
مهاجرت فرهنگ ها 

*هرم پور 

سرزمين  هاى  خوشى  همه  ناباورانه  خشكسالى،   
است كه  است. هفده سال  برده  يغما  به  را  خورشيد 
درياى كوير بر موج عطش خود و بى مهرى آسمان 
سوار است و روزنه هاى دل مردم استان به كورسويى 
از نور اميد هم بسته شده است. اين روزها پاى درد 
دل روستانشينان كه بنشينيم، شكايت از درد خساست 
ابرها دلبستگى هايشان به خاك را فرياد مى زند و سر 
صحبت را كه با شهرنشينان بازكنيم حسرت ديروز و 
نگرانى براى فردا، پريشانى از آينده اى محتوم و غير 
قابل پيش بينى را به چشم هايشان كشانده است و اين 
 آغاز تراژدى بزرگيست كه بر اساس برخى گمانه ها 
شايد حتى تا سى سال آينده نيز مردم اين ديار را بر 

سفره تلخكامى اش ميهمان كند.
  مهاجرت آنهم از روستا به شهر، قصه پر غصه ايست كه 
از حدود يك دهه قبل و با تشديد خشكسالى در كتاب 
 تقدير مردم اين سامان نوشته شد و حاال ايجاد كانون هاى 
بنا  و  قانونى،  غير  گاههاى  تجمع  وسيع،  سكونتى 
به  بيرجند  شهر  كنار  در  بزرگ  هاى  شهرك  شدن 
عنوان مركز سومين استان پهناور كشور، مى رود تا 
چهره اى متفاوت را از شهر كاج هاى هميشه سبز 
رو كند. سكونت افرادى از اقوام و طوايف مختلف با 
رويكردهاى اجتماعى و مذهبى گوناگون، ممزوج شدن 
فرهنگ هايى را به دنبال داشته است كه از يك سو 
به سمت بومى گزينى هاى محدود گرايش داشته و 
از سوى ديگر به اجبار براى عقب نماندن از شرايط 
جامعه پاى گذاشتن در اجتماعى به وسعت شهرى چند 
ده هزار نفرى را تشويق كرده است. نكته قابل تأمل 
اينكه با چنين شرايطى و بروز  اولين نشانه هاى تصادم 
 فرهنگى از اين گونه، با وجود همه هشدارهاى رسانه ها 
در  باز هم  مسئوالن  اما  اجتماعى،  نظران  و صاحب 
از  قانونى  مواد  و  ها  ابالغيه  و  ها  بخشنامه  البالى 
تصميم مناسب و به موقع باز ماندند. (ادامه در صفحه2)
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همه دستگاه ها براى احياى امر به معروف تالش كنند

سخنگوى دولت گفت: تيم اقتصادى دولت هفته آينده در يك نشست جزئيات بسته اقتصادى دولت را تشريح 
خواهند كرد.به گزارش فارس، نوبخت در پاسخ به اين سوال كه يارانه مهرماه خانواده ها چه زمانى واريز 
مى شود، گفت: يارانه مهرماه نيز قبل از پايان ماه مهر به حساب خانوار واريز مى شود. وى در رابطه با اقدامات 
دولت نسبت به تعيين تكليف موسسات مالى غير مجاز تاكيد كرد: پرونده موسسات مالى غيرمجاز هم اكنون 

در قوه قضائيه در حال بررسى و دولت و بانك مركزى هم از هيچ گونه همكارى دريغ نخواهند كرد.

 يارانه مهرماه تا قبل از پايان مهر به حساب خانوار واريز مى شود

انفجار گاز در مهرشهر 
حادثه تلخى را رقم زد
بي احتياطي و انفجار گاز در خيابان ابوذر غفاري مهرشهر حادثه 
تلخي را رقم زد و جان سرپرست يک خانواده را گرفت. به گزارش 
خبرنگار ما وقوع اين حادثه در ساعت هشت و سي دقيقه...

امروز، آخرين جان باخته استان 
در حادثه منا تشييع مى شود
مدير حج و زيارت خراسان جنوبى گفت: صبح روز گذشته 
مراسم استقبال از آخرين جان باخته خراسان جنوبى در حادثه منا 
با حضور استاندار و جمع كثيرى از مسئوالن استانى ...
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صفحه ٧

قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان

در نشست صفحه اجتماعي آوا عنوان شد:
اعتبار  پيرغالمان دست مايه ايجاد تغيير در عزاداري ها / صفحه٣

جناب آقاى مهندس مروى مقدم 
مدير كل محترم استاندارد خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس جميع
مدير كل محترم استاندارد خراسان رضوى

فرا رسيدن 22 مهر ماه، روز جهانى استاندارد
 را خدمت شما و همكاران محترم تبريك عرض مى نمايم.

مهندسين مشاور پارس نقش- حسين صباغ

آقاى مهندس مروى مقدم
مدير كل محترم استاندارد خراسان جنوبى

خانم مهندس صادقى
رياست محترم اداره نظارت بر اجراى استاندارد خراسان جنوبى

 فرا رسيدن 22 مهـرماه ، روز جهانى استاندارد 
را خدمت شما و همكاران پر تالش تان تبريك عرض نموده

 شادكامى شما را آرزومنديم.

كشت و صنعت بيدمشك  - فرآورده هاى لبنى سايى

امير سرتيپ دوم فرماندهى و كنترل فردين نسائى
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

 امير سرافراز ارتش اسالم

سرتيپ دوم فردين نسائى
فرماندهى محترم منطقه پدافند هوايى شرق قائم آل محمد (عج)

ارتقاى بجا و شايسته ترفيع جناب عالى را كه نشان از لياقت و شايستگى شما مى باشد
 صميمانه تبريك عرض نموده، توفيقات روزافزون شما را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

فرماندهى و پرسنل ترابرى منطقه پدافند هوايى شرق قائم آل محمد (عج)

جناب آقايان 
دكتر مجيد رضا لطيفى ، سعيد رضا لطيفى ، على رنجبر

  دكتر زنگويى ، على رحيم آبادى ، محمد فاضلى ، سياوش گنجى  
مهدى چوپانى ، مصطفى نيك سيرت ، احمد مهدى آبادى 

ياسر ياورى و احمد بادى
خانم ها: فاطمه عقيلى ، زيورى ، سهيال بيجارى ، سميرا بيجارى
 اعضاى انجمن و هيئت رئيسه محترم آقايان: محمد حسين ثريا 
و احمد اكبرى ، پرسنل محترم مهد كودك و پدر و مادر عـزيزم

بدينوسيله صميمانه ترين سپاس و قدردانى خود را از يكايك شما سروران ارجمند كه ما را در 

برپايى جشن و همكارى در افتتاحيه مهد كودك مهر مريم 
يارى نموديد، اعالم مى نمايم و از درگاه خداوند منان بهروزى، موفقيت 

و طول عمر با عزت براى شما بزرگواران آرزومندم.

مديريت مهدكودك مهر مريم - مريم فريد

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

تلفن سفارشات: 32204431-09155610366 رمضانى
آدرس: نبش عدل 18

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

گالرى پوشاك طهران تك
بورس شيك ترين البسه تهران (زنانه و بچگانه)
آدرس: خيابان بهشتى ، حدفاصل خيابان شيرين شرقى و بهشتى 10/1
09366528789- 09157412887- آرامجو

با قيمت استثنايىافتتـاح شد

آقاى دكتر قائمى  رياست محترم دانشگاه علوم پزشكى خراسان جنوبى
سركار خانم دكتر ناصرى  معاونت محترم غذا و دارو

آقاى دكتر نوغابى  رياست محترم بهداشت و درمان شهرستان سربيشه
فرا رسيدن روز جهانى غذا را خدمت شما و همكاران پرتالش تان كه طليعه داران بهداشت و سالمت 

جامعه هستيد، تبريك عرض نموده و آرزوى شادكامى برايتان داريم.

كشت و صنعت بيدمشك - فرآورده هاى لبنى سايى

روز جهانى استاندارد
 را به كليه كسانى كه در خلق استاندارد ، ترويج و اجراى آن نقش داشته 

تبريك گفته و توفيق بيش از پيش را براى مسئولين ذيربط مسئلت مى نماييم.

كارخانه شير ستره

جناب آقاى مهندس مروى مقدم
مدير كل محترم استاندارد و تحقيقات صنعتى خراسان جنوبى

هفتــه  استــاندارد
 را خدمت جناب عالى و همكاران محترم و تمامى تالشگران عرصه ايمنى، بهداشت

 و سالمت جامعه تبريك عرض مى نماييم.

هيئت مديره و كاركنان شركت دان و علوفه شرق

جناب آقاى مهندس مروى مقدم
مدير كل محترم  استاندارد و تحقيقات صنعتى خراسان جنوبى
ضمن تشكر از زحمات بى دريغ جناب عالى و پرسنل خدوم آن اداره محترم

 فرا رسيدن روز جهانى استاندارد را تبريك عرض مى نماييم.

شركت فروزان بيرجند - ارائه دهنده اولين مرغ منجمد استاندارد شرق كشور

مديركل محترم استاندارد وتحقيقات صنعتى خراسان جنوبى

فرا رسيدن 22 مهرماه، روز جهانى استاندارد
را خدمت جناب عالى و كليه همكاران گرامى تبريك عرض مى نمايم
از درگاه پروردگار متعال توفيق روزافزون شما عزيزان را خواستارم.

مديريت شركت عايق هاى رطوبتى بيتوپارس

جناب آقاى مهندس مروى مقدم

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

مهندس نصرآبادى و سركار خانم مهندس ميركاظمى 
 انتخاب بجا و شايسته شما بزرگواران را به عنوان

 اعضاى هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى
 تبريك عرض نموده و آرزومند توفيق روزافزون شما عزيزان مى باشم.

على اكبر فالحى - مديرعامل مجتمع كاشى و سراميك فرزاد و شركت آجرنماى فالح يازده (فرزان)



2 مهاجرت فرهنگ ها 

 (ادامه از صفحه1) و وضع به گونه اى شد كه امروز براى 
تصميم سازى صحيح و برنامه ريزى مطلوب از تشكيل 
معضل  رفع  براى  فرهنگى  و  اجتماعى  بحران   اتاق 
واقعيت  دهند.  مناطق خبر مى  اين  از  هايى  بخش 
ماجرا اين است كه عليرغم همه نگرانى ها ولى به 
نظر مى رسد در ميدان عمل همتى براى راهگشايى 

از اين مشكل وجود ندارد.
 دفتر اجتماعى استاندارى در غيبت قريب به يكساله 
مديركلش و يا اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى با 
بودجه فرهنگى معادل 16 ميليون تومان! در سال، چه 
مى تواند و چه مى بايد انجام دهد؟. دهياران روستاهاى 
 حاشيه شهر بيرجند كه گاهى در رفع و رجوع هزينه هاى 
چه  مواجهند  عديده  مشكالت  با  نيز  خود   دهيارى 
مى توانند انجام دهند و نيز جز اين است كه خود مردم 
كه از نزديك شاهد عينى ماجراى هضم شدن خرده 
فرهنگ ها در همديگر و تولد فرهنگهايى نامتعارف 
و مملو از تضاد و تباين هستند؛ بايد ببينند، بسوزند و 
باشند؟. به نظر مى رسد  باالترين حدش نگران  در 
شرايط  دوباره  احياى  براى  فرصتى  بيرجند   شهر 

فرهنگى اش نخواهد داشت. 
 اين مصيبت وقتى اسفبارتر مى شود كه مديران صرفًا 
در نگاه عمرانى به آبادانى و پيشرفت و توسعه استان 
اند،  زده  درجا  جنوبى  خراسان  همچون   محرومى 
در حاليكه توسعه و توجه فرهنگى بخش مهمى از 
توسعه همه جانبه يك استان است و عدم توجه به آن 
و لحاظ نكردن اين اولويت در سرفصل ها، خطايى 

راهبردى و غفلتى نابخشودنى محسوب مى شود.
 مهاجرت انسانها، مهاجرت و نقل و انتقال فرهنگ ها 
را هم به دنبال دارد. خرده فرهنگ ها به نوبه خود 
قابل توجه و در بسيارى از موارد تأكيد بر حفظ آنها 
قابل ستايش است؛ ولى ملغمه سازى از فرهنگ ها 
با هدف نگهداشت جمعيت هاى انسانى در فضاى 
مهاجرپذير و حاشيه نشين، نه تنها جواب نمى دهد 

بلكه به نوعى خطرسازى و تهديد آفرينى است.
 بررسى آمارى از تعداد، نوع و شرايط انسانى و اجتماعى 
 جمعيت مهاجر به اطراف شهر بيرجند، احصاء قابليت ها 
مناطق،  اين  فرهنگى  نيازهاى  و  ها  ظرفيت   و 
فصل بندى و تخصيص اعتبار و نيز ظرفيت سازى با 
استفاده از خود شهروندان، حوزه هاى علميه، نهادهاى 
فرهنگى و اجتماعى و سمن ها(سازمانهاى مردم نهاد) و 
سرانجام تصميم سازى بر اساس شرايط موجود براى اجرا 
 در مقام عمل، حداقل در بازه زمانى ميان مدت مى تواند 
بخشى از نابسامانى بزرگ فرهنگى كه در شرف وقوع 
اين ماجرا، سر ريز  از  است را مديريت نمايد. غفلت 
آسيب هاى اجتماعى و فرهنگى بزرگى را به سطح 
جامعه به دنبال خواهد داشت كه نمونه هايى از آن 
را در شهرهاى بزرگ تر شاهد هستيم. از ياد نبريم 
 كه به جاى فرصت سوزى، مى توان در حداقل زمان 

فرصت سازى هم كرد. 

يادداشت
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امروز ٢٢ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ٣٠ ذي الحجه ١٤٣٦ و ١٤ اکتبر ٢٠١٥

محسني  «محمدباقر  آيت  ا...  جليل  فقيه  رحلت 
ماليري» (١٣٧٤ ش).

استاد  معاصر  شهير  شاعر  و  دانشمند  درگذشت 
«سيد محمد علي صفير» (١٣٧٧ ش).

تولد «ويليام پن» سياست مدار و فيلسوف برجسته 
انگليسي (١٦٤٤م).

اعالم خروج آلمان از جامعه ملل توسط «آدولف 
هيتلر» ديكتاتور اين كشور (١٩٣٣م).

روز جهاني استاندارد. 

تقويم مناسبت هاى  روز

 رئيس سازمان امور مالياتى كشور گفت: براى سازمان امور مالياتى كشور 76 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتى در سال جارى پيش بينى شده كه 
30 هزار ميليارد تومان از اين درآمد تحقق يافته است. به گزارش جهان، على عسكرى افزود: اميد است تا حدود 90 درصد

 درآمدهاى مالياتى تا پايان سال جارى تحقق يابد تا بتوان بخشى از نيازهاى دولت تأمين شود. 

 درآمد حاصل از ماليات امسال اعالم شد

جزئيات سقوط آزاد مصرف سوخت ايران

مديرعامل شركت پخش فرآورده هاى نفتى با اشاره 
سوخت  مصرف  ليترى  ميليارد   6 حدود  سقوط  به 
مايع از ابتداى سال جارى گفت: با حذف سهميه هاى 
700 تومانى رشد مصرف بنزين هم به زودى منفى 
آخرين  درباره  مهر  با  گفتگو  در  سجادى  مى شود. 
وضعيت مصرف انواع فرآورده هاى نفتى از ابتداى سال  تاكنون، گفت: بر 
 خالف بنزين مصرف ساير فرآورده هاى اصلى نفتى رشدى منفى داشته اند. 
وى با يادآورى اينكه پس از آزادسازى قيمت ها و عرضه بنزين آزاد، رشد 
مصرف اين فرآورده در شهرها و استان هاى مرزى كاهش يافته است، بيان 
كرد: رشد مصرف بنزين در استان هاى سيستان و بلوچستان، خراسان شمالى، 

رضوى و جنوبى، آذربايجان شرقى و غربى با كاهش همراه شده است. 

مجلس بر گرانى آب صحه گذاشت
  

جلسه  در  گفت:  مجلس  انرژى  كميسيون  عضو 
ميزان  كه  شد  روشن  ما  براى  انرژى  كميسيون 
افزايش تعرفه ها به گونه اى نيست كه براى اقشار 
آسيب پذير جامعه كه عمدتا مصرفى نرمال دارند، 
گزارش  به  باشد.  داشته  همراه  به  اقتصادى  فشار 
انرژى مجلس، در  اظهار كرد: در جلسه كميسيون  بنى هاشمى  جهان، 
خصوص افزايش تعرفه آب تمامى ابعاد اين مصوبه بررسى شد و در نهايت 
مورد تأييد اعضا قرار گرفت. وى با بيان اينكه مصوبه دولت براى افزايش 
تعرفه آب كامال قانونى است، گفت: در اين جلسه براى ما روشن شد كه 
ميزان افزايش تعرفه ها به گونه اى نيست كه براى اقشار آسيب پذير جامعه 

كه عمدتا مصرفى نرمال دارند، فشار اقتصادى به همراه داشته باشد.

اجراى طرح جديد درباره بيمه شاغالن
 

عضو هيئت مديره كانون عالى انجمن هاى صنفى 
بيمه  خدمات  ارائه  به زودى  گفت:  ايران  كارگران 
تكميلى براى كارگران ثبت نام شده در سامانه بانك 
در  ابوى  هادى  مى شود.  آغاز  شاغالن  اطالعاتى 
گفتگو با مهر، با اعالم آخرين اقدامات انجام شده 
در زمينه ثبت نام از كارگران و مشموالن قانون كار براى تشكيل يك بانك 
اطالعاتى، گفت: انتظار داشتيم دولت و مجلس در اين زمينه همكارى داشته 
باشند. وى اظهار كرد: چون اطالع رسانى ها تاكنون آنچنان كه الزم است 
ملموس نبود، آمار ثبت نام ها و ارسال پيامك به شماره 30001633 در حد 
40 هزار مورد مانده است اما استقبال كارگران در مشهد مقدس كه به عنوان 

پايلوت اين كار انتخاب شده بود، به مراتب بهتر بوده است.

معاون رفاهى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اعالم 
در  همچنان  يارانه بگيران  از  نفر  ميليون   69 كه  اين 
فهرست سازمان هدفمندى يارانه ها باقى خواهند ماند، 
 8 براى  روال  نيازمندان هم طبق  گفت: سبد كاالى 

ميليون نفر اختصاص مى يابد. 
رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  رفاهى  معاون  ميدرى،  احمد 
اجتماعى در گفتگو با فارس، با بيان اينكه فعًال اعتبار 
از  دولت  كرد:  اظهار  كرد،  نخواهد  تغييرى  كاال  سبد 
منابع موجود سبد كاال را به نيازمندان تقسيم خواهد 
كرد. وى افزود: فعًال حدود دو ميليون نفر يا بيشتر از 
حذف  يارانه  دريافت  از  جامعه  ثروتمند  و  باال  اقشار 
 75 از  كه  مى شود  داده  خاطر  اطمينان  اين  و  شدند 
ميليون ايرانى، 6 ميليون نفر از طبقه پر درآمد جامعه 

حذف خواهند شد. ميدرى در پاسخ به اين سوال كه 
قانون هدفمندسازى يارانه ها 5 ساله بوده و قاعدتًا بايد 
تا آذر امسال ادامه داشته باشد، آيا همچنان به پرداخت 
دولت  فعًال  گفت:  خير،  يا  داد  خواهيد  ادامه  يارانه 
تصميمى بر قطع يارانه ها ندارد و ادامه آن در حيطه 

اختيارات دولت و مجلس شوراى اسالمى است.
معاون رفاهى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى همچنين 
با بيان اينكه سبد كاال هم براى 8 ميليون نفر در هر 
نوبت تخصيص داده مى  شود، گفت:  افرادى كه تحت 
بهزيستى  و  (ره)  خمينى  امام  امداد  كميته  پوشش 
هستند، مشمول اين سبد بوده و فعًال تغييرى در اعتبار 

و تعداد اين افراد ايجاد نخواهد شد.
اين سوال كه مرحله بعدى سبد  به  ميدرى در پاسخ 

كاال چه زمانى خواهد بود،گفت: مرحله بعدى در آينده 
اعالم خواهد شد و قطعًا بعد از ماه محرم انجام مى شود. 
از  آيا  اينكه  بر  مبنى  ديگرى  سوال  به  پاسخ  در  وى 
محل منابع حاصل شده از حذف يارانه اقشار پردرآمد 
به اشتغال هم تخصيص داده خواهد شد يا خير، گفت: 
ميزان  مقابل  در  يارانه بگيران  از  نفر  ميليون   2 حذف 
پرداختى رقم ناچيزى است و تصميم گيرى درباره آن 

منوط به تصميم گيرى در هيئت دولت است.
اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  رفاهى  معاون 
درآمد جامعه  پر  اقشار  يارانه  ادامه حذف  از  همچنين 
از  استفاده  با  كه  داد  خبر  نفر  ميليون   6 سقف   تا 
در  موجود  خطاى  كمترين  با  اطالعاتى  هاى  بانك 

وزارت رفاه انجام شود.

  جزئيات سبد كاالى نيازمندان و يارانه نقدى خانوار

نرخ  كه  اين  اعالم  با  دولت  سخنگوى 
شوراى  نشست  نخستين  در  بانكى  سود 
پول و اعتبار كاهش خواهد يافت، گفت: 
نرخ سود بيش از نرخ تورم انتظارى است. 
نوبخت  محمدباقر  فارس،  گزارش  به 
بيش  اكنون  هم  بانكى  سود  نرخ  گفت: 
از تورم است و اين نرخ بيش از نرخ مورد 

وى  است.  اقتصادى  دستگاه هاى  انتظار 
نرخ سود  كاهش  به  دولت  اينكه  بيان  با 
بانكى معتقد است، گفت: موضوع كاهش 
نرخ سود بانكى در اولين نشست شوراى 
نوبخت  شد.  خواهد  مطرح  اعتبار  و  پول 
رئيس  اقتصاد،  وزارت  كه  كرد  تأكيد 
مديريت  سازمان  و  مركزى  بانك  كل 

سود  نرخ  كاهش  بر  ريزى  برنامه  و 
وى  دارد.  نظر  اتفاق  بانكى  سپرده هاى 
ميزان  سر  بر  تنها  فعلى  اختالف  افزود: 
با  مركزى  بانك  كه  است  نرخ  كاهش 
كاهش  بر  مالحظات  برخى  به  توجه 
سازمان  رئيس  دارد.  تأكيد  نرخ  تدريجى 
مديريت و برنامه ريزى كشور همچنين با 

بيان اينكه وزارت امور اقتصادى و دارايى 
به  نسبت  نرخ  درصدى  دو  كاهش  با 
پيشنهاد بانك مركزى موافق است و اين 
نظر با تصميم سازمان مديريت هم خوانى 
دارد. وى گفت: اين اقدام منجر به ايجاد 
موانع  حذف  و  سرمايه گذارى  انگيزه هاى 

فراروى اقتصاد خواهد شد.

نرخ سود بانكى باز هم كاهش مى يابد

مهلت پرداخت جريمه مشموالن
 غايب تمديد شد 

رئيس سازمان وظيفه عمومى نيروى انتظامى گفت: 
مهلت پرداخت مبالغ تعيين شده براى متقاضيان طرح 
جريمه مشموالن غايب از 20 مهرماه به مدت دو 
ماه تمديد شد. به گزارش الف، سردار صدرالسادات 
از  توجهى  قابل  تعداد  به درخواست  توجه  با  افزود: 
و  جريمه  پرداخت  مهلت  تمديد  براى   متقاضيان 
بهره مندى از تسهيالت، فرصت واريز وجه جريمه 
از 20 مهر ماه به مدت 2 ماه ديگر تمديد شد. وى 
انجام  با  غايب  مشموالن  جريمه  طرح  داد:  ادامه 
از هشت  نام مشموالن غايب كه بيش  پيش ثبت 
گذشته  سال  ماه  اسفند   15 از  داشتند  غيبت  سال 
آغاز شد. در اين طرح بيش از 288 هزار متقاضى، 
كرد:  تاكيد  وى  كردند.  ثبت  را  خود  درخواست 
براساس بند (ط) تبصره 16ماده واحده قانون بودجه 
سال 93 ، مشموالن غايب متاهل از پنج درصد و 
داراى فرزند به ازاى هر فرزند از پنج درصد تخفيف 

كل مبلغ جريمه برخوردار مى شوند.

  اجراى طرح پرداخت متمركز 
حقوق مستمرى بگيران از آبان 

 
مشاور مديرعامل و مديركل روابط عمومى سازمان 
تامين اجتماعى گفت: از آبان ماه سال جارى طرح 
سازمان  بگيران  مستمرى  حقوق  متمركز  پرداخت 
مختلف  مراحل  و  مى شود  اجرايى  اجتماعى  تامين 
اين طرح به طور دقيق اطالع رسانى خواهد شد. به 
گزارش ايسنا، اميرعباس تقى پور اظهار كرد: با اجراى 
نهايى اين طرح، حقوق تمامى مستمرى بگيران به 

صورت متمركز پرداخت مى شود. 

تاسيس شركت گروه معمارى مهندسى آداك عايق نماى كوير «سهامى خاص» در تاريخ 94/7/20 
به شماره ثبت 5154 و شناسه ملى 14005289498 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده

 كه خالصه آن به شرح زير براى اطالع عموم آگهى مى گردد
موضوع شركت : انجام كليه عمليات زيربنايى ساختمان اجراى و اجرا و طراحى داخلى ساختمان ، اجرا و طراحى سايت پالن ها و نقشه بردارى 
و پياده سازى قطعات مربوطه (پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى) ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات 
فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى شركت: خراسان 
جنوبى- بيرجند- خيابان مدرس- بين مدرس 3 و 5 ساختمان سرو طبقه چهارم واحد 6 – كدپستى 9713856361 سرمايه شركت: مبلغ 
يك ميليون ريال منقسم به 100 سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 558 مورخ 94/6/16 نزد 
بانك سپه شعبه بيرجند پرداخت گرديده است. اولين مديران شركت: آقاى على معروفيان با شماره ملى 0651939585 به عنوان رئيس هيئت 
مديره و آقاى سعيد امينى با شماره ملى 0651930227 به عنوان نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل و خانم ناهيد رحمانى بيدختى با شماره 
ملى 0650132718 به عنوان منشى (عضو) هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور 
شركت از قبيل چك و سفته و غيره و اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى سعيد امينى (مديرعامل) و مهر شركت داراى اعتبار است. بازرس اصلى 
و على البدل: آقاى امين ايوبى به شماره ملى 0651922331 به عنوان بازرس اصلى و خانم مريم معروفيان به شماره ملى 0653206755 به 
عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى -مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

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

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 

ها خواهند بود)
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آموزشگاه كامپيوتر كياست
  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

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

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده
بدينوسيله به اطالع عموم سهامداران مى رساند: مجمع عمومى فوق العاده صاحبان 
شركت مخابرات استان خراسان جنوبى (سهامى خاص) به شماره ثبت 2076 مورخ 

85/2/20 (شناسه ملى 10360037890) دوشنبه 94/8/4 از ساعت 10 در محل قانونى شركت 
مخابرات ايران واقع در تهران- بلوار سردار جنگل – نبش خيابان فرزانه شرقى - ساختمان زنده ياد 

دكتر غفاريان طبقه پنجم جنوبى تشكيل خواهد شد.
هيئت مديره شركت مخابرات خراسان جنوبىدستور جلسه: تغيير در مواد اساسنامه

آگهى دعوت وقت افراز
نظر به اينكه اداره محترم راه و شهرسازى شهرستان بيرجند احدى از مالكين مشاعى پالك 2208- اصلى كه از تجميع 

پالك هاى 1529 و 1530 – اصلى بخش دو بيرجند مى باشد و تقاضاى افراز حصه مشاعى خويش را در پالك مذكور نموده لذا به 
كليه مالكين مشاعى پالك مرقوم اخطار مى گردد كه عمليات افراز در ساعت 9 صبح روز 94/8/3 با حضور نماينده و نقشه بردار اين 
اداره به عمل خواهد آمد و عدم حضور مانع از انجام عمليات افراز نخواهد شد. ضمنا متعاقبا نقشه و صورت مجلس افرازى به اطالع 

 رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجندكليه مالكين مشاعى خواهد رسيد.
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و ابن سينا چه گناهى كرديم كه پول آماده سازى 
و نوسازى را پرداخت كرديم ولى هنوز معابر، 
كوچه ها و خيابان ها در اينجا خاكى مانده و 
بنياد هم جوابگو نيست! خواهش من از مسئوالن 

اينه رسيدگى كنند.
915...866

مسئوالن  خدمت  نباشيد  خسته  و  سالم  باعرض 
محترم آب و فاضالب بيرجند. با اينكه چندين سال 
است كه منتظر خانه دارشدنمان هستيم اما االن كه 
واحدهايمان را تحويل گرفتيم بدون امتياز آب 
همكارى  داريم  تقاضا  محترم  مسئوالن  از  است 
فرمايند. ساكنين مجتمع 100واحدى كارگشاى 

بسيجيان واقع در فلكه سفيراميد.
915...213

چرا شركت واحد فكرى به حال ايستگاه ياسر 
آباد كه اتوبوس ها وسط جاده مسافر  حاجى 

سوار مى كنند نمى كند؟حتمًا بايد اتفاقى بيفتد؟
915…622

سالم آواجان. نامه اى رو به استاندارى نوشتم در مورد 
درخواست تسهيالت براى كارگاه توليدى شيشه و پنجره 
و جناب استاندار دستور دادن و شماره خورد وقتى پيگيرى 
كردم به من گفتن تسهيالتى در اين مورد نداريم! آقاى 
خدمتگزار استاندار محترم به نظر شما وقتى از شما جواب 
رد مى شنويم به كجا بايد مراجعه كنيم؟ آواجان بى زحمت 
چاپ كن شايد مسئوالن بخونن و دلشان به درد آيد و 
 بخواهند فكرى براى بهبود و توسعه كارگاه هاى

كوچك توليدى بردارند.
933…645

لطفاً شهردارى به فضاى سبز طرف مسكن هاى 
مهر خيابان الهيه شهرك بهزيستى رسيدگى كنه 
نه امكاناتى، نه فضاى سبزى، نه وسايل ورزشى، حتماً تا 

نوبت به اين محله هامى رسه بودجه تمام مى شه!
915…263

سالم آوجان. لطف كنيد از مسئوالن محترم اصناف 
بپرسيد چرا پروانه كسب تره بار صادر مى كنند 
 در جايى كه تمام ميدان ها، خيابان ها و كوچه ها

را شهردارى محترم در اختيار وانت هاى ميوه 
آنها عوارض مى گيرد؟  از  و  قرارداده  فروش 
مغازه دار بايد كرايه و هزار تا هزينه ديگر را بايد از 

جيب بدهند. اين دور از انصاف است.
915…141

ايرنا - فرماندار خوسف با بيان اينكه اين شهرستان با توجه به تازه تأسيس بودن كمبودها زيادى دارد، گفت: خوسف براى توسعه، رونق، 
تأمين نيازها و جذب سرمايه گذارى و ايجاد اشتغال پايدار نياز به توجه ويژه مسئوالن خراسان جنوبى و كشور براى رفع كمبودها دارد. 
فرجامى فرد، يادآور شد: اين شهرستان بر بستر سنگ قرار دارد و امكان دفع فاضالب وجود ندارد، اين عامل مشكل بهداشتى زيادى را براى 

شهروندان ايجاد كرده است. وى افزود: حل مشكل فاضالب و احداث بيمارستان مهمترين خواسته مردم اين شهرستان است. 

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه هاى شركت گاز خراسان جنوبى

1- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/7/15 درباره «گازرسانى به منازل محله 
با  استحضار مى رساند: در حال حاضر  به  جليليان» 
توجه نبود شبكه گاز قابل برداشت، گازرسانى به اين 
منازل امكان پذير نمى باشد. طراحى شبكه توزيع و 
ايستگاه تقليل فشار و سپس گازرسانى به اين محله 
شهيد  بلوار  حدفاصل  اراضى  به  گازرسانى  قالب  در 
موجود  برابر ضوابط  ناصرى  و شهيد  شيرازى  صياد 
تأمين  و  منطقه  اين  در  نسبى  تراكم  ايجاد  از  پس 
عمل  به  هاى  توافق  چارچوب  در  نياز،  مورد  بودجه 

آمده قابل بررسى و اقدام خواهد بود.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -2
پيام شما مورخ 94/7/15 درباره «قبوض گازبها» به 
استحضار مى رساند: تمامى مبالغ مندرج در قبوض 
گاز برابر قوانين و مقررات موضوع اخذ مى شود. لذا در 
صورت نياز به ارائه توضيحات موردى، از مشتركين 
محترم تقاضا دارد با امور مشتركين ناحيه گاز مربوطه 
و يا روابط عمومى شركت گاز با شماره هاى تماس 

مندرج در قبوض تماس حاصل فرمايند.
3- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
استحضار  به  «آبونمان»  درباره  مورخ 94/7/19   شما 
از  متأثر  قبوض صرفاً  در  مندرج  آبونمان  رساند:  مى 
ظرفيت كنتور و طول مدت دوره كنتورخوانى مى باشد 
و براى هر كنتور ماهيانه مبلغ ثابتى است. ضمناً تمامى 
اخذ  قوانين و مقررات موجود  اساس  بر  مبالغ مندرج 
دريافت  جهت  توانند  مى  محترم  مشترك  شود.  مى 
توضيحات بيشتر و آشنايى با قوانين و مقررات به امور 

مشتركين گاز ادارات گاز تابعه مراجعه نمايند.

* قسمت اول: بهروزى فر

انگار همين ديروز بود، همين ديروز كه پارچه هاى سياه 
رخت  را  شهر  همه  تا  آويختيم  محله  ديوار  و  در  به  را 
سياه پوشانده باشيم به عزاى سرور و ساالر شهيدان... 
و چه زود گذشت!... حاال دوباره، بيرق و لواها از پستو و 
انبارهاى هيئت ها در مى آيند تا در و ديوار شهر را آذين 
عزاى  براى  شدن  آماده  اين  دارد  حسى  چه  و  دهند... 
حسين، چه لطفى دارد پاى منبر خطبه خوانش نشستن و 
چه حظى دارد سينه زدن به دم مداحش كه مى داند چه 
بايد بخواند و چه بايد بگويد، تا آنچه بوده، خوب ادا گردد 

و آنچه بازيچه شده، خوب به ياد آيد.
محرم هم از راه رسيد، درست مثل ذى حجه كه آمد و در 
حال تمام شدن است. محرم كه مى آيد، هر كدام از ما به 
دنبال مجلسى مى گرديم گرم و صميمى، محفلى به دور 
از ريا، منبرى كه بر آن فرياد حسينى بودن سر داده شود، 
مراسمى كه در آن مدح حسين گويند و رشادت هايش را 
آن طور كه شايسته است برشمارند.... و دريغ و درد كه 

هر چه بيشتر مى گرديم، كمتر مى يابيم !!

تكرار مكررات و دريغ از اقدامى شايسته

روزنامه آواى خراسان جنوبى، بنا به رسالت خود و طبق 
رسم ديرينه، كمى زودتر از خيلى ها به استقبال اين ماه 
عزيز رفته تا از شده ها بپرسد و از برنامه هايى كه چيده 
اند براى هر چه بهتر و با شكوه تر برگزار شدن مراسم 
ترتيب  ميزگردى  هميشه  چون  شهيدان.  ساالر  عزاى 
داديم در معيت مردانى از جنس تكيه و هيئت و سوگواره. 
حسينى،  هيئت  نمايندگان  حمزه  و  پور  حسين  برادران 
نماينده  مقدم  راستگو  ابوالفضلى،  هيئت  نماينده  داورى 
هيئت محبان الزهرا (س)، عباسى مقدم رئيس شوراى 
پليس  رئيس  رضايى  سرهنگ  مذهبى،  هاى  هيئت 
نماينده  رضايى  االسالم  حجت  رانندگى،  و  راهنمايى 
موسوى  پاسدار  سرهنگ  و  اسالمى  تبليغات  سازمان 
رئيس پليس اطالعات و امنيت استان به نشستى دعوت 
شدند تا براى ما از آمادگى ها بگويند و از آسيب هايى 
كه بعد از گذشت اين همه سال و اين همه تالش، هنوز 
قلب عزادارى هامان را مى خلد و سوگواران واقعى را دل 

آزرده مى سازد.
 نشست با چند سرفصل تعدد هيئت ها، تمركز عزادارى ها،

محتواى مراسم، نماز ظهر عاشورا، ايجاد امنيت و توجه 
به حواشى مراسم آغاز شد و صحبت هاى حسين پور از 
اعضاى هيئت رئيسه هيئت حسينى، مطلع كالم گشت، 
با اين مضمون: «اين گونه نشست ها همه ساله تكرار 
مى شود و آسيب ها دوباره مرور مى شوند، اما دريغ از 
كارى درخور و شايسته كه تحول عزادارى هامان را در 

پى داشته باشد.»
او مى گويد: «الزمه ايجاد تغيير در روند اجراى مراسم 
عزادارى و حذف نواقص، مايه گذاشتن از اعتبار و توان 
با  بايد  آنها  هاست.  هيئت  بزرگترهاى  و  سفيدان  ريش 
اصرارهاى  مقابل  در  خود،  توان  اين  از  گذاشتن   مايه 
بى مورد بايستند تا اين تحول به مرور اتفاق بيفتد و به 

ديگر هيئت ها هم تسرى يابد». 

 به گفته او، به واسطه همين مقاومت ها و از خودگذشتگى ها
از برخى هيئت ها جمع  امروزه طبل و علم ها  بود كه 

شده و مردم با وجود اين ادوات در مراسم مخالفند. 

آمار هيئت هايى كه از فعاليت بازماندند

 رئيس شوراى هيئت هاى مذهبى، از برنامه هايى مى گويد
 كه براى مراسم امسال تدارك ديده شده و عنوان مى دارد:
 «فعاليت هيئت ها به دو ماه محرم و صفر محدود نمى شود
 و ما در طول سال فعاليت هيئت ها را در مناسبت هاى

تاسوعا  روزهاى  ويژه  هاى  برنامه  داريم.  مختلف 
هماهنگى  با  و  گذشته  روال  به  هم  امسال  عاشورا،  و 
رؤساى هيئت ها برگزار خواهد شد و سعى هم بر اين 

است كه اشكاالت و ايراداتى كه در سال گذشته بوده، 
برطرف گردد». 

عباسى مقدم با اشاره به اينكه در حال حاضر در سطح 
كشور  91 هزار هيئت فعال داريم كه از اين تعداد 1157 
مورد در استان، 300 مورد در شهرستان بيرجند و  60  
«حدود  دهد:  مى  ادامه  داريم،  بيرجند  در  هم  هيئت 
هيئت  اندازى  راه  براى  مجوزى  كه  است  سالى  دو 
جلسه  آخرين  مصوبات  براساس  و  نشده  صادر  جديد 
هاى مناسبت  در  فرهنگى  شئونات  ساماندهى   ستاد 
هيئت  چندين  فعاليت  وضع  مدت،  اين  طى  مذهبى، 
الزم  صالحيت  كه  آنهايى  شد،  بررسى  مجوز  بدون 
ها هيئت  اين  از  تايى  چند  گرفتند،  مجوز  داشتند،   را 

در هيئت هاى قديمى تر ادغام شدند و يكى دو مورد 
هم به جهت عدم صالحيت از دادستانى اخطار گرفته و 

از فعاليتشان جلوگيرى شد». 
از  را  ها  هيئت  كه  رهبرى  معظم  مقام  فرموده  به  وى 
اظهار  و  كند  مى  اشاره  نكنيد،  جمع  بازارها  و   كوچه 
مراسم  محتواى  كه  است  اين  بر  ما  «سعى  دارد:  مى 
و  مداحان  با  مختلف  جلسات  در  لذا  بخشيم.  كيفيت  را 
 مسئوالن هيئت ها، بر اين تأكيد شده كه از سخنرانى ها

در مراسم مختلف استفاده شود و مداحى هاى مناسب كه 
تقليدى نيستند، مدنظر باشد».  

زمينه حضور جوانان 
در هيئت ها فراهم گردد

نماينده سازمان تبليغات اسالمى، در ادامه صحبت هايش 
را با اين جمله شروع مى كند؛ «در روايت ها داريم؛ براى امام 
 حسين(ع) حرارتى در دل هاست كه هرگز سرد نمى شود
و همان طور كه مى بينيم نسيم امام حسين(ع) هر كجا 

وزيده، مايه حيات و زندگى شده است».
حجت االسالم رضايى مى گويد: «مباحثى كه در قالب 
آسيب ها يا مواردى كه در شأن هيئت ها نيست مطرح 
مى شود، همه ساله قبل از محرم در جلسات متعددى كه با 
 مداحان، خطبا و مسئوالن هيئت ها داريم، مطرح مى گردد
و با توجه به ورود سازمان تبليغات به اين جريان از سال 

85 در حال حاضر به نسبت گذشته وضع مطلوب ترى 
داريم و در مقايسه با برخى استان ها، اشكال هاى موجود، 
خيلى پررنگ نيست، هر چند بايد براى رفع همين اندك 
البته ستاد ساماندهى شئونات فرهنگى  هم تالش كرد. 
مناسبت هاى مذهبى با حضور مديران و متوليان دخيل 
در امنيت فكرى مردم فعال است و تمام آسيب ها را به 

جهت رفع كامل، رصد مى نمايد».
به گفته وى؛ «تيم بازرسى ما هم به طور جد فعال است 
و از اقداماتى كه در برنامه دارد، اين است كه بر اساس 
عكس و فيلم و مستنداتى كه در مراسم سال گذشته ثبت 

انتقال مى  ها  هيئت  رؤساى  به  را  موارد  و ضبط شده، 
آنها برآيند». وى استفاده از حضور  دهد تا درصدد رفع 
تأكيد  و  داند  مى  ضروريات  از  را  مراسم  در   روحانيون 
برنامه  بخواهيم  روحانيون  از  است  «الزم  كند:  مى 
بيان احكام  ايراد مسئله،  را در سه قالب  سخنرانى خود 

شرعى و روضه خوانى دسته بندى نمايند».
و  ها  هيئت  تأثير  از  اسالمى  تبليغات  سازمان  نماينده 
مراسم بر جوانان مى گويد و اظهار مى دارد: «تأكيد بر 
اين است كه جوان ها را دريابيد، امروز زمانى است كه 
جوان هاى ما در معرض خطرات عديده اى قرار دارند و 
كوچكترين غفلت و برخورد نامناسب ما مى تواند فرصتى 
خود  به سوى  را  آنها  تا  دهد  قرار  ديگران  اختيار  در  را 
جذب كنند لذا زمينه حضور فعال جوانان در هيئت ها، 

بايد فراهم گردد».   
(ص)  اكرم  پيامبر  از  روايتى  به  رضايى  االسالم  حجت 
به  اميرالمؤمنين(ع)  اعزام  هنگام  به  كه  كند  مى  اشاره 
شود  هدايت  تو  دست  به  نفر  يك  «اگر  فرمودند:  يمن 
برايت بهتر است از هر چه كه خورشيد بر آن مى تابد» و 
مى افزايد: «لذا ما با اين ديدگاه بايد هيئت دارى نماييم 
و اجازه دهيم تجربه پيرغالمان با انرژى جوانان در كنار 

هم فعال شوند و هيئت را پيش ببرند».

داربست ها را محكم كنيد

را  آنان  همراهى  و  انتظامى  نيروى  حضور  حاضر  جمع 
عامل مهمى در برقراى نظم در مراسم مى دانند.

از نيروهاى  با تشكر  رئيس شوراى هيئت هاى مذهبى 
نظامى و انتظامى به جهت همراهى هيئت ها و كنترل 
شرايط، مى گويد: «اگر اين همراهى ها نباشد، با توجه 
استفاده هايى كه  به فرصت طلبى هاى دشمن و سوء 
تواند،  مى  اى  جرقه  كوچكترين  شود،  مى  ها  تجمع   از 

فاجعه اى عظيم را  به بار آورد».
عباسى مقدم مى افزايد: «بر اساس هماهنگى هايى كه 
صورت گرفته، تعدادى از اعضاى هيئت به عنوان هميار 
برگزارى  به هنگام  تا  بينند  را مى  تعليمات الزم  پليس 

مراسم، اوضاع را مديريت نمايند».
ادامه  در  هم  استان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس 
جانبه  پوشش همه  براى  راهور  پليس  كامل  آمادگى  از 
اذعان مى كند:  نقاط شهر مى گويد و  تمام  مراسم در 
«تمهيدات ويژه اى تدارك ديده شده تا امنيت ترافيكى 
هميشه،  مثل  ريزى  برنامه  اين  در  شود،  برقرار  مراسم 
به  برنامه  و  است  عزاداران  و  ها  هيئت  با  تردد  اولويت 
گونه اى پيش خواهد رفت كه كمترين محدوديت هاى 

ترافيكى را شاهد باشيم».
سرهنگ رضايى در حين صحبت به عزاداران هشدارهايى 
هم مى دهد: «با توجه به اينكه اكثر افراد با لباس مشكى 
پيش  مشكلى  چندان  جمع  در  حضور  موقع   هستند، 
جدا  هنگام  به  عزيز  عزاداران  است  الزم  اما  آيد  نمى 

 شدن از جمع از محل هاى ايمن و روشن تردد نمايند و 
راننده هاى عزيز هم با رعايت سرعت مطمئنه، مانع بروز 

هر گونه حادثه اى شوند».      
و كند  مى  اشاره  ها  داربست  استحكام  لزوم  به   او 
مى گويد: «داربست هايى كه براى توزيع اقالم خوراكى 
الزم  استحكام  از  بايد  شوند،  مى  نصب  عزادارى  و 
برخوردار باشند چرا كه متأسفانه گزارش هايى از سقوط 
هاى ايستگاه  اين  است  الزم  داريم.  ها  داربست   اين 
صلواتى قبل از هر كارى نسبت به اخذ مجوز از راهنمايى 
و رانندگى اقدام نمايند تا ما با آگاهى از روند فعاليت اين 
مى شود،  بينى  پيش  كه  ازدحامى  به  توجه  با  ايستگاه، 

ايمنى الزم را براى افراد فراهم نماييم».
سرهنگ رضايى از مسئولين هيئت ها درخواست مى كند: 
را به عنوان هميار  افرادى  «به روال سال هاى گذشته 
محرم يا هميار پليس به ما معرفى كنيد تا تجهيزات الزم 
مثل جليقه و شبرنگ و تابلوى ايست و... در اختيارشان 
قرار دهيم كه بتوانند درخصوص حفظ ايمنى هيئت ها 

همراه ما باشند».
در  موجود  نواقص  و  ها  آسيب  بررسى  با  نشست  اين 
تان  تقديم  آينده  در شماره  يافت كه  ادامه  ها  عزادارى 

خواهد شد.
ادامه دارد....

در نشست صفحه اجتماعى عنوان شد:

اعتبار  پيرغالمان 
دست مايه ايجاد تغيير در عزادارى ها

براى امام حسين(ع) حرارتى در دل هاست كه هرگز سرد نمى شود

از روحانيون بخواهيم 
برنامه سخنرانى خود را 
در سه قالب ايراد مسئله

 بيان احكام شرعى
 و روضه خوانى 

دسته بندى نمايند

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

 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

كالسه 1019/94 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول «نوبت دوم»

چون مقرر گرديده : يك دستگاه جوش 250 آمپر به مبلغ 950/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى خانم زهرا كرامتى به مبلغ 
10/325/000 ريال در حق آقاى جواد محمدى و مبلغ 508/250 ريال حق االجرا درحق دولت از طريق مزايده روز پنجشنبه مورخ 
94/8/7 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى 
ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از 
برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 
10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده 
به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به 

عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

نمايشگاه و فروشگاه بزرگ          

مبـل شاهيـن 

بيرجند- ميدان شهدا- ابتداى خيابان منتظرى   32224632
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فروش اقساطى

با چك معتبر بدون سود 
طرف قرارداد  فرهنگيان
و شركت كويرتاير 

عرضه مستقيم و بى واسطه از بزرگ ترين و معتبرترين 
توليد كنندگان تهران (يافت آباد)
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جام نيوز - کليپ موجودي غيرعادي، تا کنون در اينترنت ١١,٥ ميليون نفر بيننده داشته است.در طي اين ويدئو يک کودک دو ساله به 
نام بنجامين در حال بازي روي زمين کاشي کاري شده خانه است و هر بار که مادر با او صحبت مي کند رويش را به سمت دوربين مي 
چرخاند. اما تنها چند لحظه پس از شروع کليپ، موجودي شبيه جن از در پشت سر بنجامين بيرون مي دود و زير کابينت پنهان مي شود.

عکس موجودي که ١١,٥ ميليون بيننده داشت! نكات خانه دارى
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ابوذر  انفجار گاز در خيابان  بي احتياطي و  حسين زاده- 
غفاري مهرشهر حادثه تلخي را رقم زد و جان سرپرست يک 
خانواده را گرفت. به گزارش خبرنگار ما وقوع اين حادثه در 
ساعت هشت و سي دقيقه و ٢٠ ثانيه صبح روز گذشته به 
آتش نشاني اعالم شده بود و اولين خودروي امداد و نجات ٤ 
دقيقه بعد از اعالم حادثه به محل رسيد و خودروي دوم نيز 
٢ دقيقه بعد از آن در محل حاضر شد. ماموران آتش نشاني 
و امداد و نجات هالل احمر با استفاده از سگ هاي زنده ياب 
هالل احمر کار تجسس در محل آغاز کردند. بي احتياطي 
ساکنين طبقه اول که اتفاقا در منزل حضور نداشته اند باعث 
 وقوع انفجار گاز شده بود و مرد حدودا ٤٥ ساله و فرزند پسر ١٤
ماهه اش که ساکنين طبقه باال هستند بر اثر اين حادثه و 
از جستجوي چند  بودند. پس  مانده  آوار  زير   تخريب منزل 

دقيقه اي ابتدا پسر ١٤ ماهه که در آغوش پدرش بود از زير 
آوار بيرون کشيده شد و نفس کشيدن اين طفل باعث ايجاد 
به  را  او   بالفاصله  اورژانس  آمبوالنس  و  گرديد  اميدواري 
بيمارستان انتقال داد. اما متاسفانه پدر وضعيت خوبي نداشت و 
جمجمه اش بر اثر ضربه اي سخت آسيب جدي ديده بود و به 
نظر فاقد عالئم حياتي بود.  رونقي معاون عمراني فرمانداري و 
سرهنگ شجاعي نسب فرمانده انتظامي شهرستان بيرجند نيز 
در محل حادثه حضور پيدا کرده بودند. مديح شهردار بيرجند 
که از همان دقايق اوليه در محل حادثه حاضر شده بود به 
خبرنگار ما گفت: متاسفانه با وجود هشدارهاي شرکت گاز و 
رسانه ها مبني بر رعايت اصول ايمني، باز هم بي احتياطي 
يک شهروند حادثه آفريد و احتماال نشتي شلنگ گاز و يا باز 
بودن شيرگاز باعث وقوع اين حادثه تلخ شده است. وي با 

بيان اينکه واقعا سخت است که بي احتياطي ساکنين طبقه 
پايين باعث به خطر افتادن جان همسايه طبقه باال شود و 
به نظر مي رسد در اين حادثه پدر خانواده فوت کرده و فرزند 
١٤ ماهه اش به بيمارستان منتقل شده است. ساکنين محل 
و همسايگان با صداي محيب انفجار هراسان از خانه هايشان 
بيرون آمده و خود را به محل حادثه رسانده بودند و حضور آنان 
به نوعي جلوي تسريع درکار خدمترساني به حادثه ديدگان را 
سد مي کرد. همسر متوفي که در زمان وقوع حادثه داخل اتاق 
نبوده درحالي که نگران حال شوهر و فرزندش بود مي گفت: 
به همسايه گفتم که صدا و بوي نشتي گاز مي آيد اما توجهي 
 نکرد. پيگيري هاي خبرنگار ما حاکي از اين است که حال 
پسر ١٤ ماهه خانواده وخيم اعالم شده و وي تحت عمل 

جراحي قرار گرفته است.

بي احتياطي جان سرپرست يک خانواده را گرفت

انفجار گاز در مهرشهر حادثه تلخى را رقم زد
تكنيك انتخاب كيف مدرسه

انتخاب مناسب ترين کيف مدرسه 

در  که  است  وسايلي  مهمترين  از  يکي  مدرسه  کيف 
انتخاب و خريد آن بايد بسيار دقت کرد. اين کيف دست 
کم براي يک سال تحصيلي همراه هر روزه دانش آموزان 
است. اگر براي خريد دچار ترديد شده ايد، به مهمترين 

معيارهاي زير توجه کنيد.
کيف چرخدار به عنوان کيف مدرسه

براي بچه هاي کوچک تر و دبستاني مي توانيد کيف هاي 
چرخ دار تهيه کنيد که هم حمل  و نقلشان آسان باشد و 
هم فشار زيادي به دليل حمل کيف پر از کتاب به ستون  
فقراتشان وارد نشود. حسن کيف هاي چرخدار واضح و 
مبرهن است، به شرطي که قرار نباشد کودک همراه با 
آن از پله ها باال برود؛ بنابراين قبل از خريد کيف چرخدار 
بايد سوال هايي براي شما در ذهن تان مطرح شود. اگر 
شما در طبقه دوم آپارتماني فاقد آسانسور زندگي مي کنيد 
يا کالس فرزند شما در طبقه دوم مدرسه واقع شده است، 
ضررهاي يک کيف چرخدار بيشتر از فوايد آن است، زيرا 

اين نوع کيف ها سنگين هستند!
بهتر است کيف مدرسه يک جيب کوچک براي 

ليوان يا قمقمه داشته باشد
هرچه تعداد جيب هاي کيف بيشتر باشد، بهتر است زيرا 
بچه ها مي توانند به راحتي لوازم مدرسه خود مانند جامدادي، 
دفتر، کتاب، کليد، دستمال و دفترچه يادداشتشان را در 
جيب هاي مختلف کيف بگذارند و براي پيدا کردن آنها 
سردرگم نشوند. کيفي که داراي چند محفظه است، به 

گسترش يکنواخت وزن وسايل مدرسه کمک مي کند. 
انتخاب کيف مدرسه به سليقه دانش آموز

درست است که شما به فکر سالمت جسمي و راحتي 
فرزندتان هستيد اما نبايد فراموش کنيد که او بايد در 
طول يک سال تحصيلي اين کيف را با خود حمل کند. 
بنابراين بايد در هنگام انتخاب کيف مدرسه به عاليق او 
نيز توجه کنيد. در انتخاب طرح و رنگ او را آزاد بگذاريد 

و اجازه بدهيد تا از داشتن کيفش لذت ببرد.
يافتن ايده هاي مناسب براي عالقه مند کردن 

کودکان به حمل کيف مدرسه
قبول  از  سال  و  سن  کم  آموزان  دانش  از  بعضي 
و  زنند  مي  باز  سر  مدرسه  وسايل  حمل  و  مسئوليت 
برخي از آنها اين کار را دوست ندارند. بنابراين بهتر است 
که با کمک ترفندهايي آنها را به اين کار عالقه مند 
 کنيد. به عنوان مثال اگر خياطي مي کنيد، کيف مورد 
عالقه اش را خودتان برايش بدوزيد. نقاشي روي پارچه، 
هنري خيره کننده است که مي توانيد از آن هم استفاده کنيد

از بين بردن بوي بد يخچال

در يخچال را باز مي کند و پارچ آب را بر مي دارد. 
نوشيدن  محض  به  اما  کند،  مي  آب  از  پر  را  ليوان 
ادامه آب منصرف مي شود  از نوشيدن  اولين جرعه، 
و مي گويد: « اين ديگر چه طعم بدي است!». اگر 
شما هم تا به حال در چنين وضعيتي قرار گرفته ايد، 
توجه داشته باشيد که پيشگيري بهتر از درمان است، 
بنابراين در وهله اول بايد از ايجاد بوي نامطلوب در 
به  رسيدن  براي  اول  قدم  و  کنيد  يخچال جلوگيري 
و  ها  قفسه  مرتب  کردن  تميز  و  رسيدگي  امر،  اين 
بار  مواد داخل يخچال است.سعي کنيد هر روز يک 
به تمام قفسه هاي يخچال سر بزنيد و تاريخ مصرف 
مواد درون يخچال را کنترل کنيد. موادي را که تاريخ 
شدن  خراب  آستانه  در  يا  است  نزديک  انقضايشان 
است خارج و زودتر مصرف کنيد.اگر ذره اي از مواد 
غذايي به ديواره هاي يخچال چسبيده باشد، سريع آن 
را تميز کنيد. با اين حال و با رعايت نکته هاي ذکر 
شده، باز هم ممکن است يخچال بعد از مدتي بوي 
نامطبوع بگيرد. براي برطرف شدن اين بو و تميزي 

يخچال تان چند گام به شما پيشنهاد مي کنيم.

گام اول :
يخچال را خاموش کنيد و از برق بکشيد.

گام دوم :
همه مواد را از يخچال خارج کنيد و اگر موادي داريد 
که سريع خراب مي شود، در فريزر بگذاريد. قفسه ها 
و کشوها را بيرون بياوريد و همه آن ها را با محلول 
بگذاريد خشک  و  بشوييد  شيرين  جوش  و  گرم  آب 
شود. ديواره ها و همه قسمت هاي داخلي يخچال را 
نيز با همين محلول يا با ترکيب آب و سرکه سفيد، 

شست و شو دهيد و با حوله اي نرم خشک کنيد.

گام سوم :
شيارها و الستيک هاي در يخچال را از قلم نيندازيد! 
اگر ماده غذايي به ديواره هاي يخچال چسبيده و جدا 

نمي شود، مرطوبش کنيد تا به راحتي جدا شود.

گام چهارم :
راحت ترين راه براي حذف بوي نامطبوع در يخچال، 
يا قهوه آسياب  اين است که مقداري جوش شيرين 
درون و  بريزيد  در  بدون  ظرفي  درون  را   شده 
يخچال تان بگذاريد تا بوي مواد غذايي را از يخچال 
تان رفع کند يا مقداري قهوه و تکه اي زغال را در 
يک کيسه توري بريزيد و گوشه يخچال آويزان کنيد. 
مقداري  است.  وانيل  از  استفاده  هم  ديگر  راه  يک 
وانيل را درون پارچه مرطوبي بريزيد و درون يخچال 

بگذاريد تا بوي خوش وانيل، در يخچال تان بپيچد.

اكثر  در  كه  هاست  ايرانى  اكثر  دلخواه  مورد  غذايى   مرغ 
مراسم ها هم مورد توجه قرار مى گيرد شايد از خواص اين 

غذا ندانيد كه در ادامه برايتان آن را بيان مى كنيم:
1.  منبع پروتئين:  مرغ،  سرشار از پروتئين است. اما اين 
وي ژگى را در ديگر موجودات خوراكى مانند گاو و گوسفند هم 
مى توان سراغ گرفت. اما چه نكته اى پروتئين مرغ را خاص 
كرده است؟   اسيدهاى آمينه سازنده پروتئين مرغ عامل اصلى 
رشد و نمو عضالت هستند. بنابراين مصرف مرغ عالوه بر 
تامين پروتئين مورد نياز به رشد عضالت كمك مى كند. از 
سوى ديگر كيفيت پروتئين مرغ به شكلى است كه مصرف 

آن باعث اضافه وزن نمى شود.
2. داروى  افسردگى:  اين خوراكى داروى همه افراد 
افسرده حال است. به ويژه اينكه پاييز است و بسيارى افراد 

ممكن است افسردگى فصلى را تجربه كنند. دليل آن نيز 
وجود اسيدآمينه « تريپتوفان»  در پروتئين مرغ است. بنابراين 
اگر احساس افسردگى مى كنيد، همين حاال آستين باال بزنيد 
و سوپ مرغ براى وعده شام بار بگذاريد. با خوردن هر قاشق 

آن،  جسم تان گرم و روح تان آرام مى شود.
3. استحكام استخوان ها:  اگر نگران پوكى استخوان در 
سن باال هستيد، حتما مرغ را در برنامه غذايى تان بگنجانيد. 
تبديل  آهن  به  استخوان ها  ترتيب  اين  به  باشيد  مطمئن 

خواهند شد. دليل آن نيز آهن موجود درگوشت مرغ است.
حاوى  حيوان  اين  گوشت  قلب:   با  مرغ، مهربان   .4
مفيدى  تركيب  همان  اين  « سيستئين »  است.  اسيدآمينه 
است كه براى حفظ سالمت قلب ضرورى است. گوشت 
مرغ حاوى مقدار كافى از اين اسيدآمينه است. سينه مرغ 

بيش از هر قسمت ديگرى از اين خوراكى حاوى اسيدآمينه 
سيستئين است.

5. مرغ و لبخند:  اگر دوست داريد هميشه لبخندتان زيبا 
باشد،  مصرف مرغ را فراموش نكنيد. تعجب كرديد؟  علت 
اين معجزه،  وجود فسفر در گوشت مرغ است. اين عنصر هم 
كه براى حفظ استحكام و سالمت استخوان ها و دندان ها 
ضرورى است. بنابراين اگر دوست داريد دندان هاى تان مثل 

مرواريد بدرخشد،  مرغ را فراموش نكنيد.
اضافه  اصلى  علت هاى  از  يكى  الغرى:   و  مرغ   .6
وزن، اختالل در متابولسيم بدن است. براى تنظيم متابوليسم 
مهم ترين  از  يكى  كه  دارد  وجود  راه  ويك  هزار  بدن 

آنها، دريافت مقدار كافى « سلنيوم» است.
 اين عنصر به وفور در گوشت مرغ وجود دارد. بنابراين با 

خوردن مرغ،  نياز بدن به سلنيوم تامين شده و مى توانيد به 
داشتن اندام مناسب  اميدوار باشيد. از سوى ديگر مرغ حاوى 
ويتامين B6 است. اين ويتامين نيز مهم ترين ويتامين براى 

تنظيم سوخت و ساز بدن است.
بنابراين با خوردن مرغ چربى هاى اضافى بدن شعله ور شده 
و از سوى ديگر متابوليسم نيز تنظيم مى شود. بنابراين ديگر 

بايد كمتر نگران اضافه وزن باشيد.
دور  خرچنگ  از  داريد  دوست  اگر  و سرطان:   مرغ   .7
باشيد،  مرغ را فراموش نكنيد. به اين دليل كه گوشت مرغ 
 DNA حاوى «نياسين» است.اين تركيب مانع از آسيب به
شده و با كدبردارى درست از آن، خطر اختالل در كدبردارى  
ژن ها به حداقل مى رسد. به اين ترتيب خطر تكثير بى برنامه 

سلول ها و ابتال به سرطان به حداقل مى رسد.

دانستنى هاى جالب  در مورد مرغ كه شايد ندانيد

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 امروز 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

حمل بار و اثاثيه منزل
 با خاور بزرگ و نيسان

 توسط 5 كارگر
  09153636648

فنودى

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى

  ايتاليايى-  اسپانيايى
www.lanschool.ir
خيابان مدرس 16- پالك 85

تلفن: 32237549
مشاوره و ثبت نام عصرها

ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

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

سخنران: حجت االسالم دكتر شهاب        مداح: حاج غالمحسين نارمنجى
تاريخ شروع: امروز چهارشنبه 94/7/22   ساعت 19

آدرس: خيابان منتظرى 3 جنب مسجد خضر على – هيئت جان نثاران ابا عبدا... الحسين (ع)

مراسم سخنرانى و عزادارى سرور و ساالر شهيدان حضرت ابا عبدا... الحسين (ع) " دهه اول محرم"  مراسم عزادارى دهه اول ماه محرم الحرام
سخنران: حضرت حجت االسالم والمسلمين اسدى (استاد حوزه و دانشگاه) 

با مداحى: ذاكران اهل بيت عصمت و طهارت (ع)
زمان: هر شب از ساعت 19 الى 20     مكان: هيئت صاحب الزمانى (عج)- حكيم نزارى 9

روابط عمومى و امور فرهنگى هيئت صاحب الزمانى (عج)

هيئت پياده ثامن الحجج (ع) برگزار مى كند: السالم عليك يا حسين شهيد (ع)

سخنران: حجت االسالم و المسلمين بهدانى (از وعاظ قم)
با مداحى: كرباليى مهدى سبزه كار و كرباليى رضا هامونى و ديگر مداحان اهل بيت (ع)

زمان: از چهارشنبه 94/7/22 به مدت 11 شب ساعت 20:30
مكان: سه راه اسدى منتظرى 24 – روضه الرضا (ع)

 مراسم عزادارى دهه اول محرم الحرام
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سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

نسرين كارى

چهارشنبه * 22 مهر 1394 * شماره 3343 

«زهد»

از انسان هاي زاهد روزگار  روزي ديوجانس ـ يکي 
ترين  بزرگ  حاضر  حال  در  پرسيد:  اسکندر  از   ـ 

آرزويت چيست؟

ديوجانس  يابم.  تسلط  يونان  بر  داد:  جواب  اسکندر 
پرسيد: پس از آنکه يونان را فتح کردي چه؟

اسکندر پاسخ داد: آسياي صغير را تسخير کنم. 
ديوجانس باز پرسيد: و پس از آنکه آسياي صغير را 
هم مسخر گشتي؟اسکندر پاسخ داد: دنيا را فتح کنم. 

ديوجانس پرسيد: و بعد از آن؟
زندگي  از  و  بپردازم  استراحت  به  داد:  پاسخ  اسکندر 
بي  اکنون  هم  چرا  گفت:  ديوجانس  ببرم.  لذت 
 تحمل رنج و مشقت، به استراحت نمي پردازي و از

زندگي ات لذت نمي بري؟»

 خوشي و سعادت تنها از طريق قدرداني بدست 
مي آيند، تنها از طريق بزرگ کردن قلبتان با 

قدرداني. لذت و خوشي ثمره و پاداش قدرداني است.

نمي توانيد در رويا خودتان را جاي شخصيت هاي 
مختلف بگذاريد. بايد چکش بزنيد
 و يک انسان تقلبي جعل کنيد.

شاد کردن قلبي با يک عمل،
 بهتر از هزاران از سر است 
که به نيايش خم شده باشد.

اگر ندانيم چگونه به مادر زمين احترام گذاريم، 
نخواهيم دانست چگونه 
به خود احترام گذاريم.

كار كردن براى شما هم همينطور پيش مى رود؟ مدام 
آرامى جلو  به  نگاه مى كنيد در حاليكه زمان  را  ساعت 
مى رود؟ دوست داريد به چالش كشيده شويد و هيجان 
داشته باشيد؟ كسل شدن در حين كار بسيار ناخوشايند 
است و ما مى خواهيم به شما نشان دهيم كه چه بايد 
بكنيد.ابتدا بياييد به داليل اين پيشامد نگاهى بياندازيم.

آيا شما هم حوصله تان در حين كار سر مى رود؟
مردم اغلب به داليل زير در حين كار حوصله شان سر 

رفته و كسل مى شوند:
صالحيت و شايستگى بيش از حد لزوم كار براى شما 
زياد از حد ساده است و مى توانيد زودتر از موعد آن را 
عهده تان  بر  تكليفى  و  ندارد  وجود  چالشى  كنيد.  تمام 
كم  خيلى  دهد.كاِر  بسط  را  شما  صالحيت  كه  نيست 
تفاوت  اين  با  است  قبلى  مورد  به  شبيه  مورد هم  اين 
كه در اينجا كار آسان نيست، بلكه كار به اندازه ى كافى 
به شما سپرده نمى شود. اين مورد زياد رايج نيست چرا 
تا جايى كه  بيشتر شركت ها سعى مى كنند  امروزه  كه 
مى شود بهره ورى كاركنان را بيشتر كرده و از آنها كار 
زياد  مشغله ى  داشتن  به  تظاهر  در  اينكه  مگر  بكشند. 
براينكه  مبنى  باشد  اخطارى  مى تواند  كه  باشيد،  ماهر 
از  را  كارتان  است  قرار  و/يا  نداريد  خوبى  كسب وكار 
ما  همه ى  كننده  كسل  كارهاى  انجام  بدهيد.  دست 
اگر  پس  داريم  حق  خواسته هايمان  و  عاليق  درمقابل 

شغلى مالل آور داشته باشيد، زمان براى شما به كندى 
مى گذرد، حتى اگر تمام روز مشغول باشيد.

حال چه مى توان كرد؟

باشيد. آنها  مشغول  بيشتر  و  كرده  پيدا  را  خود  عاليق 
چه كارى به نظرتان جالب مى آيد؟ درمورد اولويت هاى 
زندگيتان فكر كنيد. درحين انجام چه كارهايى زمان از 
دستتان در رفته است؟ دوست داريد در روزهاى تعطيل 
يك  عالقه تان  مورد  فعاليت هاى  تمام  آيا  بكنيد؟  چه 

زمينه ى خاص دارند؟
براى شناخت عالقه مندى هايتان زمان بگذاريد. شايد از 
طراحى و برنامه ريزى رويدادهاى خاص و يا معامالت 
و  مردم  با  ارتباط  برقرارى  شايد  مى بريد.  لذت  آنالين 
انرژى  شما  به  شخصى شان  مسائل  در  آنها  به  كمك 
مى دهد. سعى كنيد روش هايى براى انجام كارهاى مورد 
عالقه تان در شركت پيدا كنيد. اگر به برنامه ريزى عالقه 
خود  دپارتمان  بعدى  رويدادهاى  سازماندهى  در  داريد، 
پروژه هايى  داريد،  دوست  پژوهش  اگر  شويد.  داوطلب 
را برداريد كه نياز به تحقيق و پژوهش دارند. از اينكه 
اهداف  در جهت  خود  مورد عالقه ى  كارهاى  انجام  با 
نقش  به  بيشترى  مسئوليت هاى  شركت  يا  دپارتمان 

فعلى تان اضافه كنيد، نترسيد.

فراموش نكنيد كه براى 
خودتان كار مى كنيد

كار  شركتى  چه  براى  و  مى رويد  كجا  نيست  مهم 
مى كنيد، درواقع براى خودتان كار مى كنيد.

تنبلى  ديگر  باشيد،  داشته  باور  را  موضوع  اين  وقتى 
مهارت هاى  يادگيرى  با  هستيد،  هركجا  ندارد.  معنا 
ارزش  خود  براى  بيشتر،  دانش  كسب  و  انتقال  قابل 

خلق كرده ايد.
ياد  مى بينيد  كننده  خسته  را  خود  كنونى  شغل  اگر 
ِسمت هاى  به  شما  فعلى  نقش  چطور  كه  بگيريد 
ديگر  افراد  با  مى شود.  مرتبط  شركت  در  ديگر 
و  كنيد  برقرار  ارتباط  مختلف  دپارتمان هاى  در 
را خود  كار  مختلف  فرآيندهاى  بخواهيد  آنها   از 

به شما بياموزند.
 اينكار برايتان زمينه اى ايجاد مى كند و باعث مى شود 
فعاليت هاى  و  فعلى  شغل  ميان  روابط  كردن  پيدا  در 

مورد عالقه تان خالق تر باشيد
مهم نيست چه مى كنيد، فقط در آن كار بهترين باشيد 
چرا كه اين سريع ترين روش در كسب شايستگى براى 
حين  در  حوصله تان  هم  شما  است.آيا  باالتر  رده هاى 

كار سر مى رود؟

محل كارتان را زود ترك كنيد
 و يا براى هميشه آنجا را ترك كنيد

اگر از كارتان خسته شده ايد، تالش كنيد تا انجا را ترك 
كنيد. خيلى از افراد به خودشان فشار مى آورند كه بمانند 
و به كار ادامه دهند چرا كه ديگران هم هنوز مشغول 
بر  خوبى  تاثير  است  مهم  خيلى  اينكه  هستند.با  بكار 
شما  كه  باشيد  داشته  ياد  به  اما  باشيد،  داشته  ديگران 
در درجه اول براى خودتان كار مى كنيد نه براى رييس 
يا شركت. اگر ديگر از ادامه ى كار نفعى نمى بريد، آنجا 
را ترك كنيد. اگر نمى خواهيد زود برويد، پس پروژه يا 
فعاليتى را انتخاب كنيد كه مهارت هايتان را تقويت كند.

اگر به هرصورتى احساس مى كنيد كه ديگر دانشى از 
بدنبال  كه  رسيده  آن  وقت  نمى شود،  نصيبتان  شركت 
در  كه  ندارد  وجود  دليلى  هيچ  بگرديد.  ديگرى  شغل 
شركتى بمانيد كه پيشرفت و چالشى عايدتان نمى كند، 
زيرا در پايان كسى كه ضرر كرده خود شما خواهيد بود.
مانده ايد،  شركت  در  بيشتر  تجربه ى  كسب  بدليل  اگر 
انجام  مى كنيد.  كسب  تجربه  حتما  كه  شويد  مطمئن 
مدت  اين  ارزش  سال   20 مدت  به  تكرارى  كارهاى 
برند  موفقيت  به  رسيدن  ندارد.براى  را  تجربه  زمان 
خودتان را بسازيد و براى خود ارزش خلق كنيد. منتظر 

گذر زمان نباشيد.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت 

آيه روز  

تا درد زايمان او را به سوى تنه درخت خرمايى كشانيد گفت: اى كاش پيش از اين 
مرده بودم و يكسر فراموش شده بودم. سوره مريم، آيه 23

حديث روز  

سجده شكر برهرمسلمانى واجب است،با آن نمازت را كامل و پروردگارت را خشنود مى سازى و فرشتگان را به شگفتى مى آورى. 
امام صادق (ع)

سبك زندگى

شما هم حوصله تان در حين كار سر مى رود؟

جدول 3343

اضطراب ناشي از بلوغ

اضطراب  با  مقابله  راه  بهترين  گفت  بتوان  شايد 
ناشي از بلوغ، پيشگيري است. در واقع، دادن آگاهي 
درباره  موقع  به  و  درباره  موقع  به  و  دقيق  بينش  و 
ويژگي هاي بلوغ، تا حد زيادي از بروز اضطراب در 

اين زمينه جلوگيري مي کند. 
آوردن  فراهم  با  مدرسه  در  مربيان  رود  مي  انتظار 
بدهند  آموزان  دانش  به  را  امکان  اين  سالم  جوي 
احيانًا نگراني هاي  افکار، احساسات و  که سواالت، 
خود در مورد تعييرات جسماني و فيزويولوژيک خود 
دريافت  مناسبي  هاي  جواب  و  مطرح  راحتي  به  را 
مربيان  و  والدين  از  تواند  نمي  نوجوان  وقتي  کنند. 
کند،  دريافت  زمينه  اين  در  درستي  اطالعات  خود 
ممکن است براي يافت پاسخ سواالت خود به کساني 
اين  کند.  مراجعه  ندارند  را  راهنمايي  صالحيت  که 
موضوع زمينه هاي انحراف و اضطراب او را فراهم 
مي کند در واقع نقش مربيان در ارائه اطالعات سالم 

به نوجوانان بسيار حساس و کليدي است. 
معلم  توسط  آموز  دانش  شرط  و  قيد  بي   پذيريش 
کمک  او  نفس  عزت  سطح  ارتقاي  به  تواند  مي 
شاياني کند. اگر دانش آموز احساس کند شخصيت 
او مورد قبول معلمش قرار دارد احساس امنيت خاطر 
بيشتري در کالس خواهد داشت. يادمان باشد در اين 
متاثر  منزل  از  خارج  فضاي  از  بيشتر  نوجوانان  سن 
هستند. پس اگر معلم تصوير مثبتي از توانمندي هاي 
دانش آموز در ذهن او ايجاد کند، هم محبوبيت خود 
را افزايش داده و هم حس اعتماد به نفس در دانش 

آموزان تقويت کرده است.

هر ساعتم اندرون بجوشد خون را
واگاهي نيست مردم بيرون را

اال مگر آنکه روي ليلي ديدست
داند که چه درد مي کشد مجنون را؟

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

اقساط 12 ماهه براى فرهنگيان استان
بين انقالب 8 و 10 - جنب هيئت حسينى
32225254 - 09153624878

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

تجربه كنيد.    09158668002

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

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

فى: توافقى
09365036268

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

فروش استثنايى پوشاك زنانه 
واقع در خيابان معلم با موقعيت 

عالى همراه با كليه امكانات 
09364565003- ايزدى

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

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

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

پروانه تاسيس پرورش گوساله پروارى
  50 راسى به مساحت زمين 10000 متر 
و زيربناى 243 مسقف و 183 غيرمسقف
به نام حسن بهمنى با شماره شناسنامه 6 

فرزند نورمحمد شهرستان بيرجند پالك 554 
فرعى از 124 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

تمامى لوازم دست دوم منزل و ادارى را 
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 

با يك تماس     09159618050

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

فروش پياز زعفران
09011251205

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

فروش فورى واحد بنياد مسكن
 واقع در شوكت آباد  زير فى

09151603194

 مغازه تهران كباب بين معلم 48 و 50 
با موقعيت عالى به علت تغيير شغل

 واگذار مى شود.    09351614718

 160 متر زمين نرسيده به شكراب 
به فروش مى رسد.  09157415960

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

فروش كليه لوازم رستوران و سفره 
خانه سنتى     09153491377

فروش مغازه كارت عروسى با كليه 
امكانات ، موقعيت و درآمد عالى

كارت ياس ، ميدان ابوذر  09153227735

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

  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

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

09152671620 - 09364440375

نيروى جوان فعال براى بازاريابى 
نيازمنديم.

32233876 - 09353694511

در معتبرترين
 موسسه زبان كشور 

استخدام شويد
 به چندين نفر خانم عالقه مند 
 به تدريس زبان انگليسى در 

موسسه زبان شريف بيرجند 
speaking با

 سطح پيشرفته نيازمنديم.
با شرايط عالى 

ساعت پاسخگويى: 16 الى  20
آدرس ثبت نام: معلم 25 - پالك 65  

32423300 -09152651500

يك باب مغازه در خيابان 
پاسداران اجاره داده مى شود. 
09155612019 - سعيد جمال

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

اكروليك ، مولتى كالر، كنتكس ، كناف 
و ... با قيمت مناسب

09156633230 - برگى

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

 ماشيـن هاى ادارى بهــدانـى 
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 
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اخبار ورزشى

  عصرايران: «کرستين» يک ترکيب با خاصيت آنتي اکسيداني باال در پياز است که مي تواند به بهبود زخم ها کمک کند و سبب کاهش بيماري هاي تخريب کننده اعصاب 
و انواع سرطان ها و جلوگيري از آب مرواريد شود و به دليل داشتن خاصيت ضدانعقادي خون، اثرات قابل مقايسه اي با آسپرين دارد و به همين دليل مي تواند به پيشگيري از 
بيماري هاي قلبيـ  عروقي کمک کند. با توجه به خاصيت ضدباکتريايي و ضدويروسي سير و پياز، مصرف اين دو سبزي مي تواند هنگام سرماخوردگي موثر باشد. 

بدبويى كه بايد بخوريد! 

توصيه هايى به سالمندان بيمارى كه بايد ورزش كنند

6

عاليم كمبود ويتامين D را بشناسيد

سالمانه: حدود ٨٠ تا ٩٠ درصد ويتامين D از 
طريق خورشيد جذب بدن مي شود و براي مقابله 

با برخي از بيماري هاي قلبي عروقي، افسردگي 
مفيد  نوع ١  ديابت  بروز  از  پيشگيري  و  فصلي 
است. کمبود ويتامين D مشکالتي براي بدن به 
همراه دارد که در ادامه به آن ها اشاره مي شود. 

بزرگترين منبع ويتامين D نور خورشيد است. اين 
استخوان ها،  سالمت  براي  خورشيدي  ويتامين 
پوست و سالمت روحي رواني الزم و ضروري 
دماغ  و  دل   :  D ويتامين کمبود  عاليم  است. 
نداريد:  اگر احساس مي کنيد که بي حوصله و 
افسرده شده ايد و کوچک ترين مسئله اي اسباب 

ناراحتي تان را فراهم مي سازد به پزشک مراجعه 
بررسي  را  بدن تان   D ويتامين  ميزان  و  کرده 
کنيد. وزن اضافه مي کنيد: اگر هيچ تغييري در 
برنامه و عادات غذايي خود نداده ايد اما با سرعت 

در حال افزايش وزن هستيد کمي گوش به زنگ 
 D باشيد. يکي ديگر از عاليم کمبود ويتامين
افزايش وزن بي دليل است. نفس کم مي آوريد:  
اگر متوجه افت ناگهاني و بي دليل مقاومت بدن 
خود شده ايد و به اصطالح کم مي آوريد به ميزان 
اين ويتامين  ويتامين D بدن خود شک کنيد. 
بدن  جسماني  مقاومت  حفظ  و  افزايش  براي 
الزم است. استخوان درد داريد: افرادي که دچار 
ميزان ناکافي ويتامين D هستند بخصوص در 
و  استخوان ها  در  درد  با مشکل  زمستان  فصل 
عضالت مواجه مي شوند. اگر متوجه شده ايد که 
مفاصل تان در هنگام بيدار شدن خشک مي شوند 

و درد مي کنند آزمايش بدهيد.

توصيه هايى به سالمندان بيمارى 
كه بايد ورزش كنند

 
سالمانه: برنامه درماني در سالمنداني که از نظر 
فيزيکي غيرفعال هستند، بايد تدريجي و مرحله 
يک  از  که  سالمنداني  بگيرد.  مرحله صورت  به 
يا چند مشکل طبي رنج مي برند، انجام فعاليت 
فيزيکي مناسب، نقش درماني موثري در بيماري 
آنها خواهد داشت البته به شرطي که اين فعاليت 
تا  شود  انجام  ايمن  و   موثر  صورت  به  فيزيکي 

بيماري آنها را درمان کند. اغلب سالمندان به داليل 
مختلف دامنه فعاليت هاي خود را محدود مي کنند 
درحالي که بايد آنها را تشويق کرد تا ميزان فعاليت 
فيزيکي خود را به شکل منظم افزايش دهند و 
برنامه ورزشي خود را با بهبود توانمندي ها يا با 

بهبود سطح سالمتي مورد ارزيابي قرار دهند. 

راه هاى ساده براى جلوگيرى
 از ترك خوردن لب 

عصرايران: بهترين راه براي پيشگيري از ترک 

هاي  موقعيت  از  که  است  اين  ها  لب  خوردن 
تحريک کننده اش اجتناب کنيم. هواي سرد و 
در معرض نور آفتاب قرار گرفتن، هواي خشک، 
و باد همه اينها باعث خشکي لب ، ترک خوردن، 
و زخم مي شوند، همانطور که کم آب شدن بدن، 
آلرژي بيني و نفس کشيدن از راه دهان باعثش 

آکنه  داروهاي  مانند  خاص  داروهاي  شود.  مي 
نيز باعث ترک خوردن لب مي شود. عالوه بر 
خوردن آب زياد و استفاده از مرطوب کننده هوا 
در خانه اين راه هاي ساده نيز مي توانند باعث 

پيشگيري از ترک خوردن لب ها شود: روزي دو 
تا سه مرتبه براي تسکين، نرمي و رواني لب ها از 
روغن زيتون استفاده کنيد، روغن زيتون خاصيت 
ضد التهابي، آنتي اکسيدان، و نرم کنندگي دارد. 
به مدت ٣٠  نرم شوند  اگر مي خواهيد لب ها 
 ثانيه يک چاي کيسه اي مرطوب را روي لب ها 
ترميم  به  چاي  اکسيدان  آنتي  پلي  داريد.  نگه 
سلول هاي پوست آسيب ديده کمک مي کند و 

به سرعت تجديد سلول ها کمک مي کند. 

توصيه هايى به سرماخورده ها؛ 
صبحانه بخوريد 

شهرخبر:در خصوص تغذيه  افراد با مزاج گرم توصيه 
مي شود اين افراد بهتر است در فصل پاييز در طول 
روز بيشتر از ميوه هايي مانند انار، زغال اخته و ديگر 
ميوه هاي ترش استفاده نمايند و در شب از دمنوش 
 به ليمو و بابونه استفاده نمايند افراد داراي مزاج سرد 
بهتر است در فصل پاييز از ميوه هايي همانند خرمالو، 
پسته و فندق استفاده نمايند.متخصصان با بيان اينکه 
دانش آموزان و ساير افراد جامعه حتما وعده صبحانه 
را ميل کنند، مي گويند افراد به هيچ وجه بدون اين 
وعده غذايي روز خود را شروع ننمايند زيرا شانس 

ابتال به سرماخوردگي شديد را افزايش مي دهند.  

ايستگاه سالمت

حوادث

بانوى طاليى خراسان جنوبى 
به اردوى تيراندازى هانوفر رفت

فارس : رئيس هيئت تيراندازي خراسان جنوبي گفت: 
نجمه خدمتي براي کسب آمادگي تيم ملي در مسابقات 
تيراندازي  اردوي  به  کويت  المپيک  سهميه  آسيايي 
در  کرد:  اظهار  ناياب  محمدرضا  رفت.  آلمان  هانوفر 
اين اردوي ١٠ روزه نجمه خدمتي از خراسان جنوبي، 
مه  طالبي،  مريم  قلي نژاد،  امام  نرجس  احمدي،  الهه 
لقا جام بزرگ، محمد حسين کريمي، حسين باقري و 
ابراهيم اينانلو حضور دارند. نجمه خدمتي، تيرانداز جوان 
بيرجندي با ١٩ سال سن يکي از جوان ترين تيراندازان 
کشورمان است که امسال براي دومين بار در جايگاه 
دهم رنکينگ جهاني ايستاد و پيش از اين به عنوان 
رکورددار فينال جهان در سال ٢٠١٤ معرفي شده بود.

شليک «خدمتي» در بيست و هشتمين دوره يونيورسياد 
دانشجويان جهان ٢٠١٥ طاليي شد و نخستين مدال 

کاروان ايران را به ارمغان آورد.

ايران با برترى مقابل تايوان
 صاحب سومين پيروزى شد

در  کشورمان  ويلچر  با  بسکتبال  ملي  تيم  فارس: 
و  آسيا  قهرماني  رقابت هاي  در  ديدارش  چهارمين 
اقيانوسيه مقابل تايوان به برتري دست يافت. در ادامه 
رقابت هاي بسکتبال با ويلچر قهرماني آسيا و اقيانوسيه 
تيم ملي کشورمان در چهارمين ديدارش مقابل تايوان به 
ميدان رفت که با برتري ١٠٦ بر ٢٦ به سومين پيروزي 
خود دست يافتند. تيم ملي کشورمان با اين نتيجه امروز 
آخرين ديدار مرحله مقدماتي را مقابل عربستان برگزار 
خواهد کرد. تيم ملي بسکتبال با ويلچر ايران پيش از 
اين موفق به کسب ٣ پيروزي مقابل مالزي، فيليپين و 
تايوان شده است و يک شکست نيز مقابل استراليا دارد. 
رقابت هاي بسکتبال با ويلچر قهرماني آسيا و اقيانوسيه 
با امتياز کسب سهميه بازي هاي پارالمپيک ٢٠١٦، از 

١٨ تا ٢٥ مهر ماه به ميزباني ژاپن برگزار مي شود. 

كى روش : از بى توجهى
 به تيم ملى نگران هستم

ايرنا: سرمربي تيم ملي فوتبال ايران با بيان اينکه از بي 
اعتنايي به تيم ملي نگران است، گفت : با اين حال تمام 
تالشم را به کارمي گيرم تا بازيکنان جوان را براي روزهاي 
حساس آماده کنم. کارلوس کي روش در خصوص نمايش 
نه چندان مناسب تيم ملي ايران مقابل تيم عمان، تصريح 
کرد: بي شک خوب نبوديم ولي زمانيکه مقابل آرژانتين و 
عراق نمايش مناسبي داشتيم، شکست خورديم. قرار نيست 
در فوتبال هميشه عملکرد با نتيجه همراه باشد. وي در 
مورد انتقادها از عملکرد تيم ملي ايران گفت : انتقاد هميشه 
وجود دارد و نبايد فراموش کرد با کمترين اردو به جام 
جهاني و جام ملت هاي آسيا رفتيم و کسي نگراني نداشت 

اکنون چرا بايد به انتقادها گوش دهيم.

شليك مرگ به مرد همسايه در مزرعه 

 تابناک: اسماعيل بلوچ زاده دادرس دادگاه گفت: حادثه  اي
در يکي از روستاهاي بخش کوهساران راور اتفاق افتاد 
و مرد ٦٢ ساله اي کشته شد. وي گفت: در تحقيقات 
مشخص شده قرباني و قاتل در همسايگي هم زندگي 
مي کردند و هر کدام در کنار خانه خود زمين کشاورزي 
داشته اند که قرباني شبانه در زمين کشاورزي خود حاضر 
شده و مشغول جمع کردن علوفه بوده که مورد اصابت 
گلوله تفنگ شکاري همسايه خود قرار گرفته است.وي 
گفت: قاتل اظهار کرد قصد کشتن حيوانات مزاحم را 
داشته که متوجه حضور مقتول نشده و اقدام به تيراندازي 

کرده که تير به مرد همسايه اصابت کرده است. 

آبدارچى كينه  جو در انتظار حكم 

قدس انالين: قرباني اسيدپاشي که محسن نام دارد، روز 
نوزدهم فروردين سال ٩١ وقتي وارد محل کارش شد 
توسط آبدارچي هدف اسيدپاشي قرار گرفت. آبدارچي 
اسيدپاش عالوه بر اين اسيدپاشي با چاقويي که به دست 
داشت، مرد کارمند را بشدت زخمي کرد .متهم چند روز 
از مرز دستگير شد و در  از فرار  بعد از حادثه و پيش 
بازجويي به اسيدپاشي اعتراف کرد و گفت: در تعطيالت 
عيد يک مرد هر روز با تلفن همراهم تماس مي گرفت و 
مزاحمت ايجاد مي کرد به همين خاطر تصور مي کردم 
محسن باشد و تصميم به انتقامجويي گرفتم. با اعالم 
نظر پزشکي قانوني متهم به زودي محاکمه خواهد شد.

قتل دانشجوى معلول توسط 
مرد شيشه اى

 
در  انقالب  ماموران كالنتري ١٤٨  باشگاه خبرنگاران: 
که  گرفتند  قرار  مرد  يک  جسد  کشف  وقوع  جريان 
بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.مشخص 
شد که جسد متعلق به يک دانشجوي معلول است که 
خودرو و مدارکش هم دزديده شده است.در نهايت متهم 
شناسايي و دستگير شد و در بازجويي ها گفت که روز 
حادثه درحاليکه شيشه مصرف کرده بودم. در خيابان سوار 
يک پرايد شدم و سر صحبت  را با راننده باز کردم. وقتي 
سرعت ماشين کم شد با چاقويي که همراه داشتم، چند 

ضربه به پسر جوان زدم و خودرويش را سرقت کردم. 

مدير مزون عروس، منتشركننده 
محتواى غير اخالقى در اينستاگرام

فارس : رئيس پليس فتا استان گيالن از شناسايي مدير 
يک مزون عروس در رشت که محتواي غيراخالقي در 
اينستاگرام انتشار مي داد، خبر داد. سرهنگ محمدخاني 
گفت:کارشناسان پروفايلي را در شبکه اجتماعي اينستاگرام 
شناسايي کردند که گرداننده آن مبادرت به انتشار تصاوير 
غيراخالقي مي کرد.گرداننده پروفايل غير اخالقي که زني 
٣٥ ساله، اهل و ساکن رشت و مدير مزون عروس بود 
شناسايي و احضار شد.متهم به بزه انتسابي خود و اينکه 
با انگيزه تبليغات و جذب مشتري اقدام به انتشار محتواي 

غير اخالقي کرده بود اعتراف کرد.

توقيف سوارى زانتيا با خالفى
 25 ميليون ريال

رئيس پليس راه خراسان جنوبي از توقيف يک دستگاه 
قاين  در شهرستان  ريال  ميليون  با خالفي ٢٥  زانتيا 
خبر داد.سرهنگ حسين رضايي گفت: پس از توقف 
اين خودرو و استعالم به دست آمده مشخص شد که 
خالفي  ريال  ميليون   ٢٥ مبلغ  داراي  زانتيا  خودروي 
داد:  ادامه  است.وي  در سيستم  قيد شکايت  و  معوقه 
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 که 

طبق همين ماده اين خودرو روانه پارکينگ شد.

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

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

بنگاه قالب بتن        
 

خريد و  فروش  انواع قالب بتن    
داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل
داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر  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

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... در  منزل  
روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       09158076574 - نظرى
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عضو هيئت امناى هيئت عزاداران حضرت على اصغر (ع) بيرجند از برگزارى هشتمين همايش شيرخوارگان حسينى در خراسان جنوبى خبر داد. 
حسن مالكى در نشست خبرى اظهار كرد: امسال اين مراسم همزمان با دو هزار و 500 نقطه  كشور در روز جمعه دوم محرم، برگزار مى شود. 
وى با اشاره به برگزارى اين مراسم به صورت محورى در سه نقطه از شهرستان بيرجند، بيان كرد: اين مراسم در حسينيه جماران به ميزبانى 

هيئت عزاداران حضرت على اصغر (ع)، در امامزادگان شهداى باقريه با ميزبانى اداره اوقاف و در سالن شهيدين قاسمى برگزار مى شود.

مهاجرت 65 درصدجمعيت روستايى استانهشتمين همايش شيرخوارگان حسينى در استان برگزار مى شود

استاندارى  روستايى  امور  دفتر  مديركل  مهر- 
خراسان جنوبى از كم شدن 65 درصد جمعيت روستايى 
روند  از  جلوگيرى  راستاى  در  و گفت:  خبرداد  استان 
مهاجرت 17طرح اشتغالزايى در روستاها تصويب شده 
مجموع  در  دولت  داد:  ادامه  شفيعى  مى شود.  اجرا  و 
ميليون  و 700  ميليارد  بر 20  بالغ  اين طرح ها  براى 
اميد  كارآفرينى  صندوق  محل  از  تسهيالت  تومان 
تعداد  اين  از  اينكه  به  اشاره  با  پرداخت مى كند. وى 
مى شود،  اجرا  مرزى  شهرستان هاى  در  طرح  هفت 
عنوان كرد: شهرستان هاى سربيشه، نهبندان، درميان 
به گفته  اين شهرستان ها هستند.  از جمله  و زيركوه 
وى تسهيالت پرداختى دولت در شهرستان هاى مرزى 
با نرخ سود صفر درصد و در روستا ها و مناطق كمتر 

توسعه يافته نيز با نرخ سه درصد خواهد بود.

افتتاح آموزشگاه 9 كالسه
 محمود فقيهى در شهرستان درميان

گروه خبر- مراسم افتتاح مدرسه كاردانش 9 كالسه 
محمود فقيهى در شهر اسديه از توابع شهرستان درميان 
با حضور بيكى مدير كل نوسازى مدارس، دكتر حافظى 
رئيس و صالحى مدير عامل جامعه خيرين مدرسه ساز 
كشور، بشيرى زاده فرماندار و مهران فر مدير آموزش 
و پرورش شهرستان، مهندس محمود فقيهى و گروه 
دوستان لندن خيرين پروژه مذكور و ساير مسئوالن 
شهرستانى و محلى روز گذشته برگزار شد. اعتبار اين 
پروژه بالغ بر 790 ميليون تومان است كه با زيربناى 
1211 متر مربع  و با مشاركت خيرين (430 ميليون 
تومان) و بخش دولتى (360 ميليون تومان) اين پروژه 

تأسيس و به بهره بردارى رسيده است.

واقعه كربال درس بصيرت و حركت 
به سمت اداى تكليف را به انسان مى آموزد

پدافند  قرارگاه  سياسى  عقيدتى  اداره  رئيس  ايكنا- 
هوايى خاتم االنبياء (ص) گفت: واقعه كربال و جانبازى 
شهداى كربال، يكى از بارزترين جاهايى كه است كه 
به  را  تكليف  اداى  به سمت  و حركت  بصيرت  درس 
انسان مى آموزد. حجت االسالم محمدعلى انصارى، در 
اختتاميه هفتمين دوره بصيرت خانواده كاركنان منطقه 
پدافند هوايى شرق بر الگوگرفتن از درس هاى عاشورا 
تأكيد كرد و با بيان اينكه در يك سوى اين حركت، 
انسان هاى سست ايمان بودند كه با يك وعده دنيايى، 
جنايتى بزرگى مرتكب شدند كه مى تواند يك عبرت 
براى هميشه بشريت باشد، بيان كرد: تمام كسانى كه 
به جنگ با امام حسين(ع) رفتند، مسلمان بودند و بعضى 
از آنها نماز شب مى خوانند و بعضى حافظ قرآن بودند 
ولى متأسفانه بصيرت نداشتند به همين دليل در انتخاب 
مسير و حركت دچار اشتباه شدند. انصارى روى ديگر 
واقعه عاشورا را آگاهى، بصيرت، شناخت، عشق، معرفت، 

بزرگى، عظمت و همه خوبى ها ذكر كرد.

 3 هزار و 300 قلم ماده غذايى معدوم شد

پزشكى  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون  مهر- 
بيرجند از معدوم سازى سه هزار و 366 ماده غذايى 
كبرى  داد.  خبر  استان  در  بهداشتى  غير  آرايشى  و 
ناصرى در نشست خبرى اظهار كرد: طى شش ماه 
نخست امسال110 مورد بازرسى از سردخانه و انبار 
گمرك انجام شد همچنين در اين مدت تعداد 478 
مورد بازرسى از كارخانجات مواد غذايى تحت نظارت 
دارو  و   غذا  معاون  است.  شده  انجام  نيز  دانشگاه 
دانشگاه علوم پزشكى با اشاره به ثبت و پيگيرى 42 
اين مدت 296 مورد  بيان كرد: در  شكايت مردمى، 
نمونه بردارى از محصوالت عرضه شده، و چهار مورد 

گواهى بهداشتى صادرات صادر شده است.

جنوبى  خراسان  زيارت  و  حج  مدير  دادرس- 
از آخرين  استقبال  گفت: صبح روز گذشته مراسم 
حضور  با  منا  حادثه  در  جنوبى  خراسان  جان باخته 
در  استانى  مسئوالن  از  كثيرى  جمع  و  استاندار 

فرودگاه بين المللى بيرجند برگزار شد. 
يكى  همايونى  جنازه حسن  كرد:  اظهار  نوفرستى 
بعد  از جان باختگان خراسان جنوبى در حادثه منا 
برنامه ريزى  براساس  رسمى  استقبال  مراسم  از 
هشت  ساعت  چهارشنبه  امروز  صبح  شده  انجام 
و نيم در شهر زهان و سپس در روستاى همايون 
به خاك  زادگاهش روستاى همايون  در  و  تشييع 

سپرده خواهد شد.  

وضع  درباره  جنوبى،  خراسان  زيارت  و  حج  مدير 
نعمت ا... كرد:  اظهار  استان،  منا  حادثه  مجروحان 
با  منا  حادثه  در  استان  مجروحان  از  جهانبين 
آمبوالنس ويژه و مجهزى صبح ديروز به بيمارستان 

ولى عصر(عج) بيرجند منتقل شد.
نوفرستى ادامه داد: جهانبين 9 روز پيش وارد تهران 
شد كه پس از مداوا در بيمارستان شهداى تهران 
ولى عصر(عج)  بيمارستان  به  گذشته  روز  صبح 

بيرجند منتقل شد. 
وى خاطر نشان كرد: ما از جمله استان هايى هستيم 
كه تمام جانباختگان منتقل استان شدند و اميدواريم 

كه تمامى مفقودين به كشور بازگردند. 

امروز، آخرين جان باخته استان در حادثه منا تشييع مى شود

حسين زاده- رسانه ها نقش سلول آگاهى دهنده 
به جامعه را دارند و به منزله چشم و گوش جامعه 
هستند و بايد حساس، مفيد و مؤثر باشند تا جامعه 

را به سمت ارزش ها و كمال رهنمون سازند. 
قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان، امام جمعه 
بيرجند و رئيس ستاد امر به معروف و نهى از منكر 
خراسان جنوبى در آستانه هفته امر به معروف و 
نهى از منكر در نشستى خبرى با بيان اين مطلب، 
گفت: در آستانه محرم هستيم و اميدوارم همه ما 

از اين سال هاى گذرا به عنوان بهترين فرصت 
براى حسينى شدن استفاده نماييم و تالش كنيم 
تا عزادارى و برنامه هايى در شأن عزاداران واقعى 

ابا عبدا... الحسين (ع) داشته باشيم.
حجت االسالم رضايى با قدردانى از تالش هاى 
شبانه روزى مجموعه دست اندركار ستاد امر به 
معروف و نهى از منكر استان در راستاى احياى 
اين فريضه بزرگ الهى؛ افزود: امام حسين (ع) 
آقاى «نه» گفتن به همه پستى هاست و لذا ما 

نيز بايد به پيروى از امام حسين (ع) قدرت «نه» 
گفتن به پستى ها را داشته باشيم. وى استكبار 
اسالمى  انقالب  ويژگى  مهمترين  را  ستيزى 
مى  كه  زورگويانى  با  ما  كرد:  اظهار  و  دانست 
خواهند ملت ها را استثمار كنند مخالفيم و اگر 
مى خواهيم با زورگويان و از جمله آمريكا مبارزه 

كنيم اول بايد با منيت خود مبارزه كنيم.
امام جمعه بيرجند رشد جامعه را در گرو احياى امر 
به معروف ها دانست و با اشاره به تشكيل ستاد 

امر به معروف و نهى از منكر در شهرستان هاى 
راستاى  از همه دستگاه ها خواست در  استان، 

احياى اين فريضه الهى تالش كنند.
 رئيس ستاد امر به معروف و نهى از منكر استان 
از اجراى طرح طاليه داران امر به معروف و نهى 
از منكر خبر داد و گفت: در اين طرح جمع زيادى 
از طالب، ائمه جماعات و بسيجيان در راستاى 
آموزش  منكر  از  نهى  و  معروف  به  امر   احياى 

مى بينند و در اين زمينه تالش خواهند كرد.

همه دستگاه ها براى احياى فريضه الهى امر به معروف تالش كنند

اعزام 885 مبلغ دينى به نقاط مختلف استان

مهر- مسئول امور مبلغان تبليغات اسالمى خراسان 
جنوبى از اعزام 885 مبلغ به نقاط مختلف اين استان 
در دهه اول ماه محرم خبر داد. حجت االسالم كوثرنيا 
اظهار كرد: در راستاى اهميت تبليغ در اسالم به ويژه 
تبليغ چهره به چهره احكام اسالم ناب محمدى(ص) 
ماه  ايام  در  اسالمى  انقالب  اهداف  تحقق  براى  و 
را در سراسر  تبليغى خود  فعاليت  مبلغان  اين  محرم 
اين  از  اينكه  بيان  با  وى  كرد.  خواهند  آغاز  استان 
هستند  استان  در  ساكن  بومى  مبلغ  نفر   535 تعداد 
بيان كرد: تعداد 350 نفر نيز مبلغان ميهمان هستند 
شهر ها،  به  مشهد  و  اصفهان  قم،  استان هاى  از  كه 

بخش ها و روستاهاى متقاضى اعزام خواهند شد.

براى رفع گره ترافيكى سه راه اسدى تسريع 
در ساخت پل موسى بن جعفر ضرورى است

پيشرفت  از  بيرجند  عمرانى شهردارى  معاون  ايرنا- 
60 درصد پيشرفت فيزيكى يك پروژه مهم عمران 
شهرى(پل موسى بن جعفر) براى رفع گره ترافيكى 
سه راه اسدى در مركز استان خراسان جنوبى خبر داد 
و گفت: عرشه پل و با بازگشايى معابر منتهى به پل 
عمران شهرى  پروژه  اين  اجراى  عدل،  است.  باقى 
را بزرگترين پل مركز استان عنوان كرد و افزود: با 
احداث پل مذكور سه راه اسدى به محله موسى بن 
راه  ترافيكى سه  جعفر متصل مى شود و گره هاى 
مذكور در آينده رفع خواهد شد. به گفته وى برآورد 
اوليه براى احداث اين پروژه 46 ميليارد ريال بود كه 

عمليات اجراى آن در ارديبهشت 93 شروع شد.

افزايش 2 برابرى خريد  گندم در خوسف

فارس- فرماندار خوسف از افزايش دو برابرى خريد 
تضمينى گندم اين شهرستان نسبت به سال گذشته 
خبر داد، گفت: نانوايان مى توانند از منزل يا هر كجا 
كه دسترسى به اينترنت داشته باشند، نسبت به خريد 
كنند. اقدام  اينترنتى  صورت  به  خود  آرد  سهميه 
شهرستان،  اين  نان  و  آرد  كارگروه  در  فرجامى فرد 
اظهار كرد: خريد تضمينى گندم اين شهرستان نسبت 
برابر  دو  از  بيش  يعنى  درصد   118 گذشته  سال  به 
رشد داشته است. وى ادامه داد: با پايان يافتن مهلت 
گندم، كشاورزان شهرستان خوسف،  تضمينى  خريد 
امسال مقدار 2 هزار و 619 تن و 207 كيلوگرم گندم 
سازمان  در  محصول  اين  تضمينى  خريد  مراكز  به 

تعاون روستايى تحويل داده اند.

مسئوالن با 98 درصد
 ايثارگران استان ديدار كردند

ايثارگران  امور  و  شهيد  بنياد  مديركل  تسنيم- 
استان گفت: تجليل از جامعه ايثارگران از مهم ترين 
در  ايثارگران  درصد   98 و  بود  اقدامات  نخستين  و 
عالى  مقامات  و  مسئوالن  ديدار  مورد  گذشته  سال 
حجت االسالم  گرفتند.  قرار  شهرستانى  و  استانى 
شهدا،  خانواده هاى  بزرگ  گردهمايى  در  معصومى 
با  بشرويه  شهرستان  آزادگان  و  جانبازان  ايثارگران، 
اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه جامعه ايثارگرى 
جامعه  از  تجليل  كرد:  اظهار  استان  در  رزمندگان  و 
ايثارگران از مهم ترين و نخستين اقدامات بود و 98 
درصد ايثارگران در سال گذشته مورد ديدار مسئوالن 

و مقامات عالى استانى و شهرستانى قرار گرفتند.

از توليدكنندگان مرغ استان تأكيد كرد و  استاندار خراسان جنوبى بر حمايت 
بايد مديران مجوز هاى كه در اختيار استان و به نفع توليدكننده است  گفت: 
بازار خراسان جنوبى روز  به گزارش شبستان، كارگروه تنظيم  را صادر كنند. 

گذشته با حضور استاندار و مديران دستگاه هاى اجرايى برگزار شد.
استان  مرغ  توليدكنندگان  از  حمايت  بر  جنوبى  خراسان  استاندار   خدمتگزار، 
نفع  به  و  استان  اختيار  در  كه  مجوز هاى  مديران  بايد  گفت:  و  كرد  تأكيد 

توليدكننده است را صادر كنند.

استاندارى  بين الملل  و  اقتصادى  امور  هماهنگى  دفتر  مديركل  ناصرى،  على 
در اين جلسه با اشاره به اينكه اين استان از توانمندى بسيار بااليى در زمينه 
توليدات دام و طيور برخوردار است، اظهار كرد: صنعت طيور استان بيش از 3 

هزار و 700 نفر اشتغال مستقيم ايجاد كرده است. 
وى با بيان اينكه در صنعت طيور استان بيش از600 ميليارد تومان سرمايه گذارى 
شده، افزود: 65 درصد مرغ توليدى خراسان جنوبى به استان هاى ديگر از جمله 
بلوچستان صادر مى شود. وى گفت: در حال حاضر صادرات مرغ  سيستان و 
استان به سيستان و بلوچستان در بخش طيور كم شده چرا كه مرغ مصرفى 

خود را توليد مى كند.
هاشم ولى پور مطلق، مديركل جهاد كشاورزى خراسان جنوبى نيز بيان كرد: در 
اين جلسه مقرر شد صدور مجوز خروج مرغ زنده و الشه از استان به سيستان 

و بلوچستان محدوديتى دامپزشكى اعمال نكند.
وى درباره دستور كار دوم جلسه مبنى براى چگونگى تأمين ميوه ايام پايانى 
سال 94، گفت: بر اين اساس ذخيره سازى 200 تن سيب و 400 تن پرتقال 

براى پايان امسال پيش بينى شده است.
مهدى ماهگلى، معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان جنوبى با اشاره به اينكه در استان زنجيره كامل طيور وجود 
دارد، افزود: بايد برنامه ريزى و تصميم درستى براى توليدات مرغ استان اتخاد 

شود تا آسيبى به اين زنجيره توليد وارد نشود.
وى با تأكيد بر اينكه صادارت مرغ به افغانستان و استان هاى ديگر ضرورت 
است، ادامه داد: ذائقه مردم سيستان و بلوچستان بر مصرف گوشت گرم است 

و برند توليدات مرغ استان در اين منطقه جا افتاده است.

گروه خبر- در پى واقعه رخ داده براى يكى 
فرهنگ  مديركل  استان،  هاى  رسانه   از 
در  جنوبى  خراسان  اسالمى  ارشاد  و 
محكوميت برخوردهاى فيزيكى و غيرمنطقى 
ها رسانه  گفت:  خاورستان  سايت  عوامل   با 
و  هستند  اجتماعى  و  فرهنگى  ظرفيت 
و فضاهاى  ها  رسانه  با  منطقى  غير   برخورد 

فرهنگى محكوم است. 
منطقى  غير  رفتارهاى  كرد:  تصريح  محبى 
و  نمودن  دار  خدشه  موجب  كه  احساسى  و 
تضعيف جسارت در نگاه حرفه اى به مقوله 
قانونى  برخورد  و  پيگيرى  قابل  شود  رسانه 
و  فرهنگ  كل  اداره  شد:  يادآور  وى  است. 
و  فرهنگى  متولى  عنوان  به  اسالمى  ارشاد 

تمامى  بررسى  ضمن  رسانه  اصحاب  حامى 
كامل  ايفاى  گرفته،  صورت  واقعه  جوانب 
از  پيگيرى  به  نسبت  شده  تضييع   حقوق 
دستور  از  پس  و  نمود  خواهد  قانونى  مسير 
افكار عمومى  تنوير  را جهت  نتيجه  استاندار 

به اطالع خواهد رساند. 
 شايان ذكر است در پى اين اتفاق شخصيت هاى

حقيقى و حقوقى از جمله امام جمعه، استاندار، 
انجمن  عامل  مدير  رسانه،  بسيج  مسئول 
صنفى خبرنگاران، مديرعامل خانه مطبوعات 
و جمعى از خبرنگاران استان نيز اين توهين 
را محكوم كردند و هر كدام به طور جداگانه 
از  موضوع  اين  جدى  پيگيرى   خواستار 

طريق قانون شدند.  

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان: 

هرگونه برخورد غيرفرهنگى با رسانه ها محكوم است

در كارگروه تنظيم بازار تأكيد شد:

مديران مجوزهاى الزم و به نفع توليدكننده صادر كنند

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»

كلينيك ترك اعتياد آرمان

آدرس: حكيم نزارى 8   تلفن: 32213126 - 09104005155

متادون /  بوپرنورفين
ارائه مشاوره براى درمان

 به روش ماتريكس

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 

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

سيسمونى و اسباب بازى دنياى فرشتـه ها

بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

 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
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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 نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

دستگـاه ساب سيـار 
اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت 
و موزاييك ساده    09156706538

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   و 
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درب هاى اتوماتيك نوين تكنيك
انواع قطعات يدكى موجود مى باشد

تحويل به روز 

نصب و خدمات پس از فروش درب هاى :
شيشه اى- كشويى- بازويى- كركره اى 

فروشگــاه يــاران
عرضه كننده انواع قليان، پيپ و فندك 

سماور زغالى ، منقل كباب، زغال و تنباكو
حدفاصل معلم 19 و 21 

32440622 - 09155625828



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 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 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام صادق (ع) :چيزي كه مايه تقرب به خداي متعال است 
كوچك مشمار، اگر چه پاره خرمايي باشد .

(اصول كافي ، ج ٣ ، ص ٢١٢)

11 : 20
17 : 21
22 : 38
4 : 15
5 : 37

قلعه تاريخى روستاى فورگ   عكس: مجتبى گرگىعكس روز 

 موگرينى: اخبار خوشى از تهران مى رسد
توئيتر  در  اروپا  اتحاديه  خارجى  سياست  رئيس 
خود نوشت: اخبار خوشى از تهران مى رسد. فرآيند 
ايران) تكميل شده و  پارلمانى توافق هسته اى (در 

به اجراى رسمى نزديك مى شويم .

واكنش داعش به شايعه هالكت «البغدادى» 

به شايعه هالكت سركرده  تروريستى داعش  گروه 
داد.گروه  نشان  واكنش  االنبار  استان  در  گروه  اين 
تروريستى داعش خبر كشته شدن ابوبكر البغدادى 
در حمله هوايى به كاروان اين گروه در منطقه االنبار 

در غرب عراق را تكذيب كرد. 

حبيبى: اولين نتيجه مذاكره با آمريكا 
تضعيف جبهه مقاومت است

محمدنبى حبيبى دبيركل موتلفه اسالمى، گفت: اگر 
آمريكا بتواند با نفوذهايى كه در سرشان مى پروراند 
آن  نتيجه  اولين  بكشاند،  مذاكره  ميز  پاى  به  را  ما 
جبهه  تضعيف  و  اسالم  انقالبيون  شدن  مايوس 

 مقاومت است كه عليه استكبار مى جنگند. 
واليتى: بررسى برجام در مجلس 

نشانه واقعى دموكراسى بود 

واليتى رئيس مركز تحقيقات استراتژيك گفت: برجام 
موافقان و مخالفان خود را داشت و آنها به خوبى با 
يكديگر گفتگو كردند و عملكرد مجلس در بررسى 
برجام نشانه واقعى دموكراسى بود چرا كه صاحبان 

آراى مختلف با يكديگر به گفتگو پرداختند.

اوباما براى دست دادن با روحانى 
برنامه ريزى كرده بود 

نماينده  به سوال يك  امور خارجه كشورمان  وزير 
درباره علت دست دادن با اوباما در حاشيه اجالس 
در  ظريف  داد.  پاسخ  ملل  سازمان  عمومى  مجمع 
پاسخ به اين سوال گفت كه معموال روساى جمهور 
را  جلسه  ملل  سازمان  در  خود  سخنرانى  از  پس 
ترك مى كنند و اوباما هم پس از سخنرانى جلسه 
براى  نه  اوباما  مى رسد  نظر  به  اما  كرد  ترك  را 
دست دادن با من بلكه براى دست دادن با رئيس 
بود. پس دست  كرده  برنامه ريزى  روحانى  جمهور 
اما  بود  اتفاقى  آمريكا  جمهور  رئيس  با  من  دادن 
ايران  جمهور  رئيس  با  شدن  روبرو  براى  آن ها 

برنامه داشتند كه البته ميسر نشد. 

تصويب مهم ترين طرح سياست خارجى 
در ربع ساعت در شأن مجلس نبود  

بذرپاش نماينده مردم تهران گفت: در شأن مجلس 
جمهورى اسالمى نبود كه مهمترين طرح سياست 
قرائت  بدون  ربع  در عرض يك  دوره  اين  خارجى 
ساير پيشنهادات تصويب شود. وى در پاسخ به اين 
سوال كه موضع آقاى حداد درباره برجام و مسائل 
اين  در  آن چيست، گفت: من  پيرامون  آمده  پيش 
باره اطالعى ندارم و بهتر است از آقاى حداد سوال 
دليل عدم حضور  اما  واحديم  باره  اين  در  ما  كنيد. 
دليل  به  و  بود  بيمار  وى  كه  بود  اين  حداد  آقاى 

بسترى شدن نتوانسته بود در مجلس حضور يابد.

 جزئيات طرح برجام هم به تصويب رسيد
سه شنبه  روز  علنى  نشست  در  مجلس  نمايندگان 
دولت  متقابل  و  متناسب  «اقدام  طرح  جزئيات 
به  را  برجام»  اجراى  در  ايران  اسالمى  جمهورى 
تصويب رساندند. وكالى ملت اين طرح را با 161 
از  ممتنع  راى   13 و  مخالف  راى   59 موافق،  راى 

مجموع 250 نماينده حاضر تصويب كردند.

از تصميم تاريخى مجلس قدردانى مى كنيم 

نوبخت سخنگوى دولت ضمن تشكر از نمايندگان درباره 
تصويب برجام گفت: نمايندگان با اين تصميم تاريخى 
 نشان دادند كه همواره با درك درست از واقعيت هاى 

كشور تصميمات سنجيده اتخاذ مى كنند. 

اميدواريم گل و بلبلى كه روحانى
 وعده داده محقق شود

حسينيان نماينده مردم تهران در پاسخ به اين سوال 
كه از اين پس رويكرد مخالفان برجام چه خواهد بود، 
گفت:  منتظريم كه ان شاءا... اين گل و بلبلى كه آقاى 
و مشكالت  آيد  وجود  به  داده  را  آن  وعده  روحانى 
كشور حل شود؛ تورم از بين برود و از ركود عبور كنيم 

و كشور مرفهى با اين برجام داشته باشيم.

رهبرى نقشى در مصوبه مجلس نداشتند 

تذكر  به  پاسخ  در  مجلس  رئيس  الريجانى  على 
كوچك زاده از اين نماينده مجلس خواست تصويب 
گفت:  و  ندهد  ربط  ديگر  جاى  به  را  برجام  طرح 

رهبرى هيچ نقشى در اين قضيه نداشتند. 

 «ديپلماسى لبخند» جزاير عرب را وقيح كرد
تحقيقات  و  آموزش  كميسيون  عضو  طبيب زاده 
مجلس گفت: بازداشت معلمان ايرانى در امارات و 
فاجعه كشتار حجاج ايرانى در عربستان نشان دهنده 

ديپلماسى لبخند دولت يازدهم است. 

 عارف كمربند انتخاباتى اش را سفت تر كرد
ستاد  گفت:  عارف  انتخاباتى  ستاد  رئيس  رسولى 
انتخاباتى عارف بنا دارد تا قبل از فصل رسمى انتخابات 

كارهاى نرم افزارى انتخاباتى را هماهنگ كند.

دهقان: اميدواريم ائتالف شايسته اى 
ميان اصولگرايان صورت گيرد

كشور  فرهنگيان  اسالمى  جامعه  دبيركل  دهقان 
گفت: تاكنون ائتالف جديدى ميان اصولگرايان براى 
ائتالف  انتخابات آينده صورت نگرفته كه اميدواريم 
شايسته اى شكل بگيرد. اگر ائتالف مناسبى صورت 
نگيرد دود آن به چشم همه اصولگرايان خواهد رفت.

 مصوبه اجراى برجام به شوراى نگهبان رفت
جلسه ديروز مجلس در حالى پايان يافت كه مصوبه 

مجلس در مورد برجام به شوراى نگهبان رفت.

ايران با حمايت از دولت هاى قانونى مانع از نسل كشى شد 

 دبير شوراى عالى امنيت ملى گفت: ايران با حمايت از دولت هاى 
قانونى و مورد حمايت مردم در سوريه و عراق مانع از پيشروى 
تروريسم و نسل كشى مردم شد. شمخانى در ديدار الياسون 
قائم مقام دبيركل سازمان ملل متحد با تاكيد بر ضرورت گفتگو 
ميان گروه هاى يمنى براى پايان دادن به بحران جارى در اين 
كشور، ادامه داد: عدم واكنش جدى سازمان ملل متحد نسبت به دخالت خارجى در 

يمن و حمله نظامى بدون مجوز به اين كشور قابل پذيرش نيست.

حضور من در تيم هسته اى به توصيه رئيس مجلس بود 

رئيس سازمان انرژى اتمى با بيان اين كه تشكر ويژه اى از 
آقاى دكتر الريجانى دارم، گفت:  آقاى الريجانى زمانى هم 
كه دبير شوراى عالى امنيت ملى بودند گام بزرگى در حل 
و فصل موضوع هسته اى برداشتند. صالحى با بيان اين كه 
حضور من در تيم مذاكره كنندگان هسته اى بنا به توصيه و 
تاكيد آقاى الريجانى صورت گرفت، اظهار كرد: مى توان گفت ايشان واقعا در مجلس 

و با مديريتى كه انجام دادند سنگ تمام گذاشتند.

روحانى : رهنمودهاى رهبرى معظم انقالب مبناى اصلى مذاكرات بوده است

تحريم ها لغو نشود، مذاكره را تعطيل مى كنيم 

به  دولت  اينكه  بيان  با  جمهور  رئيس 
عمل  تاكنون  خود  وعده هاى  عمده 
كرده است، گفت: اگر در پايان مذاكرات 
مذاكره  نشود،  لغو  اقتصادى  تحريم هاى 
را تعطيل مى كنيم. حجت االسالم حسن 
شوراى  جلسه  در  گذشته  شب  روحانى 
ادارى استان مازندران، با تاكيد بر اينكه 
در  انقالب  معظم  رهبرى  رهنمودهاى 
موضوع هسته اى مبناى اصلى مذاكرات 
بوده است، اظهار كرد: در جريان مذاكرات 
پايان مذاكرات  اگر در  تاكيد داشتيم كه 
تحريم هاى اقتصادى لغو نشود، مذاكره را 

تعطيل مى كنيم.
وى افزود: لغو تحريم ها از سوى سازمان 
ملل مهم ترين مسئله اى است كه از لحاظ 

حقوقى پيش روى ملت ايران است.
رئيس جمهور با بيان اينكه دولت براساس 
وعده هايى كه به مردم داده است، راه و 
عمده  به  و  كرده  انتخاب  را  مسيرى 
وعده هاى خود تاكنون عمل كرده است،  
خاطرنشان كرد: عمل به برخى ديگر از 
وعده ها پيچيدگى هاى خاص خود را دارد 
كه بايد با تدبير، تفكر و مشاركت، آنها را 
حل و فصل كرد، چرا كه معتقديم نبايد 
براى برطرف كردن يك زخم چند زخم 

ديگر ايجاد كرد. روحانى ادامه داد: ما بايد 
براى رفع مشكالت اقدام جديدى انجام 
كارهاى  بخواهيم  اگر  كه  چرا  دهيم، 
معمولى طبق روال سابق را ادامه دهيم، 
توفيقى حاصل نمى شود بلكه نيازمند يك 

جهش و كار فوق العاده هستيم.

مشكالت  رفع  جهش،  به  رسيدن  وى 
بدون  را  جهانى  بازارهاى  در  رقابت  و 
از  نكردن  استفاده  سرمايه گذارى الزم و 
غيرممكن  نو  فناورى هاى  و  تكنولوژى 
دانست و اضافه كرد: ما يا بايد خودمان 
يا  ايجاد كنيم و  را  فناورى  تكنولوژى و 

آن را از خارج از كشور وارد كنيم. رئيس 
به  رسيدن  براى  كرد:  تصريح  جمهور 
به  تنها  نمى توان  توسعه  و  پيشرفت 
بودجه و سرمايه دولت در راستاى پيشبرد 
اقدامات چشم داشت، بلكه بايد تكنولوژى 
و سرمايه را به صحنه بياوريم، عالوه بر 

آن در بخش فرهنگى و فرهنگ سازى نيز 
نيازمند اقدامى بزرگ و جهش هستيم.

روحانى با بيان اينكه بايد دوران احساسات 
واقعيت  مبناى  بر  و  بگذاريم  كنار  را 
برنامه ريزى  جامعه  نياز  و  مردم  خواست 
كنيم و با تدبير و تعقل تصميم بگيريم، 

از  استفاده  و  سرمايه  جذب  داد:  ادامه 
تكنولوژى براى رسيدن به پيشرفت مورد 
با ورود  اينكه گفته مى شود  نياز است و 
تكنولوژى از خارج فرهنگ، مورد هجوم 
و خدشه قرار مى گيرد، نمى تواند سخنى 
درست باشد چرا كه ملت بزرگ و فداكار 
ايران ثابت كرده كه مى تواند فرهنگ و 
راه انقالبى خود را حفظ كرده و در عين 
حال از تكنولوژى ديگران استفاده كند و 
تعامل  بر  اين خالصه شعار دولت مبنى 

سازنده با دنياست.
وى اظهار كرد: اسالم به عنوان فرهنگ 
اهميت است و  داراى  ما  براى  و هويت 
نيستند  حاضر  وجه  هيچ  به  ايران  ملت 
با اشاره  از آن بگذرد. رئيس جمهور  كه 
بايد  پيشرفت  به  رسيدن  براى  اينكه  به 
و  بگذاريم  كنار  را  جناحى  خواست هاى 
ادامه  كنيم،  تصميم گيرى  آرام تر  قدرى 
داد: بايد اهداف كوچك را براى دستيابى 
به هدف هاى بلند و آرمانى رها كنيم و با 
تالش، وحدت، اتحاد و هم دلى و تبعيت 
كردن از اصولى كه انقالب و اسالم براى 
ما معين كرده و بهره گيرى از رهنمودهاى 
رهبرى، بتوانيم فضايى را فراهم كنيم كه 

مشكالت كشور حل شود.

 لغو تحريم ها مهم ترين مسئله اى است كه از لحاظ حقوقى پيش روى ملت ايران است

همكار ارجمند جناب آقاى مهدى كاظمى فرد

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت دايى عزيزتان شادروان حاج حسن همايونى 
در حادثه منا را خدمت جناب عالى و بازماندگان محترم تسليت عرض نموده

 علو درجات براى آن مرحوم و صبر و بردبارى براى تمامى بازماندگان را از خداوند منان مسئلت داريم.

همكاران تان در روزنامه آواى خراسان جنوبى

به اطالع همشهريان عزيز بيرجندى مى رساند:
اينجانب محسن پويان فرزند محمد حسين كارشناس كشاورزى، گلخانه دار، مفتخر 
به توليد و توزيع محصوالت كشاورزى (سبزى ، صيفى و گياهان دارويى) با عنوان 
محصول سالم و ارگانيك مى باشم و اين محصوالت با برچسب مشخص در سطح شهر 
توزيع مى گردد و هرگونه محصول فاقد برچسب (سبزى تازه بيرجند) به اينجانب 

ارتباطى ندارد.

با نهايت تاسف درگذشت 

مرحومه سعيده شريفى مود
را به اطالع مى رساند:

 مراسم تشييع: پنجشنبه 1394/7/23 ساعت 9 الى 10 صبح
 از محل سالن غسالخانه 

مراسم سوم: شنبه 94/7/25 از ساعت 3 الى 4 بعدازظهر - هيئت حسينى 
حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده هاى: ايزدى مود ، شريفى مود ، نجفى ، كشاورز ، رضايى و ساير بستگان 

 به علت تغيير مكان كليه لوازم فروشگاه چينى مقصود
واقع در خيابان منتظرى13-11 به قيمت خريد به فروش مى رسد.

تلفن: 32232652

 مراسم علم بندان
امروز چهارشنبه 94/7/22

 ساعت 14  از محل هيئت حسينى
برگزار مى گردد

 قابل توجه عزاداران محترم

هيئت حسينى بيرجند

مراسم سخنرانى استاد خسروى
 به مناسبت  ايام  محرم

زمان: از شنبه 94/7/25 به مدت 5 روز از ساعت 8 الى 9 صبح در محل مسجد الرسول (ص) بازار

از عموم همشهريان عزيز على الخصوص اصناف محترم دعوت مى شود در جلسه مذكور شركت فرمايند.

بسيج اصناف بيرجند



ايمنى غذادر هنگام خريد مواد غذايى  :
1-براى دستيابى به غذايى سالم و ايمن ،در هنگام خريد ، مواد غذايى را از فروشگاهها و مراكز معتبر خريدارى كرده واز خريدن مواد غذايى كه در خارج از فروشگاه يا در معرض نور آفتاب و هواى محيط نگهدارى مى شوند خوددارى كنيد .

2-در هنگام خريد برچسب مواد غذايى را از نقطه نظر تاريخ توليد، انقضاء ،شماره پروانه ساخت يا كد بهداشتى،پروانه بهره بردارى بهداشتى ،اسم و آدرس كارخانه و نشانگر تغذيه اى بررسى كنيد و از خريد مواد غذايى تاريخ مصرف گذشته خوددارى كنيد 
3- بهتر است از خريد بسته هاى آسيب ديده مواد غذايى ، دچار پارگى، لهيدگى و يا نشتى اجتناب گردد .

4-از خريد قوطى كنسرو ضربه خورده ،فرورفته ،باد كرده و زنگ زده خوددارى ودر صورت مشاهده آسيب الك داخل قوطى كنسرو پس از باز كردن درب ،از مصرف آن خوددارى كنيد .
5-از خريد مواد غذايى فله اى نظير چيپس، رب، خيارشور، ترشى وغيره خوددارى نماييد زيرا  به دليل مشخص نبودن محل توليد وزمان انقضاء مصرف مى تواند سالمت مصرف كنندگان را با مخاطرات جدى رو به رو سازد . 

  ايمنى غذادر هنگام نگهدارى مواد غذايى  : 
1- مواد غذايى را بر اساس دستورالعمل ذكر شده روى برچسب آن ، نگهدارى و مصرف نماييد.

2- بهترين درجه حرارت براى نگهدارى مواد غذايى كمتر از 5 درجه سانتى گراد و باالتر از 60 درجه سانتى گراد مى باشد .
3- بهتر است مواد غذايى پخته شده و انواع گوشت ،مرغ،ماهى خام و لبنيات بيش از 2 ساعت در دماى محيط نگهدارى نشود و غذاهاى پخته شده پس از سرد شدن فوراً به يخچال منتقل گردد.

4- مواد غذايى بسته بندى شده در حلب يا قوطى هاى كنسرو بهتر است بعد از باز شدن به ظروف شيشه اى يا استيل مخصوص مواد غذايى منتقل شوند و سپس در يخچال نگهدارى شود زيرا امكان دارد مواد اين ظروف از قسمتهاى بريده شده با مواد 
غذايى تركيب شوند.

مراقب غذاهاى مانده باشيد  !
غذاى پخته را حتما بايد در ظرف دردار و در يخچال نگهدارى كنيد و بهتر است غذاى پخته شده را در ظروف كوچك و ترجيحا مسطح قرار داد تا در يخچال سريع تر خنك شود. غذاى پخته اى كه در يخچال نگهدارى مى شود براى مصرف دوباره بايد 
به خوبى گرم شود به طورى كه همه جاى آن حدود 70 درجه سانتى گراد حرارت ببيند. بيش از دو بار گرم كردن غذاى پخته كار صحيحى نيست، زيرا هم خطر آلودگى آن بيشتر است و هم ارزش غذايى آن كم شده است.مواد غذايى بسته بندى شده در 
حلب يا قوطى هاى كنسرو بهتر است بعد از باز شدن به ظروف شيشه اى يا استيل مخصوص مواد غذايى منتقل شوند و سپس در يخچال نگهدارى شود زيرا امكان دارد مواد اين ظروف از قسمتهاى بريده شده با مواد غذايى تركيب شوند.ترشى، سركه ها 

و آبليمو را نبايد در ظروف فلزى (به خصوص مسى) نگهدارى كرد و الزم است مواد غذايى كه در منزل نگهدارى مى شود را هر چند وقت يك بار كنترل و از نظر آلودگى و فساد احتمالى بررسى كرد.

آالينده هاى فلزى در مواد غذايى 
با رشد روز افزون شهرنشينى و فعاليت هاى كشاورزى و صنعتى غلظت بعضى از آالينده ها 
مثل فلزات سنگين در محيط افزايش پيدا كرده كه اين امر موجب وارد شدن اين تركيبات 
خطرناك به زنجيره غذايى مى گردند. نكته مهم درباره فلزات سنگين اين است كه گرچه در 
طى گذر از دستگاه گوارشى يا ذخيره در بافت هاى حيوانى دچار تغيير مى شوند اما با اين حال 

متابوليزه نمى شوند. نتايج تحقيقات نشان مى دهد كه مقادير اضافى از فلزات سنگين در غذاى 
حيوانات در اثر فعاليت هاى صنعتى يا كشاورزى انجام شده توسط انسان به صورت عمدى يا 
تصادفى انجام مى گيرد. مهمترين فلزات سنگين آلوده كننده مواد غذايى عبارتند از كادميوم، 
سرب و جيوه. گزارش هاى زيادى در مورد باال بودن سرب و جيوه در شير و فرآورده هاى 
فاقد مجوزهاى بهداشتى وجود دارد. از آنجا كه اين محصول توسط طيف وسيعى از جامعه 
خصوصاً كودكان استفاده مى شود، نگرانى هاى زيادى را به وجود آورده است. سميت جيوه 
به شكل شيميايى آن بستگى دارد، به طورى كه فرم آلى آن، خصوصاً متيله شده آن بسيار 
خطرناكتر از شكل عنصرى آن است. جيوه آلى به دليل حالت چربى دوست آن به راحتى از 

غشاهاى زيستى عبور مى كند. وارد شدن اين نوع جيوه به بدن باعث صدمه ديدن سيستم 
عصبى مركزى مى شود. سرب نيز به دليل تاثيراتى كه بر روى سيستم عصبى مركزى و 
پيرامونى از خود برجاى مى گذارد باعث ايجاد مسموميت مزمن مى شود كه عاليم آن شامل 
كم خونى، اختالل در كار كليه ها و كاهش وزن است. كادميوم نيز به راحتى در بافت هاى 
گياهى و حيوانى پخش مى شود و با وارد شدن به بدن انسان در كبد و كليه انباشته شده و 
باعث كم خونى، افزايش فشار خون و اختالالت جنسى مى شود. مصرف بلند مدت كادميوم 
باعث ايجاد مسمويت مزمن مى شود كه با عوارضى چون تغيير شكل استخوان، كاهش قد 

و شكستگى هاى چندگانه در اثر كمبود ويتامين D  همراه است.

ايمنى غذا يعنى : رعايت كليه شرايط بهداشتى در حمل ونقل ،فرآورى توليد و توزيع به 
شكلى كه مواد غذايى بدون هيچگونه آلودگى شيميايى و ميكروبى و با حفظ حداكثر كيفيت 
مواد مغذى موجود تهيه گردد.ما نمى توانيم تمام خطرات موجود را از بين ببريم ولى مى 
توانيم آنها را به حداقل برسانيم  ايمنى مواد غذايى ، از جهت آلودگى به باكتريها و باقيمانده 
مواد شيميايى مانند سموم دفع آفات نباتى ،آنتى بيوتيكها ، فلزات سنگين و هورمونها مورد 
توجه است ايمنى مواد غذايى يك مسئوليت مشترك است كه در تمام طول زنجيره مواد 

غذايى از كشاورزان، توليدكنندگان تا فروشندگان و مصرف كنندگان مهم است .

1-داراى پروانه ساخت و بسته بندى مناسب نيستند .
2-توليد كنندگان آنها ممكن است هيچ گونه كنترلى روى مواد اوليه  ومحصول نداشته باشند .

3-  ممكن است در شرايط كامال غير بهداشتى توليد شوند .
4- در صورت ايجاد مشكل براى مصرف كننده ،پيگيرى قانونى امكان پذير نيست .

5-به دليل نداشتن بسته بندى در معرض آلودگى ثانويه قراردارند . 

ايمنـى مـواد غذايـى

معايب مواد غذايى فله اى بدون بسته بندى:

1- دارابودن انواع پروانه هاى اطمينان بخش به مصرف كنندگان
2-نظارت مستمر و دائمى سازمانهاى بهداشتى برمحصوالت كارخانه ها

3- مجهز بودن كارخانه به آزمايشگاه كنترل كيفى و دارا بودن مسوول كنترل كيفى با رشته 
تحصيلى مرتبط

4- محصول حين و بعد از توليد آزمون شده و در صورت تاييد به بازار عرضه ميشود .
5-چون محصول بسته بندى شده داراى نشانه گذارى است ،در صورت ايجاد مشكل براى 

مصرف كننده ،امكان شناسايى ورد يابى مسوولين خاطى وجود دارد .

محاسن مواد غذايى توليد شده در كارخانجات مواد غذايى:

وزارت بهداشت و درمان به تازگى طرح جديدى را پايه گذارى و دستوراجراى آن را به تمام كارخانه ها ،مراكز توليدى مواد غذايى و آشاميدنى 
ابالغ كرده است كه اجرايى آن ، گام بزرگى در راستاى حفظ سالمت مردم است.

هدف از اجراى طرح نشانگر رنگى روى مواد غذايى ،ارتقاى سالمت مصرف كنندگان است و با توجه به تنوع مواد غذايى ،برچسب نشانگر رنگى اين امكان را 
به مصرف كننده مى دهد تا براى انتخاب صحيح مواد غذايى بر اساس الگوى مصرف يا محدوديت هاى مصرفى و همچنين نياز مصرف كنندگان در سنين 

مختلف با مشكل مواجه نشوند.
نشانگر راهنمايى و تغذيه اى شامل شاخص هاى مربوط به انرژى ،قند ،چربى كل ،نمك و اسيدهاى چرب ترانس است و بايد بر حسب گرم درج شوند . طرح 
چراغ راهنمايى داراى سه رنگ سبز ، تارنجى و قرمز است . رنگ سبز آن به معنى سالم بودن محصول ويا استفاده نكردن از تركيبات نامطلوب مثل نمك وچربى 
ترانس است رنگ نارنجى به معنى وجود مقدار متوسطى از برخى تركيبات است كه مى تواند در حد اخطار باشد.رنگ قرمزبه معنى وجود مقدار زياد تركيباتى در 
ماده غذايى است كه مى تواند سالمت مصرف كننده را تهديد كند بنابراين بيماران بايد در مصرف آن بسيار دقت كنند .هرچه تعداد نشانگرهاى سبز درج شده 
روى محصول بيشتر وتعداد نشانگر هاى نارنجى و قرمز كمتر باشد،محصول سالم تر است به طور كلى هدف اصلى نشانگر رنگى تغذيه اى اين است كه مصرف 
كننده يك ماده غذايى بداند چه مقدار چربى ،نمك ،قند و.... را با مصرف آن محصول دريافت مى كند .اين طرح براى محصوالت خوراكى به منظور افزايش 
آگاهى مصرف كنندگان و اصالح الگوى مصرف در ارتقاى سالمت جامعه است .اين نشانگر به مصرف كننده كمك ميكند ويژگى هاى تغذيه اى محصول را 

بشناسد و با توجه به شرايط جسمى و نياز هاى شخصى ، انتخاب آگاهانه اى از مواد غذايى  براى مصرف داشته باشد.
جداول نشانگرها به مصرف كننده كمك مى كند بتواند دو ماده غذايى كه از يك گروه هستند مثال دو پنير را با هم مقايسه كند و انتخاب سالمت بخشترى 
داشته باشد .در پايان نشانگر رنگى بر روى كليه محصوالتى كه براى اولين بار پروانه ميگيرند درج ميشود و طبق يك برنامه زمان بندى مدون اين نشانگر بايد 

از پايان سال 94 بر روى برچسب كليه مواد غذايى موجود در بازار ديده شود .

پيام رياست محترم دانشگاه به مناسبت روز جهانى غذا
غذا و تغذيه يكي از ابعاد اساسي زندگي، سالمت و رفاه 
جامعه است و در بستر حركت انسان محوري و ارتقاء كرامت 
انساني در توسعه ملي، تأمين امنيت غذايي و تغذيه يكي از 

محورهاي اصلي و تعيين كننده است. 
سالمت تغذيه اي و كيفيت نيروي انساني ارتباط تنگاتنگي با 
هم داشته و موجب خالقيت، اختراع و نوآوري و رفاه بشري 

خواهد شد.
امروز غذا يكى از بزرگ ترين مشغله  هاى مردم دنياست؛ 
زيرا بخش بزرگى از فعاليت هاى دنيا فقط توليد، فرآورى و 
تهيه ى موادغذايى است. انسان ها درصد مهمى از درآمد خود 
را صرف خريد و تهيه ى آن مى كنند. حتى در برخى كشورها، 
كار بيش از سه چهارم جمعيت مستقيماً با توليد مواد غذايى 
در ارتباط است؛ اما به ندرت غذاى كافى توليد مى شود و ميليون ها نفر در دنيا دچار گرسنگى مزمن 

هستند. 
اولين بار سازمان ملل در سال 1945 پيشنهاد كرد 16 اكتبر هر سال، مطابق با 24 مهر براى توجه دادن 

جهانيان به مسئله ى مهم غذا با عنوان روز جهانى غذا انتخاب شود. 
روز جهانى غذا فرصتى است براى دست اندركاران و تصميم گيرندگان حوزه توليد و عرضه مواد غذايى 
براى برنامه ريزى جهت تأمين غذاى كافى و سالم كه اين موضوع رابطه مستقيم توليدات غذايى با 
سالمت مردم و توجه خاص دولت و مردم به كميت و كيفيت غذايى جامعه و لزوم توجه به اين دو مقوله 

مهم را آشكارتر مى سازد.
ناگفته نماند كه نقش موثر توسعه كشاورزى به عنوان يكى از مهمترين فاكتورها در توليد مواد غذايى 
سالم و اقتصاد كشورها، انكار ناپذير است و به همين دليل روز جهانى غذا كه امسال مصادف با هفتادمين 
سالگرد تأسيس فائو (سازمان خواربار و كشاورزى ملل متحد) است، شعار «حمايت اجتماعى و كشاورزى 

شكستن چرخه فقر در مناطق روستايى» توسط اين سازمان نامگذارى شده است. 
اينجانب ضمن تبريك اين روز به همه فعاالن و دست اندركاران صنعت غذايى استان ، اميدواريم با 
تالش و پشتكار و استفاده از همه ظرفيت هاى موجود بويژه منابع بومى استان و بكار گيرى نيروهاى 
جوانان و توانمند اين خطه، گام هاى اساسى در مسير پيشرفت ايران اسالمى و كمك به توليد محصوالت 

غذايى سالم ، مطمئن و در دسترس همگان برداشته شود.

دكتر كاظم قائمى
قائم مقام وزير در استان و رئيس دانشگاه

ضميمه رايگان روزنامه آواى خراسان جنوبى 
به سفارش روابط عمومى معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 

چهارشنبه 22 مهرماه 94

باد گرامى  روز جهانى غذا  24 مهرماه 
حمايت اجتماعى و كشاورزى شكستن چرخه فقر در مناطق روستايى

همايش گراميداشت روز جهانى غذا و تجليل از فعاالن صنعت غذايى استان 
زمان: چهارشنبه 22 مهرماه 

مكان: معاونت غذا و دارو  دانشگاه  علوم پزشكى بيرجند



آبليمو يكى از بزرگترين تقلبات بازار مواد غذايى ايران را 
تشكيل مى دهد.  تنها با 4 ليتر اسيد سولفور و گوگرد، 
مى توان بدون استفاده از ليمو 10 تن آبليموى تقلبى تهيه 
كرد. آبليموهاى تقلبى دودسته هستند. يك دسته آبليمويى 
كه بدون استفاده از ميوه ليمو توليد مى شود كه محتواى 
آن اسيد سولفور و گوگرد است و دسته دوم آبليموى بسيار 
با مقادير باالى تركيبات شيميايى است.  رقيق طبيعى 
ميزان مجاز استفاده از متابى سولفيت سديم كه يك ماده 
شيميايى است در حد 250 پي پي ام است، زيرا اين ماده 
مانع از تغيير رنگ و فساد ميكروبي آبليمو مي شود. اين در 
حالي است كه نتايج آزمايش آبليموهاى موجود در بازار 
نشان مى دهد كه در برخي از آنها تا 5 برابر يعني نزديك 
1250 واحد متابى سولفيت موجود است. اين آبليموها به 

هيچ عنوان قابليت مصرف انسانى ندارند و حتى براى 
معدوم كردن آن با مشكل مواجهيم. زيرا اين آبليموها 
براى خاك  و حتى  داشته  زيست محيطى  آثار مخرب 
مخرب است و به همين دليل سازمان حفاظت محيط  
قانونى  محدوديت هاى  آن  كردن  معدوم  براى  زيست 
اعمال كرده است اما اين محصوالت كه خاك تحمل 
آن را ندارد به راحتى توليد و به مصرف انسانى مى رسد.
بازار مواد  آبليمو در صدر تخلفات  تقلبى همپاى  عسل 
غذايى قرار دارد. متوسط برداشت عسل طبيعى از يك 
كندو تنها 3 تا 14 كيلوگرم است اما متقلبان از يك كندو 
با استفاده از شكر 80 كيلوگرم عسل برداشت مى كنند و 
دسته ديگرى عسل هايى به بازار روانه مى كنند كه از قند 
مصنوعى داشته و بدون دخالت زنبور ساخته شده است. 

در كشور ما سه نوع عسل وجود دارد، نوع اول عسل هاى 
طبيعى و نوع دوم عسل هاى تغذيه اى هستند كه در توليد 
نوع دوم به زنبور مخلوط آب و شكر خورانده مى شود و در 
نوع سوم كه عسل هاى دست ساز ناميده مى شود متقلبان با 
گلوكز و اسانس و بدون دخالت زنبور عسل توليد مى كنند. 
مصرف قند و شكر مصنوعى مورد استفاده در عسل هاى 
دست ساز به ويژه براى بيماران بسيار خطرناك است و 
موجب تشديد عوارض بيمارى هايى مانند سرطان، ديابت 
و بيمارى هاى هورمونى مى شود.روغن زيتون تقلبى بدون 
استفاده از ميوه زيتون و با تركيب پارافين، روغن مايع و 
اسانس زيتون ساخته مى شود، اما تقلب در اين كاال به 
همين موضوع محدود نمى شود و نوعى روغن زيتون در 
بازار ايران وجود دارد كه اصوال مصرف خوراكى ندارد و 

در ساير كشورها براى توليد خمير دندان، پماد و كرم مورد 
مصرف قرار مى گيرد. اين نوع روغن زيتون كه با فعل 
و انفعاالت شيميايى و از تفاله زيتون (پوميت) استخراج 
مى شود بسيار خطرناك و سرطان زاست و مطابق قوانين 
كشور واردات و عرضه آن به عنوان روغن خوراكى ممنوع 
است. البته خاطرنشان مى سازد كليه محصوالت غذايى، 
آشاميدنى، آرايشى و بهداشتى توسط ناظران دانشگاه علوم 
پزشكى در هنگام توليد، تهيه و عرضه مورد ارزيابى قرار 
مى گيرند و با متخلفان نيز برخورد قانونى صورت مى 
گيرد.شماهموطنان عزيز نيز در صورت اطالع از هر گونه 
آلودگى يا نداشتن پروانه ساخت بهداشتى در محصوالت 
عرضه شده ميتوانيد با شماره تلفن 1490 فراورده نا سالم 

را معرفى نماييد.

 * اضافه كردن آب به شير
شير به رنگ سفيد است و چنانچه مقدار چربى آن زياد باشد به رنگ مايل به كرم است و با اضافه كردن آب، حالت و رنگ آن 
تغيير چندانى نمى كند و به همين جهت متقلّبين مقدارى آب به شير اضافه كرده و به فروش مى رسانند كه از روى تعيين نقطه 

انجماد شير تقلّبى و اختالف آن با نقطه انجماد شير طبيعى مى توان به اين تقلّب پى برد.
* اضافه كردن نشاسته به شير

براى اين كه شير رقيق شده به سادگى تشخيص داده نشود متقلّبين مقدارى نشاسته به شير اضافه مى كنند، به نحوى كه غلظت 
آن در حد شير طبيعى باشد. 

* اضافه كردن جوش شيرين به شير
براى جلوگيرى از ترش شدن و بريدن شير موقع حرارت دادن و مشخص نشدن فساد شير به آن جوش شيرين اضافه 

مى كنند كه تنها با روشهاى دقيق آزمايشگاهى قابل شناسايى است. 
تقلّب در ماست

براى توليد ماست هايى كه از شير كم چربى تهيه شده اند، براى كش آمدن و غليظ شدن آن موادى نظير نشاسته، و 
كربوكسى متيل سلولز و … غيره اضافه مى كنند. در مواقعى كه از نشاسته استفاده شود، ماست زودتر ترش مى شود كه براى 
جلوگيرى از اين امربه آن جوش شيرين مى افزايند. در اين حالت، ماست كه در حالت طبيعى از آلودگى ميكروبى مضر به دور 

است با كاهش اسيديته زمينة مناسبى براى رشد ميكروب هاى بيمارى زا فراهم مى گردد. 
تقلّب در كره

يكى از تقلّب هاى احتمالى كره مخلوط كردن آن با روغن هاى جامد نباتى است كه البته تشخيص آن نيز به تجربه و دّقت 
بيشترى دارد وهمچنين اضافه كردن آب در آن به منظور افزايش وزن مى باشد. عده اى از متقلّبين براى باال بردن وزن كره 

مقدارى آب و يا «آب با كازئين» جاذب رطوبت و نمك به آن اضافه مى كنند.
تقلّب در كشك

كشك يا به صورت خشك و يا به صورت مايع عرضه مى شود، از تقلّب هاى اصلى در تهيه اين فرآورده اضافه كردن آرد به 
محصول مى باشد كه سبب افزايش PH و كاهش اسيديته كشك شده كه يكى از عوامل مهم ايجاد مسموميتهاى غذايى كشنده 

مانند بوتوليسم بر اثر مصرف اين ماده غذايى يه صورت سنتى و غير پاستوريزه مى باشد. 
تقلّب در نان

يكى از تقلّب هاى رايج در نان استفاده از جوش شيرين بجاى خمير مايه (مخمر نان) است كه بيشتر بدليل سهولت استفاده، 
كارايى سريع تر در عمل آورى نان و همچنين قيمت ارزانتر جوش شيرين نسبت به خمير مايه صورت مى گيرد. از عوارض استفاده 
از جوش شيرين در نان مى توان به تغيير PH معده و متعاقب آن ترشح اسيد بيشتر براى خنثى نمودن آن و درنتيجه ناراحتى 
هاى گوارشى و همچنين اختالل و كاهش ميزان جذب آهن اشاره نمود. مى دانيم در بعضى از شهرها مردم استفاده از نان سفيد 

را به نان هاى تيره ترجيح مى دهند بنابراين تقلّب ديگر درنان اضافه كردن زاج به آردهاى تيره است.
استفاده از رنگهاى مصنوعى در مواد غذايى

يكى از شايع ترين انواع تقلّب ها استفاده از رنگهاى مصنوعى در تّهيه مواد غذايى است كه گاهى به منظور پوشانيدن ساير تقلّب 
ها (مثًال در تهّيه زعفران تقلّبى ، نامرغوب بودن آرد مورد استفاده براى تّهيه ماكارونى و…) و گاه براى بهبود وضعّيت و شكل 

ظاهرى محصول (در تهّيه آبميوه، بستنى، آبنبات، شكالت، شيرينى و…) بكار مى روند. 
تقلّب در رب گوجه فرنگى

در مواردى كه رب گوجه فرنگى گران باشد آن را با مقدارى كدوى پخته وله شده مخلوط مى كنند و همراه با رب گوجه فرنگى 
مى جوشانند. همچنين در پاره اى از موارد مقدارى سيب زمينى پخته و له شده به آن مى افزايند. بعالوه پاره اى از متقلّبين 
مقدارى نشاسته به رب گوجه فرنگى اضافه مى كنند نشاسته مقدارى از آب رب را جذب كرده و درنتيجه، رب سفت و غليظ به 

نظر مى رسد  و براى تنظيم رنگ از مواد رنگى مصنوعى استفاده مى كنند. 
تقلّب در چاى

به توجه به فراوانى مصرف چاى در كشور، ميزان تقلّب در اين محصول باال مى باشد. عمده ترين شيوه تقلّب استفاده از مواد 
رنگ دهنده و اسانس هاى غير مجاز مى باشد. 

تقلب در سركه
نظر به اين كه سركه طبيعى به ويژه سركه انگورى تا حدى گران قيمت است متقلّبين براى تقلّب در اين ماده و تهيه سركه ارزان 
قيمت مقدارى اسيد استيك تجارتى را با آب به نسبتى تهيه مى كنند كه مقدار اسيد استيك آن معادل سركه طبيعى باشد. گاهى 

نيز سركه طبيعى با مقدارى آب مخلوط مى كنند .
تقلّب در فلفل

براى تقلّب در فلفل از موادى مانند خاكه اره نرم، نرم كرده پوست گردو وفندق، آرد نخودچى ، نرم شده هسته خرما، تفاله زيتون و مواد 
مشابه به عنوان پايه استفاده كرده و براى ايجاد تندى و رنگ و مزه آن را با پودر فلفل فرنگى يا خردل سياه مخلوط مى كنند. 

تقلّب در زردچوبه
براى توليد زردچوبه تقلّبى موادى نظير نان خشك، پوسته پسته، گل افرا و كمى زردچوبه را با يكديگر مخلوط كرده و به عنوان 

زردچوبه به فروش مى رسانند. 
تقلّب در زعفران

قيمت باالى زعفران موجب شده كه اين ماده مورد تقلّب هاى زيادى قرار گيرد، زعفران از پرچم گل هاى آن تهّيه مى شود 
كه معموًال رنگ گرده هاى آن زرد، قرمز ارغوانى و قرمز نارنجى است، كه به سادگى از پرچم جدا مى شوند و اين ويژگى كمتر 
در ساير گياهان مشاهده مى شود.  براى تقلّب در زعفران پاره اى از متقلّبين از پرچم گياه گلرنگ و گياهان مشابه استفاده مى 
كنند و آن را با زعفران مخلوط مى نمايند و پاره اى ديگر از آنها از ريشك هاى اطراف ذرت يا بالل استفاده كرده و آنرا با رنگ 
هاى مصنوعى متمايل به رنگ زعفران رنگ مى كنند. در اين تقلّب چون ريشه بالل مستقيم است و پرچم زعفران انحنا دارد 

به تشخيص تقلّب كمك مى كند.
در مورد پودر زعفران نيز از پودر گلرنگ استفاده مى شود، و چون اين پودر تقريبًا قرمز رنگ است آن را با گرده ذرت مخلوط 

مى نمايند تا رنگ آن تعديل شود.
تقلب در گوشت قرمز:

گوشت و بيشتر فرآورده هاى آن گران قيمت هستند و امكان تقلب در آنها زياد است. از جمله تقلب هايى كه در فرآورده هاى 
گوشتى انجام مى شود، مى توان به موارد زير اشاره نمود:

- افزودن مواد ازته ى غير پروتئينى به نحوى كه در آزمون هاى كنترل، مقدار ازت باالتر به نظر برسد
- افزودن پودر استخوان به فرآورده هاى گوشتى مانند سوسيس و كالباس

- مخلوط كردن گوشت با گوشت حيوانات ارزان قيمت
- افزودن پودر خون به همبرگر و سوسيس و كالبالس

- رعايت نكردن فرمول و استاندارد فرآورده هاى گوشتى و افزودن مقادير زياد مواد پر كننده
- افزودن نيتريت و نيترات به مقدار بيش از حد، براى بهبود رنگ و جلوگيرى از رشد ميكروارگانيسم ها در موارد آلودگى شديد.

1-رعايت نظافت : هميشه دستهاى خود را قبل از تهيه ومصرف غذا بشوييد.

2-جدا نگهداشتن مواد غذايى خام از مواد غذايى پخته: مواد غذايى خام مى توانند حاوى ميكرو ارگانيسم هاى خطرناكى باشند كه غذاى پخته شده 

را در اثرتماس  مستقيم آلوده نمايند و ممكن است باعث شونددر اثر انتقال باكترى ها به غذاهاى پخته شده ايجاد بيمارى نمايند .

3- پخت كامل مواد غذايى: ميكروارگانيسم هاى خطرناك بوسيله حرارت دادن كه يكى از روش هاى موثر سالم سازى غذا مى باشد نابود ميشوند. 
هميشه مطمئن شويد غذاى شما به طور كامل پخته شده باشد .

4-نگهدارى مواد غذايى در دماى مناسب: اگر غذا در دماى اتاق نگهدارى شود ميكروارگانيسمها مى توانند به سرعت در آن رشد نمايند با نگهدارى 
مواد غذايى در يخچال يا در يخ (دماى زير 5 درجه)  رشد ميكروارگانيسمهاكند يا متوقف ميشود .

5-استفاده از آب  آشاميدنى و مواد خام سالم : هميشه از آب سالم و بهداشتى استفاده كنيدودر انتخاب ميوه وسبزى دقت داشته باشيد كه حتما 
تازه ،سالم و تميز باشند .
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مضرات كاالهاى آرايشى بهداشتى  قاچاق

 كاالى قاچاق بدون شناسنامه است و هيچ سازمان و يا ارگان علمى يا نظارتى بر تهيه، توليد، نگهدارى و همچنين توزيع و عرضه كاالى 
نامناسب و شرايط توليد و  اوليه  با مواد  افراد سودجو كه كاالهايى را  انجام نگيرد فرصتى است براى  قاچاق نظارت ندارد. وقتى نظارت 
نگهدارى غير بهداشتى به منظور اينكه قيمت تمام شده كاال پايين بيايد توليد كنند كه با تقلب دربسته بندى و برچسب كاال از نام هاى 
تجارى معروف استفاده و آنرا به بازار عرضه مى كنند كه مصرف اين فراورده ها مى تواند خطرات بسيار عمده اى را براى مصرف كنندگان 
داشته باشد. لذا هنگام خريد كاالهاى سالمت محور بويژه محصوالت آرايشى و بهداشتى با مالك قرار دادن برچسب اصالت و سالمت از 
اصالت كااليى كه قصد خريد آن را داريد مطمئن شود.مشكالت كاالى قاچاق كه از حيث سالمت يا عوارض ناشى از مصرف كاالى آرايشى 
بهداشتى قاچاق بوجود مى آيد مشكالت عديده اى است و متناسب با نوع مواد اوليه غير مجازى كه در اين فرآورده ها استفاده مى شود از 
عوارض متوسط تا شديد و بسيار شديد مى باشد و عمدتا پس ازگذشت چند سال بروز مى كند.مواد اوليه اى كه در اين موارد استفاده مى 
شود معموال از رده خارج و داراى عوارض جانبى باال هستند به عنوان مثال داراى فلزات سنگين بوده يا سميت هايى در بدن ايجاد مى 
كنند كه پس از مصرف طوالنى و گذشت چند سال، اين مواد سمى در ارگان هاى بدن تجمع و باعث بروز انواع بيماريها اعم از بيماريهاى 
پوستى، كليوى، كبدى و انواع بيماريهاى صعب العالج مى شوند.استفاده از لوازم آرايشي مختلف خود به خود ضرر دارد حاال اگر مواد آرايشي  از برندهاي تقلبي و مارك هاي نامرغوب تهيه شده باشد اين 
ضررها چند برابر هم مي شود. به دليل تحريم ها، شركت هاى معتبر جهانى از ارسال مواد آرايشى استاندارد به ايران خوددارى مى كنند و بيشتر مواد آرايشى- بهداشتى كه وارد مرزهاى كشور مى شوند 
تقلبى هستند و به صورت قاچاق از مرزهاى شمال غرب به ايران وارد مى شوند. استعمال اين لوازم آرايشى قاچاق سبب بروز عفونت هاى پوستى، زخم هاى جلدى، شكنندگى و ريزش مو، كچلى، آكنه 

و بروز صدمات جبران ناپذيرى در بدن مصرف كننده مى شوند .
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برچسب اصالت سالمت 

د ارو  و  غذا  سازمان  اصالت  برچسب  الصاق 
و  د ارد  قرار  وارد اتى  محصوالت  تمامى  روى 
همه كاالهايى كه به طور قانونى وارد  مى شود ، 

داراى برچسب اصالت كاالى سالمت هستند.
ويژه نامه سالمت و  ايمنى غذايى ؛ضميمه رايگان روزنامه آواى خراسان جنوبى 

به سفارش روابط عمومى معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 
طراح : عصمت برزجى 

سالمت و 
ايمنى غذايى 

برخى تقلب هاى رايج در مواد غذايى

سامانه تلفنى 1490 مركز اطالع رسانى داروها و سموم و مركز دريافت و ثبت شكايات دارويى، غذايى و آرايشى و بهداشتى

روز جهانى غذا را با مصرف درست غذا و جلوگيرى از اسراف پاس داريم.


