعى
 3- درد شديد لگنى

4-كاهش شديد وزن و بى اشتهايى
تشخيص سرطان دهانه رحم از راههاى زير 

امكان پذير است:

پاپ اسمير:
سريع  تشخيص  به   ، ساده  آزمايش  اين 
ودرمان به مو قع سرطان دهانه رحم قبل 
از آنكه پيشرفت كند ، بسيار كمك مى كند. 
چه كسانى و در چه زمانى واجد شرايط 

تست پاپ اسمير مى باشند؟
-  كليه زنان ازدواج كرده ، بايد تا 3 سال متوالى 
هر سال يك بار ، پاپ اسمير را انجام دهند 
و در صورت طبيعى بودن نتيجه آزمايشها ، 
پاپ اسمير هر سه سال يك بار ، تكرار گردد. 
- بعد از 50 سالگى آزمايش پاپ اسمير سالى 

يك بار انجام شود. 
-در صورت غير طبيعى بودن آزمايش پاپ 
اسميرقبلى اين آزمايش بايد بر طبق نظر 
پزشك يا ماما در فواصل كمتر تكرار گردد و 
در صورت نياز آزمايشات  كامل ترانجام گيرد.

- براى زنانى كه بيشتر در معرض خطر ابتال 
به سرطان دهانه رحم هستند ، فواصل انجام 
آزمايش پاپ اسمير ، بر اساس نظر پزشك يا 

ماما خواهد بود.
بهترين زمان جهت انجام پاپ اسمير:

بعد از اتمام قاعدگى تا شروع قاعدگى بعدى 
مى توان نمونه پاپ اسمير را تهيه كرد اما 
پس  هفته   2 حدود  نمونه  زمان  بهترين 
تا  (روز دهم  قاعدگى  روز آخرين  اولين  از 

هيجدهم سيكل ) مى باشد.
و  اسمير  پاپ  آزمايش  انجام  براى  توجه: 
بالينى پستان مى توان به مراكز  معاينات 
 ، مامايى  هاى  مطب   ، درمانى  بهداشتى 
و  زنان  متخصصين  يا  و  عمومى  پزشكان 

زايمان مراجعه نمود.
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سرطان هاى شايع در زنان

ت
ســالمــــ

ويــژه نــامـه خودمــراقـبـتــى و 

*  سيگاريها در دهه سوم و چهارم زندگى 
خود 5 برابر ديگران احتمال ابتال به حمله 
قلبى دارند يكسال پس از ترك سيگار خطر 
بيمارى عروق قلب نصف ميشود و 15 سال 
از  ناشى  نسبى مرگ  ، خطر  ترك  از  پس 
بيمارى قلبى به حد افراد غيرسيگارى مى رسد 
تنگى نفس ، تپش قلب و افزايش فشارخون از 
اثرات قلبى زودرس استعمال دخانيات است 
*  استعمال سيگار به تنهايى خطر بيمارى 
عروق قلبى را بطور متوسط 2 برابر مى كند 
قلبى  بيماريهاى  درصد   21 عامل  سيگار 
كشنده است دود سيگار مرگ و مير ناشى 
از بيماريهاى قلبى را براى همسران و فرزندان 

افراد سيگارى 1/3 برابر مى كند
 * آلودگى هوا احتماال اثر مستقلى در ابتالء 
برابر  دارد سيگاريها 4  قلبى  بيماريهاى  به 
هستند.  مغزى  سكته  معرض  در  ديگران 
  * اگر كسى حتى با 1 درصد از دود سيگار 
يك فرد سيگارى مواجه شود خطر بيمارى 
قلبى در او 10 تا 20 درصد افزايش مى يابد.
  * عادت هميشگى به ورزش در افرادى كه 
دچار سكته قلبى مى شوند ، شانس زنده 

ماندن را دو برابر مى كند 
* تحرك جسمى احتمال بروز بيمارى قند 

را كم مى كند
 * مصرف بيش از حد شيرينى ها و چاقى 
كه  افزايد  مى  را  قند  بيمارى  بروز  خطر 
عروق  بيمارى  براى  خطرى  عامل  خود 
دوچرخه   ، تند  روى  پياده  است  قلب 
جسمى  فعاليت  نوع  شنابهترين  و  سوارى 
هستند  قلبى  بيمارى  از  پيشگيرى  براى 
 * سكته قلبى ممكن است در هر ساعتى از 
شبانه روز چه در حال استراحت و چه در 

حال فعاليت رخ دهد 
و عصبانيتهاى  ، هيجانها  روانى  *تنشهاى 
بيش از حد خطر ابتال، به بيمارى عروق قلب 

و سكته قلبى را مى افزايد 

 * چاقى ، مصرف نمك و مشروبات الكلى 
، تنشهاى روانى و سابقه خانوادگى عوامل 
هستند  فشارخون  زيادى  براى  خطر 
* افزايش فشارخون با تغذيه درست و در 

موارد لزوم استفاده از دارو درمانپذير است 
 * سابقه خانوادگى ، مصرف دخانيات ، زيادى 
فشار و چربى خون ، بيمارى قند ، چاقى ، 
كم تحركى و تنشهاى روانى عوامل خطر بروز 

سكته قلبى هستند. 
 ، حيوانى  چربيهاى  مصرف  از  *  پرهيز 
، محدوديت مصرف  نباتى جامد  روغنهاى 
زرده تخم مرغ و گوشت قرمز در پيشگيرى از 
چاقى ، زيادى فشار و چربى خون و بيمارى 

عروق قلب نقش دارند 
رژيم غذايى درست در  رعايت  و  *  ورزش 
پيشگيرى و درمان تصلب شرايين نقش دارند

*  اضافه وزن و چاقى ، خطر بيمارى عروق 
قلب را حداقل 50 درصد مى افزايد. 

* بيماران قلبى و مبتاليان به فشار خون 
ناگهانى  و   خودسرانه  بطور  نبايد  هرگز 
دهند  تغيير  يا  كنند  قطع  را  خود  داروى 
* برخى پژوهش ها نشان ميدهند رعايت 
از  پيشگيرى  در  دندان  و  دهان  بهداشت 

عوارض قلبى مؤثر است 
* تنگى نفس در هنگام فعاليت يا خواب،  ورم 
پاها و پلكها و تكرر ادرار شبانه از نشانه هاى 
هستند  قلبى  نارسايى  اختصاصى  غير 
* اگر از جوانى عادت به ورزش نداشته ايد 
پزشك  با  فعاليت جسمى  از شروع  قبل   ،

مشورت كنيد 
بايد  * فعاليت جسمى براى سالمت قلب 

پرتحرك ، منظم و مداوم باشد 
* با كاهش مصرف چربيها ؛ به ويژه نوع جامد 
آن ،نمك و گوشت قرمز و افزايش مصرف 
ميوه ها ، سبزيها و گوشت ماهى و ماكيان، 
خود را در مقابل سكته هاى قلبى و مغزى 

بيمه كنيد

پيام هاى بهداشتى بيماريهاى قلب و عروق 



كمبود ويتامين  D  ،كم خونى فقر آهن و روش هاى پيشگيرى از آن      

متناسب نبودن ابعاد ميزو نيمكتهاى دانش آموزان با ابعاد بدن آنان موجب  بروزانواع بيماريهاى اسكلتى در 
فراگيران ميشود.

همچنين دانش آموزان بايد طريقه نشستن پشت نيمكتها را به خوبى بياموزند و هنگام نشستن ،نبايد قوز كنند.
نشستن دانش آموزان پشت نيمكتهاى مدارس بايد به صورت طبيعى باشد در غير اين صورت آنان به مرور 

دچار بيماريهاى اسكلتى و اختالالت ستون فقرات خواهند شد.
دانش آموزان بيشتر ساعات روز را در حالت نشسته هستند و بيشتر كارها به صورت نشسته انجام مى شود . توجه 
نكردن به حالت و وضعيت بدن هنگام نشستن و رعايت نكردن اصول صحيح نشستن در طوالنى   مدت سبب 
بيمارى هاى اسكلتى وعضالنى ، تغيير شكل ستون مهره ها ، كمردرد و بيرون  زدگى ديسك مهره ها مى شود 
بنابراين توجه به حالت و وضعيت بدن و رعايت اصول صحيح نشستن در پيشگيرى از اين مشكالت موثر است.
 بهترين وضعيت نشستن در پشت ميز حالتى است كه در آن بدن اندكى به سمت عقب متمايل مى شود . 
همچنين نشستن صحيح به كاهش دردهاى ناحيه كمر كمك مى كند.هنگام نشستن سرو گردنتان راصاف 
نگه  داريد . سرتان را به اطراف خم نكنيد ، طورى قرار بگيريد كه گوش هاى شما در امتداد شانه هايتان قرار 
بگيرد . پاها هم بايد كامال كشيده و دروضعيت راحتى قرار داشته باشد.  اگردرحالت نشسته حدود  10درجه 
روبه جلو خم شويد ، ميزان فشار روى ماهيچه هاى كمر 2 برابر ميشود . ميتوان گفت نشستن به خصوص در 
پشت ميز نوعى مهارت است .  بهترين حالت نشستن پشت يك ميز ، نزديك نشستن به ميز است ، به طورى 

كه هنگام نشستن بايد سر راكامًال راست و كمى رو به جلو نگهداشت و نبايد قوز كرد. 
بهتر است پس از مدتى نشستن ، سرپا بايستيدو يا راه برويد ، زيرا هنگام ايستادن فشارداخلى روى ديسك هاى 

بين مهره ها به يك سوم كاهش پيدا ميكند.  

نشستن صحيح پشت نيمكت مدارس

هرساله همزمان با بازگشايي مدارس، تردد خودروها و عابران پياده به 
ويژه دانش آموزان در ساعات شروع به كار و تعطيلي مدارس افزايش 
مي يابد. نقش مهم والدين در پيشگيري از حوادث ترافيكي براي دانش 
آموزان در مسير منزل تا مدرسه و بالعكس قابل توجه است .خانواده 
ها براي انتخاب سرويس مدارس ميبايست  از مسير نهادهاي قانوني 

اقدام كنند. 
توصيه هاى ايمنى

اغلب حوادث براى دانش آموزان در اتوبوس هنگامى رخ مى دهد كه آنها 
در حال انتظار براى سرويس يا سوار شدن يا پياده  شدن هستند. اين 
در حالى است كه رعايت چند نكته ساده موجب مى شود دانش آموزان 

كمتر دچار صدمات ناشى از تصادف با سرويس شوند.
از دانش آموزان بخواهيد در محلى امن براى مثال پياده رو و دور از رفت 

و آمد خودروها در انتظار سرويس مدرسه خود باشند.
اطمينان حاصل كنيد كه كودكان تا هنگامى كه خودرو كامال متوقف 
نشده، در آن باز نشده و راننده اجازه ورود نداده است سوار سرويس نشوند.

به دانش آموزان يادآورى كنيد كه هرگز نبايد پشت اتوبوس بدوند چون 
ممكن است موقع دور يا نزديك شدن كودكان به سرويس راننده آنها را نبيند.

سرويس مدرسه هم مانند يك كالس است و راننده معلم آن، پس 

حتما به دانش آموزان خود توضيح دهيد كه به حرف راننده توجه كنند.
يك نكته مهم در انتخاب سرويس يا اتوبوس مدرسه داشتن راننده اى 
ماهر و از نظر جسمى سالم است كه نه تنها در رانندگى مهارت كامل 
را داشته باشد بلكه مهارت برقرارى ارتباط خوب هنگام صحبت كردن 

و گوشزد كردن نكات ايمنى را با دانش آموزان داشته باشد.
به دانش آموزان بگوييد يك صندلى مناسب را انتخاب كنند و روى آن 
بنشينند. در هنگام حركت سرويس مدرسه به هيچ عنوان از جاى خود 
بلند نشوند زيرا يك ترمز ناگهانى موجب زمين خوردن آنها خواهد شد.
مواظب باشيد دانش آموزان در داخل سرويس به هم چيزى پرتاب 

نكنند زيرا ممكن است به راننده اصابت كند.
از دانش آموزان بخواهيد با صداى بلند صحبت نكنند. صداى همهمه 
بچه ها در خودرو سبب حواس پرتى راننده و توجه نكردن او به محيط 
بيرون و كاهش تمركز و عكس العمل به اتفاقات بيرون از جمله چراغ 
قرمز و هشدارهاى پليس مى شود. هيچ گاه با راننده صحبت نكنند چرا 

كه ممكن است سبب تصادف شود.
از دانش آموزان بخواهيد در داخل وسيله نقليه غذا نخورند چون در 
صورت بروز مشكل راننده در هنگام رانندگى نمى تواند به آنها كمك 

كند. به آنها بگوييد سر و دست ها را از پنجره اتوبوس بيرون نكنند.

سوانح و حوادث در دانش آموزان

Dويتامين
ويتامينD به يك  گروه از تركيبات محلول در چربى كه 
براي حفظ تعادل مواد معدنى در بدن ضروري هستند 
گفته مى شود. اين ويتامين بعنوان ويتامين ضد نرمى 

استخوان نيز مشهور است.

D منابع غذائى ويتامين
توان روغن  ترين منابع غذايى ويتامين D مى  ازغنى 
كبد ماهى ، ماهى هاي چرب مثل ماهى آزاد ، كپور، 
قزل آال و ساردين را برشمرد. زرده تخم مرغ ، گوشت 
ويتامين D مى  نيز حاوي مقادير كمى  ، شير و كره 
باشند. منابع غذائى گياهى از منابع فقير اين ويتامين 
بشمار مى روند. ميوه ها و مغزها نيز فاقد اين ويتامين 
هستند. شير غنى شده با ويتامين D مى تواند بخشى 
عين  در  كند.  تامين  را  ويتامين  اين  به  روزانه  نياز  از 
حال ، بخشى از ويتامين D موجود در شير غنى شده 
اگر در معرض نور آفتاب قرار گيرد ، از دست مى رود.
مقدار ويتامينD  موجود در شير مادر براي تامين نياز 
قطره  دادن   ، دليل  همين  .به  نيست  كافى  شيرخوار 
ويتامين A+D به ميزان 25 قطره در روز، از روز سوم پس 

از تولد تا حد اقل يكسالگى توصيه شده است.

عالئم كمبود ويتامين دى
در كودكان ممكن است بيقراري ، تحريك پذيري ، بى 
اشتهايى وتعريق زياد بروز كند. كمبود شديد ويتامين 
D موجب بروز نرمى استخوان در كودكان و بزرگساالن 
استخوان  پوكى  بروز  ويتامين D در  مى شود. كمبود 
كه معموال در سنين سالمندي بروز مى كند نيز موثر 
است. كمبود خفيف ويتامين D ممكن است به افزايش 

شكنندگى استخوانها در بزرگسالى منجر شود. زنان در 
دوران يائسگى در معرض خطر پوكى استخوان قرار مى 
گيرند وكمبود ويتامين D بروز آن را تسريع مى كند. 
با  ، مصرف روزانه مكمل كلسيم  همراه  اين دليل  به 

ويتامينD  توصيه شده است. 
شيرخوار  كودكان  ميان  در   D ويتامين  كمبود  خطر 
بخصوص نوزادان نارس و كم وزن و بزرگساالن خصوصا 
افرادي كه كمتر در معرض نور مستقيم آفتاب هستند، 
بيشتر است. هم چنين ، خطر بروز كمبود در افرادي كه 
دچار بيماري هاي كبد وكليه و غده تيروئيد هستند ، 

افراد مبتال به بيماري صرع و كسانى كه از رژيم غذايى 
گياهخواري پيروي مى كنند بيشتر است.

آهن
آهن در خون سازى و تشكيل گلبول هاى قرمز خون و 
عالوه بر آن ، جهت حمل اكسيژن الزم براى تنفس و گاز 

كربنيك حاصله از سلول هاى ريه نقش دارد.
منابع غذائى آهن: در برنامه غذائى روزانه دو نوع آهن ِهم 
(Haem) و غير ِهم (non Haem) وجود دارد. منابع 
غذائى آهن ِهم انواع گوشتها ( قرمز، مرغ و ماهى) و جگر 
است. آهن ِهم از قابليت جذب باالئى برخوردار است و در 

حدود 20 تا30درصد آن جذب مى شود و تحت تاثير 
كاهش دهنده هاى جذب آهن يعنى تانن ها( در چاى و 
قهوه و دم كرده هاى گياهى) فيبر و فيتات ( در پوسته 

غالت و حبوبات) قرار نمى گيرد.
آهن غيرِهم در منابع غذائى گياهى مانند غالت و حبوبات 
، سبزى هاى سبز تيره (جعفرى، برگهاى تيره رنگ كاهو، 
(توت  انواع خشكبار   ، مرغ  تخم  زرده   ، چغندر)  برگ 
خشك، انجير خشك، خرما و ...) و مغزها (پسته، بادام، 
گردو ، فندق) وجود دارد. آهن غيرِهم از قابليت جذب 
كمى برخوردار است(3تا8 درصد)  و جذب آن كامالً تحت 

تاثير افزايش دهنده هاى جذب آهن ( ويتامين C موجود 
در ميوه ها و سبزى ها، اسيد الكتيك و آهن ِهم) و كاهش 

دهنده هاى جذب آهن قرار مى گيرد.
عالئم كم خونى فقر آهن: 

رنگ پريدگى دائمى زبان و مخاط، داخل پلك چشم و 
لب ها، كمرنگ شدن خطوط كف دست، احساس ضعف 
و خستگى، سياهى رفتن چشم، بى تفاوتى، سرگيجه، 
سردرد، بى اشتهايى، حالت تهوع و خواب رفتن و سوزن 
سوزن شدن دست ها و پاها و تمايل به خوردن موادي مثل 
خاك ويا يخ در افراد مبتال به كم خونى فقر آهن ديده مى 

شود. موارد كم خونى فقر آهن 
شديد با تنگى نفس و تپش قلب 

و ورم قوزك پا وقاشقى شدن ناخن ها همراه است.
از  پيشگيري  براي  اي  تغذيه  هاي  توصيه 

كمبود آهن: 

ها  انواع گوشت  منابع غذايى آهن مثل  از  استفاده   .1
روزانه  غذايى  برنامه  در   ( وماهى  مرغ  قرمز،  گوشت   
بخصوص در برنامه غذايى كودكان ، نوجوانان و مادران 

باردار كه نياز بيشتري به آهن دارند.
2.  استفاده از منابع غذايى حاوي ويتامين ث در هر وعده 
غذايى جهت جذب بهتر آهن (مثل سبزي خوردن وساالد 
شامل گوجه فرنگى، كلم، گل كلم، فلفل سبز و ليمو ترش)

بالفاصله  يا  همراه  قهوه  يا  چاي  مصرف  از  پرهيز    .3
بعد از غذا. حداقل يكساعت قبل از غذا و 2-1 ساعت 
شود. اجتناب  وقهوه  چاي  مصرف  از  غذا  ازصرف  پس 

4. مصرف انواع خشكبار مثل توت خشك، برگه آلو، انجير 
خشك، خرما و كشمش ومغزها مثل بادام ، گردو، پسته وفندق 
كه از منابع خوب آهن هستند ، بعنوان ميان وعده بخصوص 
در برنامه غذايى كودكان ، دانش آموزان ومادران باردار

5. استفاده از نانهايى كه از خمير ورآمده تهيه شده اند. نان هاي 
سبوس دار مثل نان سنگك ونان جو ميزان بيشتري آهن دارند.

6. استفاده از غالت و حبوبات جوانه زده .
7. مصرف روزانه يك قرص آهن (فروس سولفات ) از پايان 
ماه چهارم بارداري تا سه ماه پس از زايمان در زنان باردار.

8. مصرف قطره آهن همزمان با شروع تغذيه تكميلى 
يعنى از پايان 6 ماهگى تا پايان 2 سالگى دركودكان به 

ميزان روزانه 15 قطره

21-7 مهرماه : بسيج همگانى آموزش تغذيه با موضوع 
(D آهن و  ويتامين) مكمل يارى

روز جهانى غذا (24 مهرماه) با شعار حفاظت اجتماعى و 
كشاورزى - شكستن چرخه فقر در مناطق روستايى

ت
ســالمــــ

ويــژه نــامـه خودمــراقـبـتــى و 



      

اسامى برندگان ويژه نامه ماه مبارك رمضان  (31 / 3 /94)

امكان ايجاد بيمارى هاى قلبى عروق بعد از سن 40 سالگى در مردان و زنان 
به ترتيب چند درصدى مى باشد؟

1 - 49 % مردان، 30% زنان                                    2 - 50%مردان،  39% زنان
3 - 35%مردان،  25% زنان                                  4 -  49%مردان،  39%زنان
2 - ميزان مرگ و مير در افراد سيگارى چند برابر افراد غير سيگارى مى باشد؟

1 -  سه برابر               2 -  چهار برابر              3 - دوبرابر            4 - 5 برابر
3 - براى انجام مطالعه بهتر زاويه كتاب با شما مى بايست چند درجه باشد؟
1 - 50 درجه            2 - 180 درجه          3 - 45 درجه            4 - 30 درجه

4 - اين سخن از كيست؟
حق سالخورده اين است كه حرمت پيرى اش را بدارى

1 - پيامبر اكرم   2 - امام سجاد(ع)    3 - امام على(ع)   4 - امام حسين (ع)
5 - كداميك از آزمايشات زير جهت تشخيص اوليه سرطان رحم استفاده 

مى شود؟
1 -ماموگرافى       2 - پاپ اسمير        3 - سونوگرافى         4 - تمام موارد

6 - كداميك از ويتامين هاى ذيل به عنوان ويتامين ضد نرمى استخوان بيشتر 
مشهور است؟ 

B4 - ويتامين          C 3 - ويتامين        A 2 - ويتامين           D1 - ويتامين
7 - كدام يك از ويژگى هاى ذيل در زوج هاى موفق مى تواند باعث كاهش

 تنش ها و سختى هاى موجود در فضاى خانواده شود؟
1 - سازگارى و انعطاف پذيرى                 2 - درك و ارضاء نيازهاى مهم زندگى

 3 - وجود تفاهم و همدلى                      4 - گشاده رويى در ابراز احساسات

راهنماى ارسال سواالت  ابتدا: نام و نام خانوادگى 

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

مثال : حامد محمدى - مهر - بيرجند (4123424)

طراحى و صفحه آرايى  :  حميد رضا شاملو - خودكـــار

با همكارى: واحدهاى آموزش و ارتقاء سالمت /سالمت خانواده و جمعيت  / تغذيه/ بهداشت نوجوانان، جوانان و مدارس/ پيشگيرى و 

مبارزه با بيمارى ها/  سالمت روان/ هماهنگى و گسترش/مركز بهداشت بيرجند و  شبكه بهداشت و درمان شهرستان خوسف

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

منابع: دستورالعمل هاى وزارت بهداشت درمان و 

آموزش پزشكى/ كتاب گزارش بيمارى هاى غيرواگير

اسامى برندگان ويژه نامه هفته بيمارى هاى مشترك بين انسان و حيوان (21 / 4 /94)

اسامى برندگان مسابقه پيامكى همايش پياده روى خانوادگى  هفته قلب و سالمند(10 /7 /94)

* زوجهاى موفق در مسايل و مشكالتى كه پيش مى آيد
 با همديگر همدلى داشته وآن را به صور مختلف ابراز 
مى دارند. همين احساس همدلى به جرأت و شهامت 
آنان جهت مقابله با سختيها افزوده و نيروى روانيشان را افزايش مى 
دهد. زوجهاى موفق از دروغ گفتن به همديگر خوددارى كرده و در موارد 
لزوم حقيقت را به همسر  خود خواهند گفت. آنان به خوبى مى دانند 
تبعات حقيقت گويى بسيار بهتر از دروغگويى مى باشد. آنان مى دانند 
دروغ مى تواند باعث ايجاد بى اعتمادى و بدبينى همسر نسبت به او 
شود. دروغگويى و كتمان حقيقت از موارد كوچك شروع و به موارد 
بزرگ و مهمتر توسعه مى يابد. دروغگويى به سطحى شدن روابط 

ميان زوجين و نقش بازى كردن آنان براى هم منجر خواهد شد.
* زوجهاى موفق احساسات و نظريات خود را با گشاده رويى ابراز 
داشته و نسبت به يكديگر خودانگيخته هستند. زمانى كه زوجين 
احساسات خود را با همديگر در ميان مى گذارند، اختالفاتشان كمتر 
شده و به تدريج همچون دو دوست به يكديگر نزديك مى شوند و 
با همديگر صحبت و درد دل مى كنند. در ميان گذاردن مشكالت و 
مسايل با همسر و مشورت با وى نوعى اهميت دهى به او مى باشد. 
او با اين رفتار شايسته خود تلويحا به همسر خود اظهار مى دارد كه 

احتياج به همفكرى، اظهار نظر و حمايت او دارد و همين رفتار و ابراز 
احساسات باعث افزايش صميميت ميان آنان مى شود.

 *زوجهاى موفق فعاالنه براى كشف، درك و ارضاى نيازهاى مهم 
يكديگر تالش مى كنند. آنان نيازهاى جسمانى و روانى يكديگر را به 
درستى تشخيص داده و با توجه به وضعيت يكديگر آن نيازها را ارضا 
مى نمايند. يك زن در طى دوران باردارى خود احتياج بيشترى به 
دريافت محبت و كمك شوهر در انجام امور منزل دارد. در اين زمان 
يك همسر دلسوز و هوشمند حتى قبل از آنكه همسرش نياز خود را 
بيان دارد، اين موضوع را درك مى كند. ادراك اين موضوع حتى مى 

تواند بيش از انجام خواست براى طرف مقابل ارزش داشته باشد. 
ناراحتى و گاليه بسيارى از افراد اين است كه همسرشان درك و 
پذيرشى از نيازهاى آنان ندارند. بى توجهى يك زن يا يك مرد در 
شناخت نيازهاى طرف مقابل منجر به اين مى شود كه ميان زن و 

شوهر فاصله و اختالف ايجاد بشود.
* زوجهاى موفق با همديگر پذيرنده و سازگار هستند. بسيارى از 
به  اقدام  متفاوت  آرزوهاى  و  فراوان  و  گوناگون  توقعات  با  زوجين 
ازدواج مى كنند. اما مدتى نمى گذرد كه متوجه مى شوند اختالفاتى 
با همسرشان دارند. زوجهاى سازگار مى توانند نگرش و عادات خود 

را اصالح كرده تا بهتر با همسر و خانواده وى كنار بيايند و سازگار 
شوند. سازگارى و انعطاف پذيرى در بسيارى از مواقع مى تواند تنشها 
و سختيهاى موجود در فضاى خانواده را كاهش دهد. مثالً هنگامى كه 
همسر شما عصبانى و يا غمگين است، خونسردى شما مى تواند در 
فروكش كردن اين عصبانيت مؤثر باشد. در همين مسير اگر زوجى 
بخواهد زندگى موفقيت آميزى داشته باشد، در بسيارى از مواقع يكى 
از آنان بايد خواست خود را تعديل كرده يا حتى از آن بگذرد چرا كه 
بسيارى از طالقها صرفا به دليل پايدارى طرفين بر سر خواست و 

نظرياتشان به وجود مى آيد.
*  در صورتى كه زوجها زندگى موفق و توأم با تفاهمى داشته باشند، 
اين امر در بيشتر فعاليتهاى فردى و اجتماعى آنها تأثير گذاشته و 
چنانچه مشكلى ميان آنها باشد، فشار  vوانى حاصله از آن ساير 
و  مشكالت  تمام  رغم  به  اما  سازد.  مى  متأثر  را  زوج  فعاليتهاى 

گرفتاريها، زوجين موفق با برنامه ريزى صحيح و با باال بردن 
كيفيت زمانى كه كنار  همديگر به سر مى برند

از كانون گرم خانوادگى بهره مند 
هستند.
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