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شبكه بيرجند نم پس مى دهد
يارانه مهر ماه با پنج روز تاخير

 امروز واريز مى شود

يارانه نقدى مهرماه با 5 روز تاخير امروز به حساب 
بود.  سرپرستان خانوار واريز و قابل برداشت خواهد 
به گزارش الف، پنجاه و ششمين مرحله يارانه نقدى 
مربوط به مهرماه سال جارى همانند ماه هاى گذشته 

به ازاى هر نفر 45 هزار و 500 تومان خواهد بود.

خبر سيف از اعطاى كارت خريد
 به كارمندان و سقف وام خودرو 

جهان نيوز: ولى ا... سيف رئيس كل بانك مركزى 
از  دولت  ركود  از  بسته خروج  از  رونمايى  ادامه  در 
اعطاى وام خريد خودرو تا سقف 25 ميليون تومان 
كارت  كارمندان  به  گفت:  همچنين  وى  داد.  خبر 

خريد كاال اعطا خواهد شد.

 توافق بانك  ها براى دريافت هزينه پيامك

در آخرين جلسه شوراى هماهنگى بانك ها و مؤسسات 
اعتبارى دولتى و خصوصى مديران عامل و تصميم 
اين پس هزينه  از  توافق كردند كه  بانك ها  گيران 
ارسال پيامك بانكى از صاحبان حساب دريافت شود. به 
گزارش خبرآنالين، در اين جلسه اعضاى شورا هزينه 
10 هزار تومان در سال را به عنوان آبونمان ساالنه 

ارسال پيامك تراكنش هاى بانكى تعيين كردند.

   اجراى بسته ارائه خدمات غربالگرى 
نابارورى رايگان در كشور

بهداشت  وزارت  بارورى سالم  اداره  رئيس  اسالمى 
ارائه  از تهيه پيش نويس بسته  با فارس،   در گفتگو 
اين  گفت:  و  داد  خبر  نابارورى  غربالگرى  خدمات 
به صورت  و  كشور  سراسر  در  سال  پايان  تا  بسته 

رايگان اجرايى مى شود.  

قائم مقام وزير راه و شهرسازى در مسكن مهر گفت: تسهيالت مسكن مهر امسال از 25 ميليون تومان به 30 
ميليون تومان افزايش يافته و بانك ها ملزم به پرداخت آن هستند. به گزارش بولتن نيوز، اصغرى مهرآبادى 
افزود: اساسى ترين مشكل ما در ساخت مسكن مهر مسئله تسهيالت بود كه اين تسهيالت تصويب و ابالغ 

آن به تمام بانك ها صورت گرفته و بانك ها ملزم هستند با پيشرفت فيزيكى اين مبلغ را پرداخت كنند.

تسهيالت 30 ميليون تومانى به واحدهاى
 مسكن مهر پرداخت مى شود

زنگ خطر ؛ مصرف بى رويه 
فست فود در مركز استان 
در خيابان هاى شهر و پاساژها و مراكز تجاري و هر جاي ديگر تا 
سر را بچرخانيد با انواع تبليغات از ساندويچ هاى گرم و سرد ...

ظريف ، وزير امور خارجه  :  

اجازه نمى دهيم كه عربستان 
ايران را از منطقه حذف كند
 وزير خارجه كشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار آلمانى
 در مورد رابطه ايران با همسايه هايش از جمله عربستان ...
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صفحه ٧

35 درصد آب در مركز استان درون شبكه هاى انتقال هدر مى رود

قافله نينوا در بيرجند
صفحه 7

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

جناب آقاى اكبرى راد
 مشاور محترم استاندار و مدير كل دفتر بازرسى استاندارى

خراسان جنوبى
بدين وسيله

 كسب رتبه برتر دفتر بازرسى، مديريت عملكرد و امور حقوقى 
استاندارى در كل كشور

را خدمت استاندار محترم ، جناب عالى و ساير همكاران آن مجموعه تبريك 
عرض نموده و از درگاه ايزد منان توفيقات روزافزون شما بزرگواران را خواستارم.

عليزاده - دبير اجرايى اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن

و كشاورزى  بيرجند 

خانواده هاى محترم عبدالرزاق نژاد وابوالحسن نژاد
خبر درگذشت دوست عزيزمان

 دكترحميد رضا عبدالرزاق نژاد
 چنان سنگين و جانسوز است كه به دشوارى به باور مى نشيند

ولى در برابر تقدير الهى چاره اى جز تسليم و رضا نيست 
خداوند قرين رحمتش فرمايد و به بازماندگان صبر جزيل عنايت فرمايد.

عابد مكرمى فر، مصطفى الطافى ، مرتضى الطافى
مهدى حامى ، كميل عسكرى ، مرتضى فاتحى

خانواده محترم عبدالرزاق نژاد 
نبودن هايى هست كه هيچ بودنى جبران شان نمى كند

 كسانى هستند كه هرگز تكرار نمى شوند و عزيزانى هستند كه هيچ كس جايشان 
را پر نمى كند ما هم ، در غم نبودن شان عزاداريم.

كاركنان معاونت فرهنگى دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى

" السالم عليك يا اباعبدا... الحسين(ع) "

برادرگرامى حجت االسالم والمسلمين حاج مهدى عبدالرزاق نژاد
درگذشت فرزند گرامى تان

 دكترحميد رضا عبدالرزاق نژاد
 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسليت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال براى آن مرحوم رحمت و مغفرت 

و براى جناب عالى و خانواده محترم صبورى و شكيبايى مسئلت مى نماييم.

دانشگاه غير انتفاعى هرمزان

همكار محترم جناب حجت االسالم و المسلمين

 حاج مهدى عبدالرزاق نژاد
 عضو شوراى شهر بيرجند

با نهايت تاسف مصيبت درگذشت فرزند عزيزتان را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تسليت عرض نموده ، علو درجات 
آن عزيز و صبر و بردبارى شما را در اين مصيبت با عنايت به تقارن مصايب شهيدان كربال از ايزد منان مسئلت داريم.

مرتضى يزدان شناس ، مهدى  بهترين ،  فاطمه حسينى و فاطمه هالل بيرجندى

خانواده هاى محترم عبدالرزاق نژاد ، ابوالحسن نژاد و فلكى
مرگ نه پايان كه سالم انسان مومن به جاودانگى است، لبيك صاحبان نفس مطمئنه است به دعوت ارجعى الى ربك 

خداوندى. اينك كه در فراق فرزند گرانقدرتان

 شادروان دكتر حميد رضا عبدالرزاق نژاد
 به سوگ نشسته ايد برايتان از درگاه احديت صبرى مومنانه و براى آن عزيز جايگاهى عارفانه مسئلت داريم.

سيد حسين ذوالفقارى و بانو

چه بى صدا شكسته شد آينه جوانى اش     چه زود پاره پاره شد كتاب زندگانى اش

جفاى خزان قامت سروى را خميد، دست تقدير در اولين روز ماه محرم
 فرزند و داماد عزيزمان مرحوم

 دكتر حميد رضا عبدالرزاق نژاد
 را از بين ما برد و با سرورش اباعبدا... الحسين (ع) محشور گردانيد. به مناسبت 

سومين روز درگذشت آن مرحوم جلسه ترحيمى امروز يكشنبه 94/7/26
 از ساعت 15 الى 16 در محل مسجد امام حسين (ع) منعقد مى شود.

خانواده هاى: عبدالرزاق نژاد و ابوالحسن نژاد

جناب حجت االسالم والمسلمين 

حاج مهدى عبدالرزاق نژاد
مصيبت درگذشت فرزند عزيزتان 

شادروان دكتر حميد رضا عبدالرزاق نژاد
را تسليت عرض نموده ، از درگاه ايزد متعال براى آن مرحوم غفران واسعه الهى 

و براى شما و خانواده محترم صبر و شكيبايى مسئلت داريم.
خانواده هاى دانشور

" بازگشت همه به سوى اوست"
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت برادر عزيزمان

 مرحوم حميد رضا قره شير
در تهران را به اطالع دوستان و آشنايان محترم مى رساند. جلسه ترحيم آن 
مرحوم امروز يكشنبه 94/7/26 از ساعت 3/30 الى 4/30 بعدازظهر در محل 

مسجد آيت ا... آيتى برگزار مى شود، حضور سروران گرامى موجب شادى روح 
آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت شادروان

 عبدالحسين فّرخى 
 گرد هم مى آييم و ياد و خاطره آن مرحوم را گرامى مى داريم

حضور شما بزرگواران، آشنايان و دوستان باعث افتخار و تسلى اندوه مان 
و شادى روح آن روان شاد خواهد شد.

زمان: امروز يكشنبه 94/7/26 از ساعت 3 الى 4 بعدازظهر 
مكان: حسينيه آيت ا... آيتى

خانواده هاى: فرخى، ثابت ايمانى، عاملى، نخعى، قديرى، شيوا 
و همه بستگان عزيز

مركز پخش و فروش انواع برنج ايرانى
(غالم عباس فالح و پسران) 
در خراسان جنوبى افتتاح شد.

فروشگاه برنج شيبانى
آدرس: بيرجند- جمهورى 17 (كوچه جنب بانك ملى مركزى) 

ميدان فرهنگ    تلفن: 32228404- 09389538240

همكاران ارجمند و سخت كوش آقايان و خانم ها مهندسين:

مهدى ورقانى ، جعفر حسنى ، امير ساجد ، داريوش افتخارى مقدم
 عليرضا ورقائى ، عليرضا سخنى ، هاشم هامونى ، على كرباليى، محمود نيوكى، مهدى 

رياسى، ميثم عباسيان، مسلم برهانى، احسان جعفرى، امير عباس خاك وند، محمد 
اسماعيلى ، وحيده كاظمى، عاطفه خسروى، محبوبه محمدى ، فاطمه حسنى و ...

مساعى متعهدانه و تالش هاى عاشقانه عزيزان كه ديگر بار موجب انتخاب اين شركت به عنوان

 «واحد نمونه استاندارد» و «واحد نمونه مصرف انرژى»

 گرديد، شايسته باالترين سپاسگزارى از يكايك كاركنان و خانواده هاى بزرگوار است

سالمتى و توفيق روزافزون رفيق راه تان باد

مديرعامل صنايع كاشى نيلوفر - نوربخش

عنوانروزشمارتاريخ 
اخالق در سالمتجمعه 94/7/24
انگ زدايىشنبه94/7/25
نقش ارتباط در سالمت روانيكشنبه 94/7/26
قانون و سالمت رواندوشنبه94/7/27
مشترى مدارى و سالمت روانسه شنبه94/7/28
حقوق شهروندى و سالمت روانچهارشنبه94/7/29
مديريت و سالمت روانپنجشنبه94/7/30

روابط عمومى معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

هفته بهداشت روان
 (30-24 مهرماه)

 گرامى باد
شعار منتخب هفته بهداشت
 روان سال 1394
"حفظ كرامت انسانى در سالمت روان"

آگهى مزايده عمومى بانك صنعت و معدن 
شرح در صفحه 3

خانواده هاى: قره شير، افتخاريان ، بدوحى ، توجهى ، خواجوى ، رقيمى ، صبورى 
 خيريه ، ابوالحسنى ، محبى ، فالح طوسى ، بازرگان ، تابع ، زردست و ساير بستگان
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امروز ٢٦ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ٤ محرم ١٤٣٧ و ١٨ اکتبر ٢٠١٥

سخنراني شهيد رجايي در شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد (١٣٥٩ ش).

آغاز هفته تربيت بدني و ورزش.
بغدادي  اديب  و  شاعر  ناقيا»  «ابن  درگذشت 

(٤٨٥ ق).
مسلمان  شاعر  و  كاتب  ادريس»  «ابن  وفات 

مراكشي (١٢٦٤ ق).
تصرف سرزمين آالسكا توسط آمريكا (١٨٦٧م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

عضو شوراى ملى زعفران از آغاز برداشت زعفران خبر داد و گفت: حدود 56 تن زعفران به ارزش بالغ بر 83 ميليون دالر در شش ماهه نخست امسال صادر 
شده است. حسينى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: پيش بينى مى شود حدود 300 تن زعفران برداشت شود، چراكه حدود 80 هزار هكتار از اراضى استان هاى 
خراسان رضوى و جنوبى و حدود 10 هزار هكتار از اراضى استان هاى ديگر مانند فارس، يزد، كرمان، زنجان، همدان و... زير كشت زعفران رفته اند. 

 برداشت طالى سرخ آغاز شد 

شرايط ويژه خريد اقساطى خودرو

خريد  ويژه  شرايط  از  مركزى  بانك  كل  رئيس 
اقساطى خودرو خبر داد و گفت: با اين روشى كه 
نهايت  در  گرفت  خواهد  پيش  در  مركزى  بانك 
مصرف كنندگان  اين امكان را خواهند داشت كه تا 
ميليون  تا 25  حداكثر  و  خودرو  قيمت  درصد   80
تومان را در يك دوره هفت ساله پرداخت كنند. به گزارش ايسنا، ولى ا... 
سيف ادامه داد: نرخ مورد نظر براى فروش اقساطى خودرو 16 درصد از 
طريق نمايندگان مجاز شركت هاى خودروسازى خواهد بود كه براساس 
آن اسناد توسط شركت خودروساز به بانك مربوطه آمده و اين بانك با 16 
درصد آن را دريافت مى كند نرخى كه بانك مركزى آن را با 14 درصد در 

اختيار بانك مربوطه قرار خواهد داد.

    گروكشى خودروسازان در ركود

صنفى  انجمن هاى  عالى  كانون  سخنگوى 
كارگرى معتقد است كه بيكارى واقعى كارگران از 
تبليغات  ميزان  به  بازار خودرو  اخير  نابسامانى هاى 
صورت گرفته نيست و خودروسازان از اين موضوع 
براى فروش محصوالت خود گروكشى مى كنند. به 
گزارش الف، على اكبر سيارمه، افزود: اين خودروها از كيفيت هاى روز جهان به 
دور بوده اند و قيمت  آنها با كيفيتشان متناسب نيست.وى با تاكيد بر اينكه در 
نابسامانى هاى صنايع از بيكارى كارگران بهره  برده مى شود، بيان كرد: گرانى 
مواد اوليه و يا افزايش قيمت حامل هاى انرژى چه ارتباطى به كارگر دارد كه 
كارفرمايان از بيكارى به عنوان اهرم استفاده مى كنند؟ بر اساس آمارها و 

محاسبات، دستمزد كارگران نقش چندانى در هزينه هاى توليد ندارد. 

آموزش سوادآموزى از شبكه آموزش آغاز شد
 پاداش خودآموزى 670 هزار تومان است

رئيس سازمان نهضت سوادآموزى از آغاز آموزش 
سواد از طريق شبكه آموزش خبر داد. باقر زاده در 
گفتگو با فارس، در خصوص برنامه هاى آموزشى 
آموزشى  برنامه هاى  كرد:  اظهار  سوادآموزى 
مى شود. دنبال  سيما  سوم  و  آموزش  شبكه هاى  طريق  از  سوادآموزى 

وى خاطر نشان كرد: سوادآموزانى كه به روش خودآموز ثبت نام كنند در 
صورت قبولى از پاداش 670 هزار تومانى برخوردار مى شوند. وى با بيان 
اينكه كارى با شبكه آموزش سيما و نهضت سوادآموزى آغاز شده است، 
خاطرنشان كرد: يك برنامه 150 قسمتى با عنوان «لوح و قلم» از روزهاى 

شنبه تا چهارشنبه در ساعت 20 از شبكه آموزش پخش مى شود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى با اعالم جزئيات بسته 
جديد اقتصادى دولت گفت: اين سياست ها طى 6 ماه از 
آغاز برجام تا رفع تحريم اجرا مى شود كه اين دوره، دوره 
اى خاص است.  به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت، افزود: 
آنچه تحت مبانى نظرى و چارچوب نظرى در اين بسته 
وجود دارد سياست هاى اقتصاد مقاومتى است كه با تجهيز 
منابع به دنبال افزايش توليد داخل و رشد صادرات به خارج 
 از كشور خواهيم بود كه البته اين امر نياز به ظرفيت هاى 
از قانون رفع موانع توليد و برنامه  بنابراين  قانونى دارد 
پنجم توسعه استفاده خواهيم كرد. وى ادامه داد: دستگاه 
هايى كه تجهيز منابع و تحريك هدفمند تقاضا را در 
اين 6 ماه برعهده دارند، وزارت امور اقتصادى و دارايى، 
بانك مركزى و سازمان مديريت و برنامه ريزى هستند 

كه تامين افزايش مخارج دولت بر عهده سازمان مديريت 
و سياست هاى اعتبارى و پولى بر عهده وزارت اقتصاد و 

بانك مركزى است. 
وى با بيان اينكه از سال 92 يكى از موضوعات مهمى 
كه در دستور كار دولت قرار گرفت ساماندهى وضعيت 
 40 باالى  تورم  نرخ  كرد:  اظهار  بود،  كشور  اقتصادى 
درصد و رشد منفى 6,8 درصد مباحث مهمى را در جهت 
ساماندهى اقتصاد كشور ايجاد كرده بود و در اين راستا 
نيازمند سياست هاى سنجيده و متناسب بوديم كه اين 
روند را تغيير دهد. سخنگوى دولت افزود: با توجه به اينكه 
در شرايط تحريم قرار داشتيم مجموعه سياست هاى مالى 
و پولى از سوى دولت اتخاذ شد تا بتوانيم روند كاهنده 
تورم را آغاز و نرخ منفى رشد را به مثبت تبديل كنيم 

ولى ادامه اين روند نياز به مراقبت دارد. نوبخت افزود: 
با روند كاهنده نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادى باز 
هم نيازمند توسعه رشد اقتصادى باالى 8 درصد هستيم 
بنابراين 17 شهريور 92 بسته اى منسجم و اجرايى شد و 
براى رفع موانع توليد نيز اليحه اى به مجلس تقديم شد 
البته مجموعه فعاليت ها با توجه به ابالغ سياست هاى 
كلى اقتصاد مقاومتى بود. وى با بيان اينكه دولت استمرار 
كاهش نرخ تورم را رها نمى كند، گفت: وضعيت اجراى 
فرصت  جهت  به  مقاومتى  اقتصاد  كلى  هاى  سياست 
كوتاه، شرايط تحريمى و كاهش قيمت نفت در بازارهاى 
جهانى معتقديم بايد فعاليت هاى بيشترى انجام دهيم و 
نرخ تورم زير 15 درصد را به تك رقمى و رشد اقتصادى 

3 درصد را به رقمى باالتر افزايش دهيم. 

جزئيات بسته جديد اقتصادى اعالم شد

 اواخر سال گذشته كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات بار ديگر مصوبات اين حوزه را مورد 
بازنگرى قرار داده و بدين ترتيب دستورالعملى 
با  پروانه  دارندگان  برخورد  نحوه  براى 
مشتركان بدهكار تلفن ثابت و همراه دائمى 
گزارش  به  است.  (پس پرداخت) صادر كرده 
ايسنا، بر اين اساس، در ميان خط هاى تلفن 
ثابت و موبايل هاى دائمى اگر از مشترك در 

زمان فروش خط مبلغى به عنوان وديعه يا 
سپرده دريافت شده باشد مشترك مى تواند تا 
زمانى كه مكالمات او به 80 درصد مبلغ وديعه 
رسيد از خط خود استفاده كند اما پس از آن با 
اطالع رسانى اپراتور مربوطه خط مشترك به 
حالت يك طرفه درخواهد آمد. در اين ميان 
به  را  موضوع  است  موظف  مربوطه  اپراتور 
مشترك اطالع رسانى كند و حداقل مهلت 

زمانى 24 ساعت را براى پرداخت مشترك در 
نظر بگيرد. اما چنانچه خط فرد بدون سپرده 
يا تضمين پرداخت باشد، هرگاه ميزان كاركرد 
مشترك به حد نصاب برسد دارنده پروانه ارائه 
خدمات مجاز خواهد بود بر اساس فرآيند قطع 
بدهكار كه در مصوبه  تلفن مشتركان  خط 
كميسيون به آن اشاره شده اقدام كند اما در 
به  مشترك  كاركرد  نصاب  كه حد  صورتى 

دوره  پايان  تا  فرد  نرسد  يادشده  رقم هاى 
براى پرداخت كاركرد خط خود فرصت خواهد 
داشت. در اين ميان برخى از مشتركان هم 
هستند كه مبلغى را به عنوان تضمين پرداخت 
به اپراتور خود پرداخت كرده اند در صورتى كه 
مبلغ كاركرد مشترك به حد نصاب برسد اپراتور 
در مرحله اول اطالع رسانى  انجام مى دهد و 

مهلتى 72 ساعته را در نظر مى گيرد. 

موبايل بدهكاران چه زمانى قطع مى شود؟ 

باقى ماندن بشار اسد تا پايان رياست 
جمهورى اش خط قرمز ايران است

خارجى  روابط  راهبرد  رئيس شوراى  خرازى  كمال 
امنيتى  كنفرانس  مقدماتى  نشست  در  كشورمان 
مونيخ گفت: باقى ماندن بشار اسد تا پايان رياست 
سوريه  آينده  است  ايران  قرمز  خط  اش  جمهورى 
كمال  كرد.  خواهند  تعيين  كشور  اين  مردم  نيز  را 
ُمنكر  نمى تواند  هيچ كس  اينكه  بيان  با  خرازى 
ايران  گفت:  شود،  سوريه  در  اسد  بشار  ايستادگى 

پرچمدار حمايت از مقاومت سوريه است.

حتما عارف سر ليست اصالحات است  

: حتما  اصالح طلبان گفت  عضو شوراى مشورتى 
دكتر عارف به عنوان سرليست مدنظر هستند؛ حتى 
اگر آقاى ناطق هم در انتخابات ثبت نام كنند. در 
عين حال، اگر در حوزه انتخابيه اى مثل قم ببينيم 
نظير  چهره اى  روى  مى  خواهد  تندرو  جريان  كه 
آقاى جليلى سرمايه گذارى كند و او را مقابل آقاى 
آقاى  از  الريجانى مطرح كند، حتما اصالح طلبان 

الريجانى حمايت خواهند كرد.

يكى از داليل اقدام الريجانى مالحظات 
انتخابات و آينده سياسى خودش بود   

الريجانى  چرا  اينكه  درباره  كالم  زيبا  صادق 
«بدون  گفت:  كرد،  دفاع  برجام  طرح  از  متعصبانه 
مالحظات  الريجانى  اقدام  داليل  از  يكى  ترديد 
انتخابات و آينده سياسى خودش بود. او مى دانست 
كه دفاع از برجام بر ميزان محبوبيت او خواهد افزود 
و بخش ديگر اين دفاع تعاملى است كه الريجانى 
با دولت روحانى دارد چرا كه اگر آن تالش و تقال 
از سوى او صورت نمى گرفت بايد عمال مى آمد و در 

صف مخالفين برجام خود را جا مى داد.»

عربستان درخواست هاشمى را رد كرد

در پى حادثه منا رئيس مجمع تشخيص مصلحت از 
سعودى ها خواست تا شرايط را براى حضور مقامات 
كشورمان در عربستان تسهيل كنند.پيگيرى ها حكايت 
از آن دارد كه هاشمى با اصرار برخى مسئوالن دولت 
و  فهد  از دوره ملك  مانده  باقى  از طريق مسئوالن 
 ملك عبدا... با مقامات عربستانى تماس گرفته بود اما 

سعودى ها با اين درخواست هاشمى مخالفت كردند.

روايت قدوسى از پيغام مادر شهيد
 احمدى روشن در روز تصويب برجام

 
«روز  كه  ادعا  اين   بيان  با  قدوسى  كريمى  جواد 
مادر  طرف  از  پيامكى  مجلس  در  برجام  تصويب 
شهيد احمدى روشن به بعضى از نمايندگان فرستاده 
بود  شده  نوشته  پيامك  اين  در  گفت:  بود»   شده 
خورديم  يا شكست  برديم  ما  مجلس  در  اين كه   »
مهم نيست اين با ارزش است كه هنوز در مجلس 
مردان بزرگى وجود دارند كه من به عنوان يك مادر 

ايرانى به آن ها افتخار مى كنم.»

ظريف : به دنبال حذف عربستان نيستيم

به سوال  پاسخ  در  وزير خارجه كشورمان   ، ظريف 
با كشورهاى  ايران  رابطه  مورد  در  آلمانى  خبرنگار 
به  ما  كرد:  اظهار  عربستان  جمله  از  همسايه اش 
دنبال حذف عربستان نيستيم و از طرف ديگر اجازه 
نمى دهيم كه عربستان ايران را از منطقه حذف كند. 
تالش اين كشور براى حذف ايران باعث خونريزى 
اين  و  شده  منطقه  در  درگيرى ها  به  زدن  دامن  و 

موضوع بايد متوقف شود.

آمريكا : موشك عماد قادر به حمل 
كالهك هسته اى است 

اينكه  ادعاى  با  ملل  سازمان  در  آمريكا  نماينده 
موشك بالستيك ميانبرد عماد قادر به حمل كالهك 
هسته اى است، آزمايش اين موشك را نقض آشكار 
قطعنامه تحريمى شوراى امنيت دانست. سامانتا پاور 
افزود : موضوع آزمايش موشكى ايران را به كميته 

نظارت بر تحريم ايران مى بريم.

واليتى: اسد به پيروزى نزديك مى شود

گفت:  مجمع  استراتژيك  تحقيقات  مركز  رئيس 
مقاومت بشار اسد و حكومت سوريه نتيجه داده است 
و به زودى شاهد پيروزى آن ها خواهيم بود. واليتى 

تاكيد كرد: حكومت اسد در نهايت پيروز خواهد شد.

اتحاديه اروپا لغو تحريم را اعالم مى كند

يك ديپلمات غربى اعالم كرد: اتحاديه اروپا در چارچوب 
توافق هسته اى روز يكشنبه رسما تحريم ها عليه ايران 
را لغو مى كند، اما اين تدابير اواخر ماه دسامبر و تنها 
زمانى كه تهران به طور واقعى برنامه هسته اى خود را 
كاهش دهد، اجرايى خواهد شد. وى افزود: اين تدابير 
زمانى اجرا خواهد شد كه آژانس بين المللى انرژى اتمى 

تمامى گزينه ها را تيك زده باشد.

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم)
شركت تعاونى مرزنشينان آرياسازان مهراب مود   تاريخ انتشار: 94/7/26

 جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مرزنشينان آرياسازان مهراب مود يكشنبه 94/8/10 ساعت 8 در محل حسينيه 
 صاحب الزمانى (عج) مود برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل در اين مجمع حضور 
به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به دليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر 
شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر 

فرد غير عضو يك راى مى باشد.

دستور جلسه:
هيئت مديره تعاونىطرح و تصويب اساسنامه جديد

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت دوم "
شركت تعاونى مصرف راه و ترابرى

شماره ثبت: 236       شناسه ملى: 10360010916    تاريخ انتشار: 94/7/26
جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت دوم " شركت تعاونى مصرف راه و ترابرى دوشنبه 94/8/11  راس ساعت  12/30 
در محل نمازخانه اداره كل راه و شهرسازى خراسان جنوبى برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به 
موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با 
نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر 

آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.
ضمنا داوطلبان سمت هيئت مديره و بازرسى مكلفند حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از انتشار آگهى دعوت به دفتر شركت تعاونى 

مراجعه و فرم مربوطه را تكميل نمايند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس- تصويب صورت هاى مالى سال 93- انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى يك سال مالى

تصويب بودجه پيشنهادى سال 94
هيئت مديره

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

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

   2- 20 43 42 32    66 66 44 32     صاِف صاف      لوِل لول      تخِت تخت
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

داربست مهـدى    نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم  با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن     32212979 - 32214989قــاليشويــــــى كدبانـــــو 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

آگهى مزايده اموال غيرمنقول " نوبت اول "
چون در پرونده اجرايى 222/94 در قبال محكوميت آقاى على فرهادى نژاد به پرداخت مبلغ 385/374/386 ريال در 
حق آقاى محمد عباسى و پرداخت مبلغ 25/500/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به معرفى 

و توقيف پالك ثبتى شماره 1078 فرعى از يك اصلى بخش 2 بيرجند از شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احكام 
مدنى كه حسب نظريه كارشناس پالك مذكور واقع در بهشتى 6- انتهاى كوچه بن بست قطعه آخر جنوبى است و متراژ عرصه 262/9 
و اعيانى 153 متر مربع در يك طبقه با اسكلت آجرى و سقف تيرآهنى و داراى آب و برق و گاز شهرى مى باشد كه ارزش ششدانگ آن 
به مبلغ 1/530/750/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/8/6 از ساعت 10 الى 11 صبح در 
دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شد .10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به 
پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان 
در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده 

از طرف مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجندخريدار خواهد بود.

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

فروش ويژه شركت بهين كشت قهستان
 دستگاه هاى ژنراتور برق از يك تا 5 كيلووات ، مخازن آب پلى اتيلن از 100 تا 5000 ليتر، انواع تراكتور

 يورو پارس و تيلر با تسهيالت بانكى كم بهره ، تيغ رنده زنى زعفران قابل نصب بر روى تيلر

بيرجند - بلوار امام رضا (ع) – نبش امام رضا (ع) 8
05632314103 - 09155614434 مهندس رحيمى



پيام شمامطالبه 240 ميليارد ريالى شركت برق خراسان جنوبى از مشتركان
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احكام رتبه بندى فرهنگيان به كجا رسيد؟ 3

ولى  شود  مى  پرداخت  ماه  مهر  اول  دادند  قول 
متأسفانه پرداخت نشد!

915...665
جلسات  است  ماه   2 از  بيش  بنويس  لطفًا  آوا 
اعضا  شده؟  چى  است  تعطيل  شهر  شوراى 
هم  يا  و  ندارد  مشكلى  ديگر  شهر  يا  ندارند  حضور 
در بحث انتخاب هيئت رئيسه جمعشان كامل نبوده؟
921...302
و  واهى  داليل  با  شهرسازى  و  راه  اداره  سالم.  با 
روستاى  هاى  خانه  شدن  سنددار  مانع  كارشكنى 
رقويى و شركت شاهد مانع اتصال راه آسفالته رقويى 
توسعه  و  واحد  اتوبوس  دهى  سرويس  و  سراب  به 

روستاها مى شوند! علت چيست؟
915...742
مثل  متحد  عزادارى  براى  امسال  مسوولين  ؛  سالم 

يزد و ... فكرى كرده اند 
936 ... 724
با توجه به فرا رسيدن ماه محرم از اداره برق بيرجند 
ميالد2  بلوار  هاى  چراغ  پايه  برق  تقاضامنديم 
پيش  چهارماه  كه  جعفر)  بن  موسى  (انتهاى 

نصب كرده اند را وصل كنند.
915...134

خواهشمنديم  به مسئوالن شوراى شهر.  با سالم 
به ترافيك و نبود پاركينگ و عرض كم معبر 
مدرس 27 كوچه پشت رستوران پارك توحيد 

توجه داشته باشيد. ممنون
915...050

باعرض سالم. بهدارى شهر خوسف مگر دكتر 
شبانه روزى ندارد كه در مورخ 94/7/22 ساعت 
16مراجعه كردم در حالى كه فرزندم از شدت تب مى 
سوخت ولى بعد از نيم ساعت انتظار خبرى از دكتر 
نبود كه مجبور شدم به مركز استان مراجعه كنم واقعًا 

اين است خدمت رسانى !
915...014
از مسئوالن اوقاف تقاضا دارم شب  آوا.  سالم 
كه  گردشگرى  شده  افتتاح  طرح  از  بيايند 
تونل  مثل  شب  كه  روشنايى  حداقل  بدون 
وحشت است در درختان بازديد كنند اينجانب 

از اهالى هستم پيگيرى بشه و فكرى كنيد لطفًا.
915...953
نقليه  وسايل  تردد  وضع  به  لطفاً  سالم.  با 
نرجس  خصوصاً  نرجس  خيابان  در  سنگين 
21 رسيدگى فرماييد. راهنمايى رانندگى كجاست 

شده پاركينگ كاميون و تريلى!
915...745
آواجان سالم. بنده باكلى قرض و فروش ماشينم يك 
باكلى  ... حاالكه  خيابون  تو  زدم  مغازه سوپرماركت 
زحمت جا افتاده، كنار مغازه ام دو تا سوپرى باز شده 
هم بازار منو خراب كردن هم خودشون كاسبى نمى 
فرعى  خيابون  يك  مگه  قانونيه؟  چه  اين  كنن، 
گنجايش چند تا سوپرى رو داره، چرا اتحاديه 

حد و مرز مشخص نمى كنه؟
936…450
در اخبار روزنامه صفحه 6 خبر مفقود شدن 4 معدن 
چى آمده در حالى كه در صفحه 7 خبر پيدا شدن آنها 

آمده بهتر است هر دو خبر با هم باشد. خسته نباشيد.
915...127
آوا: با تشكر از شما خواننده محترم و دقت نظر شما 
در ساعت هاى  روزنامه  به ذكر است صفحات  الزم 
نتيجه  در  رود  مى  چاپخانه  به  ارسال  براى  متفاوت 
بود كه هنوز  خبر مفقود شدن معدنچيان در ساعتى 
اطالعى از آنها در دست نبود و بعد از ارسال صفحه 6 
به چاپخانه خبر پيدا شدن آنها به دستمان رسيد كه اين 

خبر در صفحه 7 همان روز منتشر شد.

فارس- معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروى برق استان گفت: شركت توزيع برق خراسان جنوبى، مبلغ 24 ميليارد تومان از مشتركان ادارى و 
شخصى طلب دارد. بخشايى اظهار كرد: وضع برق مصرفى در استان به تفكيك تعرفه است كه شامل 27 درصد خانگى، 9 درصد عمومى، 36 درصد كشاورزى، 
19 درصد صنعتى، 6 درصد تجارى و چهار درصد روشنايى معابر مى شود. وى با بيان اينكه تعداد مشتركان 33 ميليون و 7 هزار و 600 مشترك هستند، گفت: 

اين شامل 84 درصد خانگى، چهار درصد عمومى، يك درصد كشاورزى، يك درصد صنعتى، 10 درصد تجارى و يك درصد روشنايى معابر مى شود.

* قسمت اول- رحيم زاده

در خيابان هاى شهر و پاساژها و مراكز تجاري و هر جاي 
ديگر تا سر را بچرخانيد با انواع تبليغات از ساندويچ هاى 
گرم و سرد، پيتزا و انواع فست فودها مواجه مى شويد...

فست فود به معناى غذاى سريع آنچنان كه از معنايش 
پيداست به تمام غذاهايى اطالق مى شود كه با سرعت  
تهيه مى شوند  غذاهايى كه با وجود هشدارهاى بهداشتى  

هر روز طرفداران زيادترى پيدا مى كند حاال چرا؟ 
ما در اين گزارش به دنبال  پاسخ اين سؤال هستيم...

چون وقت و حوصله پخت و پز ندارم 
به خوردن غذاهاى آماده، ساندويچ 

و فست فودها عادت كرده ام

عاشق فست فودها هستم، هر دو روز در ميان بايد نهارم 
پيتزا،  انواع  خوردن  به  بگويم  اگر  اصًال   ... باشد  پيتزا 
ساندويچ و انواع فست فودها در فواصل كوتاه عادت كرده 
ام دروغ نگفته ام. اينها حرف هاى شيما دانشجويى شمالى 
است  كه معتقد است: زندگى دانشجويى و  فردى و در 
كنار آن تحصيل و گاه كار دانشجويى، به لحاظ كمبود 
وقت و حوصله پخت و پز براى اكثر افراد آنها را به سمت 
استفاده از غذاهاى آماده سوق مى دهد او كه دانشجوى 
ترم 5 دانشگاه آزاد است با تعريف از غذاهاى متنوع سنتى 
شهرهاى شمالى مى گويد: در مدتى كه در خراسان جنوبى 
و بيرجند در حال تحصيل بوده ام هيچ غذاى خاص سنتى 
مخصوص اين شهر را نديده ام. حتى دوستان بومى ام در 
هنگام دعوت در مراسم شام يا نهار با غذاهاى معمولى 
و  كرده  پذيرايى  مرغ   و  سبزى  قورمه  يا  قيمه  مانند 
آشنا  استان  با غذاهاى سنتى  دارم  عليرغمى كه دوست 

شوم مورد خاصى را مشاهده نكرده ام. 

خراسان جنوبى غذاهاى سنتى 
خاص خود را دارد كه متناسب ذائقه 

كوير نشينان تعريف شده است

متصدى  فروش كه گويا از همان ابتدا در جريان مكالمه 
ما قرار گرفته وارد بحث شده و مى گويد: اين طور نيست 
سنتى   غذاهاى  جنوبى  خراسان  و  بيرجند  اتفاقًا  خانم! 
است.  نشينان  كوير  ذائقه  متناسب  كه  دارد  مخصوص 
محمدى مى پرسد: تا حاال كشك بنه يا همان قوروت بنه 
بيرجندى خورده ايد؟! وى كه در ميان صحبتش از انواع 
غذاهاى سنتى بيرجند به انواع اشكنه ها، كشك بادنجان، 
... اشاره مى كند مى گويد:  ساورى، قورمه، نوجوش و 
به  منطقه  اين  در  استفاده  مورد  محلى  غذاهاى  اغلب، 
يا گرم  افراد (سرد مزاج  فراخور فصل و همچنين طبع 
درمانى  جنبه  محلى  غذاهاى  از  بعضى  اينكه  و  مزاج) 
مردم  استفاده  مورد  داشته  بيمارى  از  پيشگيرى   يا 

بومى قرار مى گيرد.

رستوران هاى بيرجند، غذاهاى سنتى ندارند

شغلش   به  بنا  كه  بيرجند  هاى  دانشگاه  اساتيد  از  يكى 
هفته اى حداقل2روز را در اين شهر سپرى مى كند، مى 
گويد: هر وقت براى سفارش غذا به رستوران هاى شهر 

 مى روم هيچ كدام  غذاى سنتى بيرجند را ارائه نمى كنند
آنها بهانه مى كنند چون سفارش زيادى ندارند اين غذاها 

را تهيه نمى كنند.

مسئوالن استان بايد در اين زمينه بيشتر كاركنند

 وى معتقد است: تا وقتى مردم يك منطقه خود به سنت هاى
حتى  يا  و  ها  سنت  ارايه  از  و  نگذاشته  احترام  خود 
در  استان  يا  شهر  باشند  شرمسار  خود  سنتى  غذاهاى 
مرزهاى خود محصور شده و معرفى نمى شود، واقعيت 
براى  بيرجند  سنتى  غذاهاى  يا  سوغات  كه  است  اين 
استان  مسئوالن  و  است  جذاب  استان  بومى  غير  افرد 

بايد در اين زمينه بيشتر كاركنند.

نسل جوانان روغن زرد گذشته 
جوان امروزى را اصًال قبول ندارند

را رد  اينكه 70  با  ما جوانان روغن زرد هستيم و هنوز 
را  امروزى  ساندويچى  و  نباتى!  روغن  جوانان  ام  كرده 
قبول ندارم جوان امروز به قدرى با دنياى مدرن آميخته 
شده است كه حتى مدل تغذيه و خورد و خوراكش هم 
عوض شده است. فرازى كه گرد پيرى بر سر و رويش 

نشسته، با اين توضيح يادآورى مى كند: يادش بخير آن 
روزها نهار اكثر خانه هاى بيرجندى اشكنه هاى عدس و 

كشك زرد و قوروت و آبگوشت  و... بود.

در زمان گذشته نان 
سهم بسزايى در سفره بيرجندى ها داشت 

باور كنيد مردم آن زمان نسبت به  ادامه مى دهد:  وى 
براى  امروزى  بودند و مثل جوانان  تر  امروزى ها سالم 
خورد و خوراكشان نازك چرى! نمى كردند (سخت گير  

نبودند) او معتقد است در گذشته مردم كوير نشين استان 
بيشتر انرژى اشان را از غذاهايى مثل ديزى و قروت به 
 دست مى آوردند و نان سهم بسزايى در سفره بيرجندى ها

داشت كه متأسفانه با گذر زمان همه آن غذاهاى لذيذ و 
پر فايده به فراموشى سپرده شد

تغيير در الگوى زندگى، عمده علل 
حذف  غذاهاى سنتى از سفره نسل امروز

در  الزانيا  هاى  ورقه  خريد  حال  در  جوان  زنى  سمويى 
يكى از سوپر ماركت ها، عمده علل علت حذف غذاهاى 
الگوى  در  تغيير  را  امروز  نسل  و  جوانان  سفره  از  سنتى 
 زندگى  و فعاليت هاى اجتماعى افراد مى دادند و مى گويد:

ظاهر و شكل اكثر غذاهاى امروزى به نحوى است كه عمومًا 
بيشتر افراد به خصوص كودكان به مصرف آن ترغيب مى 
شوند. وى ادامه مى دهد: البته دراين ميان تبليغات گسترده 
برنامه هاى تلويزيونى به طور مستقيم و غير مستقيم از فست 

فودها در تغيير ذائقه مردم بسيار مؤثر است.

برخى از زنان امروزى حاضر نيستند 
براى طبخ غذا وقت بگذارند 

خانم خانه دارى هم كه اعتقادى به مصرف غذاهاى آماده 
ندارد، معتقد است: اگر زنان ما با آگاهى از ضرر و زيان هاى 
فراوان مصرف انواع غذاهاى آماده، كمى بيشتر براى طبخ 
غذاهاى سنتى وقت بگذارند كم كم ذائقه اعضاى خانوده 
تغيير مى كند. به عنوان مثال يكى از اين غذاهاى محلى 
مردم منطقه قروت يا كشك است كه با حجم كم خود، 
تمامى  بردارنده  در  كه  آساست  معجزه  غذايى  ماده  يك 
خواص شير و حاوى كلسيم و پروتئين است. وى ادامه مى 
دهد: متأسفانه اكثر دختران نسل امروز حاضر نيستند وقتى 
براى كشك ساباندن اختصاص داده و به قول امروزى ها 

آن را نوعى كار از مد رفته مى دانند.

تغيير در شكل آشپزخانه ها، تغيير در 
پخت و پز و ترغيب به استفاده از فست فودها

خانم ساجد نيز از عوامل تغيير و تحول در الگوى تغذيه 
ها  آشپزخانه  شكل  در  تغيير  به  كشور  و  استان  مردم 
با وجود  قديمى  آشپزخانه هاى  گويد:  و مى  اشاره كرده 
به  خانه  قسمت هاى  دلبازترين  از  يكى  كه  ها  پنجره 
شمار مى رفتند، رفته رفته كوچك شده و از يك فضاى 
خصوصى به فضايى باز و قابل ديد تبديل گشتند. با وارد 
تهويه هم  به زندگى، مشكل  اوپن  شدن آشپزخانه هاى 
به مشكالت ديگر خانه هاى كوچك اضافه و باعث تغيير 
سبك پخت و پز و ترغيب به استفاده از فست فودها شده 
است. وى ادامه مى دهد: از طرف ديگر وقتى آشپزخانه از 
آن حالت خصوصى و حرمت دار درآمد و تبديل به دكور 
قبل  به شكل  فعاليت  امكان  ديگر  خانه شد،  براى كل 
در آن وجود ندارد و از آنجا كه غذاهاى سنتى اغلب با 
مواد بسيار تهيه شده و زمان بر هستند با توجه اينكه هر 
كدام بوى خاص دارند، طبخ غذا در يك دكور كوچك با 
جاى محدود و بدون در و پيكر عمًال امكان پذير نبوده و 
خانواده ها را به سمت حذف پخت اين غذاها پيش مى 

مثل  جديد  خانگى  لوازم  وجود  به  همچنين  ساجد  برد. 
ميكروويوهاو... در لوازم خانه و جهيزيه دختران امروزى 

عاملى ديگر براى ترغيب تهيه اين نوع غذاهاست.

تا مجبور نباشم از اين غذاها مصرف نمى كنم

صاحب يكى از  ساندويچى ها مى گويد: با وجودى كه 
خود در كار تهيه ساندويچ  و فست فود هستم تا مجبور 
نباشم از اين غذاها مصرف نمى كنم. وى كه تمايلى به 
افشاى نام خود ندارد، مى گويد:  سرعت زندگى و كمبود 

وقت، گرايش به اين گونه غذاها را با وجود نبود ارزش 
غذايى خاص در آنها افزايش چشمگيرى داده است. وى 
معتقد است: از آنجا كه ممكن است برخى مراكز تهيه 
غذا به خصوص فست فود فروشى ها از روغن حرارت 
ديده چندبار براى سرخ كردن موادغذايى مختلف استفاده 

كنند، اين امر خطر بروز انواع سرطان را افزايش دهند.
 

عدم استفاده از قاشق و چنگال 
باعث محبوبيت فست فودها شده است!

توان  مى  را  فود  فست  غذاهاى  دهد:  مى  ادامه  وى 
غذاهاى  همچون  ديگر  و  كرد  صرف  رانندگى  هنگام 
نيست  بردن قاشق و چنگال  به كار  براى  نيازى  سنتى 
كه بدين شكل اين نوع تغذيه در تمام جهان جا باز كرده 

و محبوب شده است.

زنان امروز با تقسيم مسئوليت ها 
مانند مردان كارهايى مهمتر از طباخى دارند!؟  

پخت  است:  معتقد  دختر  دانشجويان  اط  يكى  زاهدى 
خود  وقت  بيشتر  كه  بود  قديمى  زنان  مخصوص  پز  و 
تقسيم  با  امروز  زنان  را در سنگر آشپزخانه مى گذرانند، 
مسئوليت ها مانند مردان كارهايى مهمتر از طباخى دارند  
با پخت سريع و آسان جايگزين  و ترجيحاً فست فودها 
خوبى براى كاهش اتالف وقت هستند. به اعتقاد وى در 
زندگى آپارتمان نشينى امروزى كه اخيراً در شهرستان ما 
نيز شديداً باب شده است پراكندگى بوى پياز داغ و سيرداغ 
نوعى  بهانه طبخ غذاى سنتى،   به  و سبزى سرخ شده 
تعارض به حقوق سايرين است! وى ادامه مى دهد: از آنجا 
كه بسيارى از فست فودها در دنياى امروزى به عنوان يك 
برند درآمده اند و بيانگر تجدد و فرهنگ تلقى مى شوند با 

استقبال اكثر جوانان  حتى قشر تحصيلكرده درآمده اند.

وقتى در بوفه مدارس مواد غذايى مضر به فروش 
مى رسد ديگر جاى هيچ صحبتى باقى نمى ماند

اين  كه  برقى  و  زرق  است:  معتقد  نيز  اى  خانواده  پدر 
به  ها  خانواده  كشش  موجب  كرده  ايجاد  غذايى  مواد 
شده  غذايى  مواد  نوع  اين  سمت  به  فرزندان  خصوص 
است. صالحى مى گويد: به قدرى خيابان هاى شهر از 
مغازه هاى فست فودى پر شده كه وقتى مى خواهيم با 
فرزندان خود براى گردش و تفريح و يا خريد به بيرون 
برويم ناچاريم از اين فست فودها خريدارى كنيم و گرنه 
شايد هيچ پدر و مادرى عالقه اى به اين فست فودها 
نداشته باشند.  وى مى گويد: رسانه ها و مدارس در اين 
موضوع بسيار ضعيف عمل كرده اند چراكه وقتى در بوفه 
مدارس مواد غذايى مضر به فروش مى رسد ديگر جاى 
با  بيرجندى  اين شهروند  ماند.  باقى نمى  هيچ صحبتى 
بيان اينكه مدارس نقش تأثيرگذارى دارند، مى گويد: اگر 
مديران مدارس با دعوت از كارشناسان تغذيه در مدارس 
با بازگو كردن ضررهاى شديدى كه اين مواد غذايى بر 
اين  كنند  صحبت  ها  بچه  با  دارند  ها  انسان  سالمتى 

فرهنگ غذايى تغيير خواهد كرد.
در قسمت دوم اين گزارش به علل رشد قارچ گونه فست 

فودها درشهر و ضرر و زيان هاى آنها خواهيم پرداخت.

زنگ خطر ؛ 

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

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

انتخاب شايسته شما عزيزان را در 
دوره جديد فعاليت نظام مهندسى ساختمان استان
 كه نشان از توانمندى شما دارد، تبريك عرض نموده 

برايتان موفقيت آرزو مى كنيم.
موسسه خيريه دانش آموزى امام على (ع)

 جناب آقاى سبحان محمدى
درگذشت مادر گرامى تان

 مرحومه شهربانو خونيكى
 را تسليت گفته، براى روح بلند آن بانوى مكرمه كه اينك در جوار فرزند عزيزش

 شهيد گل محمد محمدى آرام گرفته است؛ رحمت و مغفرت و براى بازماندگان 
صبر و شكيبايى از درگاه خداوند متعال مسئلت مى نماييم.

عليرضا ، مهدى و حسن محمودآبادى- مصطفى عباس آبادى

برادر بزرگوار جناب آقاى قره شير
مصيبت وارده را خدمت جناب عالى تسليت عرض مى نماييم 

براى آن مرحوم علو درجات و براى بازماندگان صبر و شكيبايى آرزو داريم.

موسسه خيريه دانش آموزى امام على (ع)

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

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

پوشاك ويژه بانوان پارال
 اولين مركز پخش مارك لين- انواع

 جوراب - ساق- لباس راحتى- لباس
خواب و ... بهترين ها را از ما بخواهيد

 بين مدرس 42 و 44
ابتداى خيابان شهيد كاوه 

32446809 - 09155064602

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

  با تسهيالت ويژه و تخفيف 10 درصدى   شام غريبان نجف اشرف

 ثبت نام در كليه دفاتر زيارتى سطح استان

شركت مركزى خدمات زيارتى خراسان جنوبى   تلفن تماس: 32449966

           اعزام

94/8/2 

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

  09153634099 فرهمند

آگهى مزايده عمومى
بانك صنعت و معدن در نظر دارد: امالك مازاد و تمليكى خود واقع در سرايان را به صورت نقد و اقساط،

 با مشخصات ذيل و با وضعيت موجود از طريق مزايده عمومى به فروش برساند:

توضيحاتقيمت پايه ششدانگاعيانعرصهپالك ثبتىنشانى ملكرديف

سرايان- ناحيه 1
صنعتى- قطعه 
209-طرح دانه 
بندى بنتونيت 
آقاى احمدى 

بنكدار

 454
فرعى از 

189 اصلى 
بخش دو 

حوزه ثبت 
سرايان

 9579/26
متر

 630/70
مترمربع

2/445/466/000 (دو ميليارد و 
چهارصد و چهل و پنج ميليون و 

چهارصد و شصت و شش هزار ريال)

ساختمان محل 
اجراى طرح

304/000/000 ريال
 (سيصد و چهار ميليون)

ماشين آالت طرح 
دانه بندى بنتونيت

2/749/466/000 ريال (دو ميليارد و هفتصد و چهل و نه جمع كل
ميليون و چهارصد و شصت و شش هزار)

الزم به ذكر است محل طرح همراه با ماشين آالت به فروش مى رسد.
شرايط نقد و اقساط: 30 درصد نقد و 70 درصد به صورت اقساط 36 ماهه با نرخ سود مصوب بانكى

متقاضيان شركت در مزايده مى بايست معادل 10 درصد مبلغ قيمت پايه را به حساب شماره 0100002861007 به نام اداره حسابدارى 
نيروى انسانى در يكى از شعب بانك صنعت و معدن واريز و فيش آن را به همراه اسناد ديگر تحويل نمايند يا يك فقره چك رمزدار در 
وجه بانك صنعت و معدن ارائه نمايند و يا در صورت تمايل مى توانند در شعبه بانك صنعت و معدن افتتاح حساب نموده تا شعبه نسبت 

به برداشت اقدام نمايد.
لذا ازكليه متقاضيان دعوت به عمل مى آيد براى آگاهى از شرايط و دريافت اسناد مزايده، حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين 

آگهى به نشانى ذكر شده يا پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات كشور به نشانى http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند.
ضمنا هزينه هاى چاپ آگهى و نقل و انتقال ملك و ماشين آالت مورد نظر به عهده برنده مزايده مى باشد.

نشانى: بيرجند- خيابان مدرس- بين مدرس 18 و 20- پالك 292    تلفن: 056-32214130-32214140-32214150
توضيح: آخرين مهلت ارسال مدارك ، حداكثر 10 روز پس از خاتمه مهلت دريافت اسناد مزايده و مدت اعتبار پيشنهاد حداكثر 6 ماه 

مى باشد.

مصرف بى رويه فست فود در بيرجند
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به گزارش فارس، ايران دومين کشور مصرف کننده لوازم آرايشي در خاورميانه است. اين رتبه خيره کننده در مصرف مواد شيميايي 
آرايشي در حالي است که سهم بااليي از اين کاالها قاچاق هستند و بدون هيچ گونه نظارت کيفي در بازارها به فروش مي رسند!طبق 
آمارها ١٧ ميليون زن ايراني هر ساله ١٠ تريليون و ٢٠٠ ميليارد تومان براي خريد لوازم آرايشي هزينه مي کنند!

هزينه ١٠ تريليوني زنان ايراني براي آرايش مقاله 

4
با توجه شروع ماه هاي محرم و صفر همه ساله بسياري از 
هموطنان عزيز جهت برآوردن حاجات خود در ايام ماه هاي 
محرم ؛ صفر و  بعضي از مراسم  خاص  به دادن نذورات در 
ميان مردم از قبيل  غذا ؛ آش  ؛ چاي ؛ شربت ؛ شير و غيره 
در ظروف يکبار مصرف پالستيکي اقدام مي کنند که محل 
توزيع اين  نذورات در منازل ؛  تکايا ؛ حسينيه ها ؛ مساجد و 
بعضي نيز در کنار خيابان ومعابر است که متاسفانه با توجه به 
مشکالت زيست محيطي استفاده از اين ظروف  بعضي از 
مردم  با ريختن اين زباله ها  در سطح معابر و نهرها باعث بروز 

مشکالتي در محيط زيست و نظافت شهر مي شوند.
تا چند سال پيش که  استفاده از ظروف يکبار مصرف پالستيکي 
هنوز در ميان مردم متداول نشده بود،  مردم  نذورات  خود را 
در کاسه هاي فلزي و بشقاب هاي  مالمين و استيل  توزيع 
مي کردند ،  ظروفي که قابليت شست شو داشتند و مشکالت 
زيست محيطي نداشتند  و مشکالتي براي نظافت و محيط 
زيست شهر نداشتند؛ ولي  متاسفانه در چند سال اخير بنا به 
عللي چون افزايش توليد ظروف يکبار مصرف پالستيکي  و 
پايين بودن قيمت اين ظروف  و همچنين راحتي  استفاده از 
اين ظروف به  علت نداشتن مشکالتي همچون  شست شو 
و غيره ...   اين نذورات بيشتر در ظروف يکبار مصرف که از 
جنس پالستيک است توزيع مي شوند که معضالت زيادي 
براي  نظافت و محيط زيست شهري  به همراه داشته است  
که اين  معضالت  از نظر بهداشتي ؛ اقتصادي  و مالي  بسيار 
مهم هستند. استفاده از ظروف يکبار مصرف پالستيکي  در 
ميان مردم مخصوصا» در  ايام عزاداري  ماه هاي محرم و 

صفر زياد شده  است.  دليل عمده مشکالت ناشي از اين 
ظروف عبارتند از :

از  دانند  ظروف يکبار مصرف  ١ – سالمتي:  همه مي 
جنس پالستيک هستند که  مواد پالستيکي  در دماي باالي 
مواد  در  مولکول هاي خود  آزاد کردن  با  درجه حرارت   ٥٠
غذايي،  از نظر بهداشتي باعث در خطر قرار گرفتن سالمتي  

استفاده کنندگان مي شوند که حتي استفاده از اين ظروف  
سرطانزاست .

٢ – زيست محيطي: از طرفي تعدادي از مردم پس از 
استفاده مواد غذائي داخل اين ظروف  با  رها کردن  زباله هاي  
آن  در سطح شهر هم باعث کثيفي سطح شهر مي شوند. 

همچنين با ورود اين زباله در جوي آب و نهرهاي داخل شهرها  
و هدايت آنان به فاضالب شهري، ظروف مصرفي همراه با 
فاضالب، حرکت خود را به سمت جنوب شهرادامه داده و در 
نهرهاي جنوب شهر تجمع اين ظروف،  باعث گرفتگي آب  
در زير پل ها و طغيان  آب نهرها به خيابان و سطح شهر مي 
شود که موجب مختل شدن حرکت مردم  و راهبندان در 

بعضي از نواحي شهر مي شود . همچنين به علت پاشيدن آب 
هاي  آلوده فاضالب  توسط خودروها  باعث نشر آلودگي در 
سطح شهرمي شوند. در ادامه ميسر  اين مهمان ناخوانده همراه 
با فاضالب  ورود زمين هاي کشاورزي شده و در سطح زمين 
کشاورزي پخش مي شوند که  اين زباله ها با طول عمر زياد 

در زمين هاي کشاورزي براي چند صد سال يا چند هزار سال  
باعث آلودگي خاک کشاورزي و کم شدن حاصلخيز خاک 
زمين هاي کشاورزي مي شوند  و همچنين آلودگي حاصل از 
اين مواد در محصوالت کشاورزي مي تواند با ورود در چرخه 
غذايي انسان ها، باعث کاهش مصونيت بدن در مقابل بعضي 
از بيماري ها شود و در بعضي مواقع اين آلودگي ها مي توانند 

باعث افزايش ؛ نشر  وشيوع  بيماري
٣ – اقتصادي: از طرفي ثروت خدادادي همچون نفت  به 
جاي اينکه در کشور به ساخت قطعات و تجهيزاتي صنعتي با 
کاربري باال اختصاص يابد؛ ولي  ما با ساخت ظروف يکبار 
مصرف پالستيکي «طالي سياه» را به چيز کم بها و مضر 
تبديل مي کنيم  که استفاده از آن براي چند دقيقه است و دفع 

زباله آن نيز خيلي پر هزينه .
 ٤ –بهداشتي:  تازگي نيز مشکل بزرگتري در توليد ظروف 
يکبار مصرف پالستيکي  پيش آمده است و اين مشکل همان 
ساخت ظروف يکبار مصرف  از زباله پالستيکي غير بهداشتي 
است که توليد  اين ظروف بيشتر  در کارگاه هايي انجام مي 
شود  که  هيچ مجوزي از نهادي رسمي ندارند و به دور از 
چشم مامورين بهداشت  انجام مي شود  و خدا مي داند که آنان 
ظروف يکبار مصرف خود را با چه ضايعاتي  مي سازند که با 
قيمتي ارزان تر از مواد دست اول در بازار به فروش مي رسد .

لذا با توجه به مطالب باال  از همه شهروند و مسئولين انتظار 
مي رود  که با رعايت مواردي جهت حذف و يا  کاهش استفاده 
از اين  آالينده هاي زيست محيطي که به قاتالن خاموش 

مشهور هستند  تالش کنند.

ظروف يك بار مصرف با معضل نظافت و محيط زيستى در نذورات محرم
مناسبت ها

به مناسبت روز جهاني شنوايي شناسي

 ١٠ اکتبر برابر با ١٨ مهرماه روز جهاني شنوايي شناسي
مي باشد. شنوايي شناسي جز علوم نوپاي پزشکي است 
کم  توانبخشي  و  تشخيص  پيشگيري،  زمينه  در  که 

شنوايي نقش مهمي را برعهده دارد.
ارتباط،  برقراري  در  زبان  و  گفتار  اهميت  به  توجه  با 
شنوايي  کم  زودهنگام  تشخيص  که  است  بديهي 
سمعک  تجويز  نظير  توانبخشي  اقدامات  سپس  و 
زبان  و  گفتار  طبيعي  رشد  الزمه  شنوايي،  تربيت  و 
سن  همان  يا  دبستان  از  پيش  سنين  محدوده   در 

زبان آموزي مي باشد.
هاي  طرح  انجام  با  حاضر  حال  در  خوشبختانه 
کم  موارد  تولد،  بدو  در  نوزادان  شنوايي  غربالگري 
با  و  شده  شناسايي  موقع  به  مادرزادي  شنوايي 
اين کودکان تربيت شنوايي،  انجام   مداخله سمعک و 
گفتار  رشد  در  طبيعي  کامًال  روندي  توانند  مي 
سال،  چند  اين  طي  در  رو  اين  از  کنند.  طي  زبان   و 
دانش آموز کم شنوايي نيازمند ارجاع به مدارس خاص 

کم شنوايان نداشته ايم. 
سال  در  که  آموزي  دانش   ٨٠ بين  از  مثال،  طور  به 
سنجش  پايگاه  شنوايي  تخصصي  مرحله  به  جاري 
اول دبستان راه يافتند ٦ نفر داراي افت شنوايي حسي 
عصبي متوسط تا عميق بودند که همه آنها در سن زبان 
آموزي از سمعک و خدمات توانبخشي بهره مند گشته 
بودند و اکنون داراي مهارتهايي شنوايي و گفتاري در 
حد طبيعي بودند و لذا کليه آنها به مدارس عادي ارجاع 
داده شدند.  پيشرفت تکنولوژي الکترونيک ديجيتال، 
تاثير مستقيمي روي پيشرفت سمعک و سيستم کاشت 
 حلزون داشته است. ورودي سمعک هاي ديجيتال و قابل 
شنوايي  افت  تواند  مي  زيادي  حدود  تا  ريزي  برنامه 
که  شنوايي  حلزون  کاشت  در  نمايد.  جبران  را  افراد 
يکي از روشهاي توانبخشي کم شنوايي حسي عصبي 
شديد تا عميق مي باشد، قطعه الکترونيکي در حلزون 
گوش داخلي در طي عمل جراحي قرار مي گيرد. در 
گذشته اين قطعه يک سيستم آنالوگ بود ولي امروزه 
گوش  در  آن  ديچيتال  تراشه  الکترونيک  پيشرفت  با 
بسيار مفيدتري  استفاده  داخلي جاسازي مي شود که 
نسبت به نوع آنالوگ دارد و لذا در حال حاضر موارد 
کانديداتوري کاشت حلزون افزايش پيدا کرده است و 
محدوده وسيع تري از افراد مي توانند از کاشت حلزون 

بهره مند گردند. 
طاهره خوشدل- کارشناس شنوايي سنجي

بهداشت روان محيط كار

پديده شهرنشيني سبب شده است که انسان امروزي 
عصبي  فشارهاي  شود،  مواجه  بسياري  مشکالت  با 
بر  به شدت  که  است  عواملي  از  يکي  کار،  از  ناشي 
سالمت رواني افراد تاثير مي گذارد و به همين جهت 

بايد بيش از پيش به سالمت رواني افراد توجه شود.
در بررسي ويژگيهاي جسمي و رواني افراد دو عامل 
اساسي و مشخص، وراثت و محيط هستند که هر دو 
اهميت  حائز  مي گذارند،  فرد  بر  که  تأثيري  لحاظ  از 

فراوان مي باشند.
 انسان زندگي خود را در محيط هاي مختلف مي گذراند 
از مهمترين محيط هايي  او يکي   که محيط کاري 
است که فرد از بزرگسالي بخش اعظمي از وقت خود 
را در آنجا سپري مي کند. دنياي امروز استرس هاي 
مختص  ها  استرس  اين  از  بعضي  که  دارد  مختلفي 
شدن  محروم  همکار،  يک  با  نزاع  است.  کار  محيط 
از پاداش، دير رسيدن به سر کار و فشار هيئت مديره 
يا رؤساي سازمان به مدير را مي توان نمونه هايي از 

استرس هاي محيط کار ناميد.
تعريف بهداشت رواني در محيط كار :

بهداشت رواني همان سالمت فکر و قدرت سازگاري 
مواجهه  در  چون  است.  اطرافيان  و  محيط  با  فرد 
اساس بر  ما  روزمره،  مشکالت  و  ها  چالش   با 

 ويژگي هاي رواني خود با آن ها برخورد مي کنيم،  هر 
چه از سالمت رواني بيشتر برخوردار باشيم به يقين 
آسيب پذيري ما کمتر خواهد بود. پس همچنان که 
از جسم خود مراقبت مي کنيم، روح خود را نيز بايد 

مقاوم تر کنيم تا زندگي بهتري داشته باشيم.
ها  توانايي  استعدادها،  شکوفايي  براي  فرصت  ايجاد 
مهم اهداف  از  يکي  ديگران  و  با خود  آمدن  کنار   و 

و اساس بهداشت رواني است. 
بهداشت رواني در محيط كار يعني مقاومت در مقابل 
پيدايش پريشاني هاي رواني و اختالالت رفتاري در 
كاركنان سازمان و سالم سازي فضاي رواني كار به 

نحوي كه هدف هاي چندگانه زير تأمين شود: 
عوامل  دليل  به  سازمان  كاركنان  از  يك  ١-هيچ 

موجود در سازمان گرفتار اختالل رواني نشوند. 
٢-هر يك از كاركنان از اينكه در سازمان محل كار 
كنند رضايت  احساس  دارند  اشتغال  فعاليت  به   خود 

و عالقه مند به ادامه كار در آن سازمان باشند.
 ٣-هر يك از كاركنان سازمان نسبت به خود، رؤسا، 
همكاران خود و به طور كلي نسبت به جهان اطراف 
سازمان  در  خود  جايگاه  به  نسبت  خصوصًا  و  خود 

احساس مثبتي داشته باشند. 
٤- همه كاركنان سازمان قادر به ايجاد روابط مطلوب 

با محيط كار و عوامل موجود در آن باشند. 
ادامه دارد....

بهروز کاظمي روانشناس باليني

ضرب المثل: «دنبال نخود سياه فرستادن»

( هر گاه مى خواهند به بهانه اى كسى را از سر باز كنند 
و به جايى بفرستند كه به اين زودى ها بر نگردد از 
اين ضرب المثل بهره مى گيرند) انواع نخود به همان 
صورتى كه درو مى شوند مورد استفاده فرار مى گيرند. 
مگر نخود سياه كه هيچ گاه به همان صورت براى 
فروش به بازار نمى آيد و چون به عمل آمد نخست آن را در آب مى ريزند تا 
خيس بخورد و به صورت «لپه» دربيايد و سپس به عنوان لپه به بازار آورده و  
مى فروشند.از اين رو در گذشته چون در هيچ دكان بقالى و فروشگاهى نخود 
سياه پيدا نمى شد، هيچ كس هم دنبال نخود سياه نمى رفت و در اصطالح 
اگر كسى را به دنبال نخود سياه مى فرستادند، در واقع او را به دنبال چيزى 

فرستاده بودند كه در هيچ دكان و فروشگاهى پيدا نمى شد.

احمد پروين شاعرى از شهر نهبندان 

احمد پروين در سال ١٣٥٢ در شهرستان نهبندان 
گشودند.  جهان  به  چشم  جنوبي  خراسان  استان 
کارشناسي کشورمان  شاعر  اين   تحصيالت 
زمين شناسي از دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد. 
کار  به  مشغول  دار  معدن  عنوان  به  اکنون  هم 

هستند (به قول خودش مثل فرهاد کوه مي کنم اما بي شيرين! ). 
کتابهاي چاپ شده از او عبارتند از: رقص آتش، همسفر با ياس، جام جادو، 
روز هشتم هفته. اين شاعر نهبنداني کتابي را با نام گيسو غزل نيز دارد.  
گزيده غزليات ( باور مي کرد - حراج عشق )،   دوبيتي ها ( ارديبهشت - 

ابر بهاري )،   مثنوي ها ( طعم خورشيد - اسارت )
  شعرهاي آزاد ( مرد بي رنگ - اي کاش )

رمان خواندنى و پرتيراژ  خدمتكار و پروفسور 

به گزارش مهر، نشر آموت براي پنجمين نوبت اقدام 
به انتشار کتاب «خدمتکار و پروفسور» نوشته يوکو 

اوگاوا با ترجمه کيهان بهمني کرده است.
«خدمتکار و پروفسور» داستاني است لطيف و آرام 
او.  درباره روابط دوستانه يک رياضيدان و خدمتکار 
رياضيداني که ۱۷ سال پيش در حادثه رانندگي دچار آسيب مغزي شده و اين 
آسيب شرايط روحي و رواني عجيبي براي او به وجود آورده است. او قادر نيست 

هيچ چيز جديد را به خاطر بياورد و حافظه اش فقط ۸۰ دقيقه دوام دارد.
 «پل استر» نويسنده معروف پس از انتشار اين کتاب درباره اين كتاب گفته 
بي  نهايت  کامًال خالقانه  است  اثري  پروفسور،  و  رمان خدمتكار  است:  « 

دلنشين و به شدت تکان دهنده.»

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

شخص ثالث در چندين قسط  
 صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان  در 8 قسط

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

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

نمايندگى نوكى

قابل توجه همشهريان معزز  بيرجندى:

مراسم سخنرانى و عزادارى حضرت اباعبدا... الحسين (ع) 
 سرور آزادگان جهان طبق سنوات گذشته برگزار مى گردد:

سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين حاج آقاى اسدى 
زمان: هرشب بعد از نماز مغرب و عشا

مكان: خيابان غفارى، بيست مترى جرجانى 
مجتمع مذهبى - فرهنگى مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)

اطالعيـه 

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»

دستگاه ساب سيار اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى
 مرمر گرانيت و موزاييك ساده   

09156706538  

هيئت محبين  واليت بيرجند
برگزار مى كند:

اجتماع جوانان حسينى
سخنران: حجت االسالم شيخ على 
محقى   مداحان: حاج رضا هامونى 

كرباليى جعفر قاضى زاده
كرباليى سيد على صفاتى

از 94/7/22 
ساعت 21:30

تقاطع صياد شيرازى- خيابان 
پاسداران - جنب  اتوپرشين

                                                                          
 بار ديگر موسم عزاى خامس آل عبا فرا رسيد و عرشيان همنوا با فرشيان ناله برمى آورند 

كه: ماه محرم شد عيان    دل ها از اين غم خسته شد 
 ما نيز بر آنيم تا مراسم علم بندان اين آيين حسنه نياكان حق طلب خود را به رسم معمول 
همه ساله با شكوه تمام اجرا نماييم و ناله برآريم كه: در ماتم لب تشنگان هر سو علم ها بسته 

 شد. از كليه عزاداران محترم خصوصا درخشى هاى مقيم بيرجند و ساير

 شهرستان ها دعوت مى شود در اين مراسم شركت فرمايند. زمان: امروز يكشنبه 
94/7/26 (چهارم محرم) ساعت 2 بعدازظهر      مكان: مسجد جامع درخش

السالم عليك يا اباعبدا... الحسين (ع)

فروش محصوالت صوتى حرفه اى با شرايط ويژه 
Montarbo

RCF-FBT-EV-LAX-Beyerdynamic-Danacord
جاسكو – چنگ - دى ان دى

هيچ شعبه ديگرى ندارد

پيام

فروشگاه سورگى
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پادشاهي زوطهماسب

شبي زال به فکر افتاد که شاهي انتخاب کنند که عالوه 
بر اينکه از نژاد شاهان باشد داراي عقل وراي نيز باشد 
اگرچه طوس و گستهم فر و شکوه فراواني داشتند ولي 
چون تدبير درستي نداشتند به درد پادشاهي نمي خوردند. 
پس با موبدان مشورت کرد و آن ها را به کمک طلبيد و 
آن ها نيز زوطهماسب را اليق ديدند پس قارن با موبد 
و مرزبان با سپاهي به نزدش رفتند و مژده دادند که 
بر تخت نشست و چون  او  تو رسيد.  به  تاج فريدون 
کهنسال بود عقل و تدبير فراواني داشت. در آن زمان 
خشکسالي پديدار شد طوري که سپاهيان ازهم گسيخته 
شده بودند. از سپاه توران فرستاده اي سوي زوطهماسب 
آمد که:بسياري از نامداران دو طرف از بين رفته اند. بياييد 
کينه ها را کنار بگذاريم و دست از جنگ برداريم. شاه 
پذيرفت و از جيحون تا مرز تور تا چين و ختن را به آن ها 
سپرد پس زو به سمت پارس رفت و زال در زابل ماند 
و لشکر توران هم بازگشت. وقتي زو هشتادوشش ساله 
شد پس از پنج سال پادشاهي از دنيا رفت. او نه سال 
پادشاهي کرد. خبر به ترکان رسيد که زو مرد و گرشاسپ 

پادشاه شد.

از قصه هاي شاهنامه فردوسي

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

کلمات چنان قدرتي دارند که مي توانند آتش جنگي 
را بيفروزند و يا صلحي را بر قرار سازند، رابطه اي 

را به نابودي کشانند و يا آن را محکم تر کنند.

ما موجودات خاكي نيستيم 
كه به بهشت مي رويم. ما موجودات

 بهشتي  هستيم كه از خاك سر بر آورده ايم.

هم نشين بي خرد مباش، كه كار زشت 
خود را زيبا جلوه داده، دوست دارد

 تو همانند او باشي. 

و  ترافيك  مشكالت  دليل  به  افراد  بيشتر  روزها  اين 
صرفه جويى در وقت ترجيح مى دهند از طريق آنالين 
اگر خود شما  اما  انجام دهند،  را  اغلب خريدهاى خود 
به  را  خود  محصوالت  فروش  قصد  كه  هستيد  كسى 
صورت آنالين داريد راه درستى را انتخاب كرده ايد البته 
آنالين  فروش  فنون  و  ها  تكنيك  كارگيرى  به  بدون 

نمى توانيد بين رقبايتان بدرخشيد.

شناسنامه محصول يادتان نرود
مهم ترين نكته اى كه در فروش آنالين توسط مشترى 
محصول  كامل  جزئيات  گيرد  مى  قرار  بررسى  مورد 
حضورى  مراجعه  امكان  خريدار  كه  آنجا  از  شماست. 
جزئيات  توصيف  در  بايد  ندارد  را  شما  محصول  ديدن 

محصول دقيق و البته بسيار صادق باشيد. 
هرچقدر بيشتر به جزئيات محصول و توصيف ويژگيهاى 

آن بپردازيد اطمينان خريدار را بيشتر كرده ايد.
البته پرداختن به جزئيات به معناى استفاده از جمالت 
بودن  عين جزئى  در  نيست.  پاراگرافى  چند  و  طوالنى 
محصولتان  توصيف  به  كوتاه  و  مختصر  كنيد  سعى 
تصوير  حتما  متنى محصول  توصيف  كنار  در  بپردازيد. 

باكيفيتى از آن را در سايتتان قرار دهيد. 
در مورد بعضى اجناس براى مثال بلوزهايى كه داراى 
طرحى خاص در قسمت پشت لباس هستند الزم است 

عكس از قسمت پشت لباس هم گنجانده شود.

اجناس بدون قيمت كالفه كننده اند
وقتى كسى ترجيح مى دهد به جاى خريد حضورى به 
صورت آنالين محصولى را خريدارى كند، بدون ترديد 
مورد  كاالى  مورد  در  بيشترى  جزئيات  دريافت  دنبال 

نظر است. خصوصا در مورد قيمت. 
درج شماره تماس براى ارائه اطالعات بيشتر به خريدار 
وب  باشد  قرار  اگر  اما  است  حياتى  و  الزم  چند  هر 
باشد،  داشته  بازديدكننده  هزار   10 روزانه  شما  سايت 
را  تماس  تعداد  اين  به  پاسخگويى  توان  آيا خود شما 
خواهيد داشت؟ آخرين قيمتى كه مناسب كاالى ارائه 

شده تان است را حتما كنار آن درج كنيد.

سريع ترين راه پرداخت
هميشه آسان ترين راه پرداخت را براى مشتريانتان در 
در  عمليات  انجام  سرعت  شويد  مطمئن  بگيريد.  نظر 
بازديدكنندگان  براى  و مشكلى  است  زياد  سايت شما 

ايجاد نخواهد كرد.

تماس با مشترى
بعد از خريد، مشترى تان را رها نكنيد و يك هفته بعد 
با فرستادن يك ايميل از او در مورد نحوه رضايت از 

محصول سوال كنيد. براى اين كار سعى كنيد هنگام 
ثبت خريد، مشخصات كلى خريدار را از او بخواهيد تا 
اجناس  يا فروش  مانند حرج  در مناسبت هايى خاص 
جديد، به مشترى تان دسترسى داشته باشيد و او را در 

جريان تازه هاى سايتتان قرار دهيد.
بعد از اينكه تصميم گرفتيد چه نوع محصول يا خدماتى 
دهيد،  قرار  فروش  معرض  در  آنالين  صورت  به   را 
فرد  به  منحصر  و  خاص  طراحى  اقدام  ترين  مهم 
سايتتان است. فضايى كه در آن به معرفى محصولتان 
مى پردازيد بسيار مهم است و در نگاه اول مى تواند 
نظر بسيارى از افراد را به سوى خود جلب كند. طراحى 
را  بازديدكنندگان  كه  باشد  اى  گونه  به  بايد  سايتتان 
به  محصوالتتان  و  سايت  كردن  رو  و  زير  به  نسبت 

اندازه كافى ترغيب كند.

داستان بسازيد
شما هاى  انگيزه  و  شما  تجارت  شروع   داستان 

معرفى كامل  با  باشد.  براى مشتريان جالب  تواند  مى 
خود و بخشى از داستان زندگى تان داستانى گيرا براى 

كسب و كارتان بسازيد.

  هميشه در حال فكر كردن هستيد
بيرون افكارشان  ى  غوطه  از  گاه  هيچ   كارآفرينان 

لعنت.  نوعى  است هم  نعمت  اين هم يك  آيند.  نمى 
را  خود  صفت  اين  كه  است  رسيده  آن  وقت  شايد 
موش  يك  مانند  روزانه  ديگر  بگذاريد.  نمايش   به 
به  را  افكارتان  كه  كنيد  كارى  و  نباشيد  اى  مسابقه 
مرحله ظهور برساند. براى اين نوع افكار، هيچ خروجى 

بهتر از راه انداختن يك كسب و كار نيست.

 مشتاق هستيد
كرده  مسحور  را  ذهنتان  كار  و  كسب  يك  ايده  اگر 
كنيد.  اش  عملى  بتوانيد  شايد  ايد،  شده  عاشقش  و 
خواهند  مى  كه  آنچه  درباره ى  مالكان  و  كارآفرينان 
كارى  هر  ها  آن  هستند.  مشتاق  واقعا  بدهند،   انجام 
مى كنند تا ايده هايشان از يك محصول يا خدمات را، 

براى لذت بردن بقيه جهانيان عرضه كنند.

  مستقل هستيد
اجتماع  در  شما  كه  نيست  معنى  اين  به  مورد  اين 
ناشيانه عمل مى كنيد يا نمى دانيد چگونه درخواست 
كمك كنيد. به اين معنى كه شما يك شخص مشكل 
مشكالت  بيشتر  كند  مى  سعى  كه  هستيد  كن  حل 
حاضر  حال  در  شايد  كند.  حل  تنهايى  به  خودش  را 
 آنقدر احساس استقالل مى كنيد كه بتوانيد يك كاسبى

 راه بيندازيد.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت 

آيه روز  

همان كسانى كه فرشتگان جانشان را در حالى كه پاكند مي ستانند [و به آنان] مي گويند 
درود بر شما باد به [پاداش] آنچه انجام مي داديد به بهشت درآييد. سوره النحل، آيه ٣٢

حديث روز  

كربال پاك ترين بقعه روى زمين و از نظر احترام بزرگترين بقعه  ها است و الحق كه كربال از بساط هاى بهشت است
پيامبر (ص)

سبك زندگى

چگونه آنـالين كـاسبى كـنيم؟!

احمد  معروف  آثار  از   -١ افقي: 
آذربايجان  شهرهاي  از   - محمود 
مكزيك  در  دانشگاهي   -٢ شرقي 
با معماري مدرن – زودرنج -  پدر 
شعر نو ٣ - روكش پالستيكي - از 
شهرهاي استان فارس-  وسيله درو 
٤- قوم و طايفه - سائل و متكدي 
- از شهرهاي تهران - بدرستي كه 
٥- درياي تركيه - دزد - دودمان ٦- 
بيماري خطرناك - درختچه زينتي با 
گلهاي خوشه اي - محافظ نظامي 
٧- مدافع موكل - سرخرگ - مجلس 
شيوخ ٨ - مقصد رود - حيوان مكار-  
عرب   زمستان   -٩ متكدي  و  گدا 
زينتي  سنگ   - منهدم  و  -خراب 
ساختمان ١٠-  ميوه كال - زانوي 
نام   -١١ الجثه  ظيم   - مار    - در 
قديم شهر يزد -  اسباب اضافي و 
آذربايجان  شهرهاي  از  احتياطي- 
شرقي ١٢- از شهرهاي هرمزگان - 
بيماري واگيردار-  فلز مادر-  دوستي 
و عالقه ١٣-  ايستگاه قطار - حريف 
نام   -  ١٤ آتش  زبانه  جنگ-   در 
پيشين ويتنام - كار بيهوده و سرسري  
و  مشهور   -  ١٥ گرامي  -همشيره 
سرشناس  - كتابي از بزرگ علوي

نقاش سبك كوبيسم  عمودي:١- 
نام قديم شهر گنبدكاووس ٢ -   -
پرسش - از ظروف آزمايشگاهي - 
مرغ  فرانسوي-   قادر ٣- خودروي 
خانگي - نمايش غم انگيز ٤- زير 
ترديد-   حرف   - كارفرما  دست 
از   -٥ تو   و  من   - پرسش  كلمه 
در  اي  وسيله   – كرمان  شهرهاي 
زورخانه - خمير پهن كن ٦- سرد 
احتمال خطر -  خزنده  و خنك - 
گزنده ٧- از بين بردن - نقطه چيني 
در نقاشي - جناح لشكر ٨- طرف 

و  -تجملي  كردن   الك   - چپ 
شيك ٩- همدم و يار - نام دو تن از 
پادشاهان مجارستان بود - تظاهر به 
نيكويي ١٠ - پسوند شباهت - مطلع 
و هوشيار-  نمدفروش ١١ - پايتخت 
ايران - شن نرم -  دوش و كتف 
١٢ - رود فرانسه - قرارگاه  -عضو 
باالنشين  -قوي جثه ١٣-  واله - 
ماه آخر سال ميالدي - گل جوي 
آب ١٤-  پنداري و گويي - توان و 
در صحرا  كوچك  آبادي   - قدرت  
آندورا پايتخت   - سرمايه   -  ١٥

طراح: نسرين كارى                        
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گل بکاريد و مثبت انديش باشيد

وقتي گلي مي خريد، گياهي مي کاريد يا حتي وقتي در 
پارک مي نشينيد و به فضاي سبز خيره مي شويد احساس 
شادي و آرامش و طراوت مي کنيد، مثبت انديش مي شويد 
و غم و اندوه از دلتان دور مي شود! نتايج پژوهش محققان 
رفتارشناسي دانشگاه روگرز نشان داده است افراد با نگاه 
و  رنگ  از طراوت،  بردن  لذت  و  گياه  و  به گل  کردن 
عطر آنها مي توانند حالت روحي نامتعادل خود را تغيير 
داده و به حالت طبيعي بازگردند در واقع گل عاملي براي 
تعديل رفتار در طول شبانه روز بوده و هر بار نگاه کردن 
 به گل و گياه عاملي براي ايجاد يک اتصال عصبي مثبت

در مغز است.
در صورتي که در خانه فرد سيگاري داريد حتما گلداني در 
خانه بگذاريد، گياهان هواي خانه را تصفيه کرده و به شما 
کمک مي کنند بهتر نفس بکشيد. از ميان گياهان، گياه 
پيچک، سانسوئيريا از جمله بهترين ها براي تصفيه فضاي 

آلوده منزل، از بين بردن منواکسيدکربن است. 
در صورتي که در منزل شومينه داريد و با گاز يا چوب، 
آتش روشن مي کنند، قرار دادن چند گلدان در محيط 
احتمال بروز مسموميت يا خفگي با منواکسيدکربن را 
کاهش مي دهد. البته قرار دادن گياه هرگز جايگزين چک 
کردن ها و کنترل هاي مرتب شما نبايد باشد. براي اين 
منظور گياه پوتوس مناسب است. اين گياه قادر است بيش 
از ٩٠ درصد گازهاي سمي را در کمتر از ٢٤ ساعت جذب 

کرده و هوا را تصفيه کند.
 در صورتي که به تازگي کف منزل را موکت کرده ايد بهتر 
است چند گياه پهن گياه مانند گربراس در منزل بگذاريد. 
اين گياهان سموم ناشي از چسب موکت را جذب کرده 
و هوا را تصفيه مي کنند. اگر از جريان الکتريسته موکت 
خود ناراضي هستيد مي توانيد از گياهان بهره ببريد که آب 
زيادي درون خون ذخيره مي کنند براي مثال گياه فوژر 

براي اين منظور مفيد است.

عالم، همه خاک کربال بايدمان
پيوسته به لب، خدا خدا بايدمان
تا پاک شود، زمين ز ابناي يزيد
همواره حسين، مقتدا بايدمان
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آبكـش شهـرى حمل آب با تانكر نيسان  به  تمام  نقاط با قيمت  مناسب
   ظرفيت تانكر: 2200 ليتر        

09379316676  

قابل توجه دانشجويان بيرجندى در مشهد
 يك واحد آپارتمان طبقه همكف ، مبله شده

 در مشهد با تخفيفات ويژه   09358034128

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

به تعدادى كارگر ماهر و نيمه ماهر 
نقاش ساختمان نيازمنديم.

09155118076

به مقدار 10 تا 15 ميليون تومان 
سرمايه در گردش با سود بسيار عالى 

نيازمنديم.  
09371295679  

 استخدام كارمند حسابدارى
شركت پخش گستر شعبه خراسان جنوبى 

يك نفر خانم با تحصيالت حسابدارى و حقوق 
و مزاياى قانونى استخدام مى نمايد.

پيش نياز: تحصيالت حسابدارى
ICDL آشنا با 

بيرجند- شهرك صنعتى - تالش شرقى 3 
بلوك آخر       6- 32255723

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

فروشى
مقدارى سراميك درجه 2 طرح درسا 
در ابعاد 50*50 به فروش مى رسد.

09151410109

 فروش 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  

فروش فورى
يك باب منزل دوبلكس ، خاك گچ شده 
آماده گچ ، داراى پايان كار و تاييديه ناظر
امتياز آب ، نما سنگ ، زيربناى پايين 

120متر ، طبقه باال 115 متر
 واقع در دستگرد ، خيابان احمدى روشن 

با شرايط نقد و اقساط 
به فروش مى رسد.

فى كارشناسى: 90 ميليون
50 نقد الباقى 6 ماهه يا معاوضه
 با خودرو      09153623179

فروش 6 ساعت آب چاه با 
درخت زرشك واقع در آرين شهر 

حاشيه جاده اصلى
   09155611292 - حسينى

فروش فورى
يك باب منزل وياليى در مهرشهر 

 150 متر زمين 202 متر بنا 
تازه ساخت به فروش مى رسد.

09125725020

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

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                                  
                   

ه               
مــژد

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

الستيك فرازى

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

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17
نقاشـى ساختمـان

روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر
 كناف - كاغذ ديوارى

09157411071- 32311541
09384928910 - باقرى

پاسداران 7 – چهار راه اول سمت  چپ -  پالك 12

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

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

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

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

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

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را 
نقدا درب كارخانه خريداريم.

09019151595
32255221

 توليد جعبه زرشك 
در سايزهاى مختلف با بهترين 

كيفيت چاپ در اسرع وقت
09105330300

آموزش تخصصى صنايع دستى
رودوزى هاى سنتى (پته دوزى و ...) - چرم دوزى

انواع سفارشات پذيرفته مى شود
باغ رحيم آباد - مقابل رستوران طوبى

09156043149 - خانم رضوانى
09151602311- خانم دانشگر

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

تجربه كنيد.    09158668002

استخدام شركت پخش زاگرس 
براى تكميل كادر فروش خود نياز 

به تعدادى بازارياب داراى مدرك 

تحصيلى ديپلم به باال دارد. 

حقوق ثابت - پورسانت فروش - بيمه

32255380-09156696898

تايـپ پذيرفته مى شود 
(فارسى - التين -فرمول نويسى)      09376632830

تخفيف ويژه تخفيف ويژه
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اخبار ورزشى

شهرخبر: اگر دچار کالري هراسي هستيد بدانيد که هر ١٠٠ گرم کاهو حدود ١٢ کالري است. به همين دليل مي توان اين سبزي را همراه خوب الغري و تناسب 
اندام دانست. کاهو فاقد چربي است و شما مي توانيد با خيال راحت از آن مصرف کنيد. اين سبزي پر خاصيت حاوي فيبر و سلولز است. بنابراين عالوه بر
 اينکه شما را به خوبي سير مي کند باعث بهبود گوارش نيز مي شود. همين تأثير نيز باعث مي شود که در کوتاه مدت به راحتي وزن کم کنيد.

براى تناسب اندام از كاهو غافل نشويد! 

چگونه پف يا ورم دست و پا را درمان كنيم ؟ 

6

با خوردن اين ميوه 
زخم هاى گوارشى را درمان كنيد 

عاليمي  با  مري  به  معده  رفالکس  شهرخبر: 

مرسوم نظير سوزش سر دل و يا سوزش پشت 
جناغ همراه است گاهي درد ناشي از اين سوزش ها 
و زخم ها به قدري شدت مي يابند که با يک حمله 
قلبي اشتباه گرفته مي شوند. بي اشتهايي ، کاهش 

وزن، درد شکم و حالت تهوع نيز از ديگر عاليم 
اين زخم ها به شمار مي روند. در اينجا به برخي 
راههاي درماني طبيعي اشاره مي  شود که مي توان 
بدون مصرف دارو زخم هاي گوارشي را مهار کرد: 
سير: سير قادر است ميزان هليکوباکتر پيلوري را 
ثابت نگه دارد. به طوري که سير يک فعاليت ضد 

ميکروبي در برابر اين باکتري ها دارد. نارگيل : اين 
ميوه براي افرادي که از زخم معده رنج مي برند، 
باکتري  خاصيت ضد  که  چرا  است  مفيد  بسيار 
داشته و زخم را از بين مي برد. به خصوص توصيه 

مي شود که افراد شير نارگيل و آب آن را به طور 
روزانه به ميزان يک ليوان مصرف کنند. آب آلوئه 
ورا : اين نوشيدني به طور طبيعي ميزان عفونت را 
کاهش مي دهد عفونت يکي از عاليم رفالکس 
دوم  يک  است  کافي  کار  اين  براي  است  معده 
فنجان از آب آلوئه ورا را پيش از وعده هاي غذايي 

خود بنوشيد.

چگونه پف يا ورم دست و پا 
را درمان كنيم ؟ 

سالمت نيوز: احتباس آب بدن يکي از اختالالتي 
است که باعث تورم برخي اندام هاي بدن مي شود 
با مصرف برخي مواد غذايي آن را  که مي توان 
مهار کرد. واکنش بدن به آب و هواي مرطوب، 
تغييرات هورموني در زنان، بارداري و رسيدن به 
از عوامل موثر در اين  سن ٥٠ سالگي در زنان 
و  قلبي  اختالالت  روند.  مي  شمار  به  اختالل 
کبدي، کمبودهاي تغذيه اي، کم کاري تيروئيد 
و همچنين نارسايي کليه، کمبود پروتئين، مصرف 
ناکافي ويتامين ها و آنتي اکسيدان ها نيز همگي 
اختالل احتباس آب را در افراد به بار مي آورند.

حساسيت هاي غذايي نقش ويژه تري را در بروز 
اين اختالل بازي مي کند. مصرف غذاهايي نظير 

سيب زميني سرخ کرده، چيپس و ديگر غذاهاي 
حاوي سديم باعث مي شود که آب بيشتري در 
بدن شما حبس شود. توصيه مي شود ادويه جات، 
فلفل  تازه،  سبزيجات  زنجبيل،  سير،  ها،  ترشي 
سياه، پياز و گشنيز را جايگزين نمک اضافي کنيد. 
توصيه مي شود براي مبارزه با احتباس آب در بدن 

مواد غذايي نظير پياز، سير، لوبيا، نخود، جعفري، 
چاي و قهوه، شکالت تلخ، کاکائو، سيب زميني 
را  کدو  و  ها  ميوه  بروکلي،  کلم  شيرين، گوجه، 

همواره در رژيم غذايي خود داشته باشيد.

عاليم هشداردهنده 
كمبود پروتئين در بدن

 سالمت نيوز: نداشتن يک تغذيه سالم مي تواند خطر 
کمبود بسياري از مواد معدني و ويتامين ها را در بدن 
باال ببرد. پروتئين از جمله مواد مغذي ضروري براي 

بدن محسوب مي شود که در بافت ها، ماهيچه ها، 
تاندون ها و ارگان هاي بدن تجمع مي  کند. براي 
ساخت عضله و داشتن بدني سالم بايد به مقدار 
کافي از مواد پروتئيني مصرف کنيم. اگر شما هم 

جزو گياه خواران هستيد يا مقدار کافي پروتئين در 
رژيم غذايي خود نداريد بايد نسبت به برخي عاليم 
هشداردهنده آگاه باشيد. خستگي بيش از حد: بيشتر 
افراد گياه خوار معتقدند نسبت به زماني که گوشت 
مصرف مي کردند، انرژي بيشتري دارند. اما در اين 
ميان، احساس خستگي و خالي شدن بدن از انرژي 
در آنها يکي از عاليم اوليه کمبود پروتئين در بدن 
به شمار مي رود. ضعف هنگام فعاليت بدني: وقتي 
بدن با کمبود پروتئين مواجه مي شود، ماهيچه ها 
توانايي الزم را براي ترميم و بازيابي توان خود بعد 
از انجام فعاليت ندارند. در چنين حالتي، ورزش و 
فعاليت شديد مي تواند زيان آور باشد و بدن ضعيف تر 
بهبودي  روند  کاهش  ترميم:  در  تأخير  مي شود. 
جراحات و زخم هاي بدن و طوالني تر شدن فرآيند 
درمان يکي از علل کمبود پروتئين در بدن به شمار 
مي رود. پروتئين براي ساخت بافت هاي جديد الزامي 
است بنابراين در صورت کمبود، بدن قادر به ترميم 
خود نخواهد بود. ريزش مو: زماني که با کمبود 
اين ماده مواجه مي شويد، بدن در حالت مقاومت و 
صرفه جويي قرار مي گيرد و سعي مي کند کمترين 
پروتئين  بنابراين  کند،  مصرف  را  پروتئين  مقدار 
زيادي را در ساخت مو و ناخن استفاده نمي کند؛ در 
نتيجه، موها حالت شکننده به خود مي گيرد و لطافت 

و نرمي خود را از دست مي دهند.

ايستگاه سالمت

حوادث

 افتخارى ديگر براى پينگ پنگ 
استان خراسان جنوبى 

مصطفي طاهري موفق به کسب مقام سوم مسابقات 
شد.   کشور  خردساالن  برتر  دسته  بندي  رده  و  آزاد 
مسابقات آزاد و رده بندي دسته برتر خردساالن کشور 
که با حضور ٨٠ ورزشکار از ٢٠ استان به ميزباني استان 
مرکزي شهرستان اراک آغاز شده بود با شناخت نفرات 
برتر به کار خود پايان داد. در پايان مسابقات دسته برتر با 
برگزاري ٦٦ مسابقه محمد امين صمدي از تهران با ٢٢ 
امتياز اول، متين نجفي از تهران و مصطفي طاهري از 
خراسان جنوبي (شهرستان بيرجند-دبستان دارالعلوم) هر 
کدام با ٢٠ امتياز رده هاي دوم و سوم را کسب کردند. 
در پايان رقابت ها نفرات اول تا هشتم در دسته برتر 
باقي ماندند و نفرات نهم تا دوازدهم حذف شدند.ضمنًا 
مصطفي طاهري در مسابقات قهرماني خردساالن کشور 
که در شهريورماه به ميزباني استان قزوين برگزار شد، 

موفق به کسب مقام سوم انفرادي شد.

نايب قهرمانى تيم ملى بسكتبال با 
ويلچرايران درمسابقات آسيا واقيانوسيه

ايرنا: تيم ملي بسکتبال با ويلچر ايران روز شنبه در فينال 
رقابت هاي قهرماني آسيا و اقيانوسيه با شکست برابر 
استراليا، نايب قهرمان شد. ديدار فينال بين تيم ملي ايران و 
استراليا برگزار شد که نمايندگان کشورمان با نتيجه ٧٨ به 
٦٠ از تيم استراليا شکست خوردند و با کسب عنوان نايب 
قهرماني و سهميه پارالمپيک ريو، به ميهن باز مي گردند. 
ديدار رده بندي نيز بين تيم هاي ژاپن و کره برگزار شد و 
تيم ژاپن موفق شد با نتيجه ٨٠ بر ٥٦ به پيروزي دست يابد 

و جايگاه سوم اين مسابقات را از آن خود کند.

سليمى: در رقابتهاى قهرمانى 
جهان به ركوردشكنى فكر مى كنم

وزنه  سنگين  فوق  دسته  طالي  مدال  دارنده  ايرنا: 
برداري در المپيک لندن گفت: در رقابتهاي قهرماني 
جهان در آمريکا در صورت امکان به رکورد شکني در 
حرکت يک ضرب نيز فکر خواهم کرد.بهداد سليمي 
افزود: براي رکورد شکني در حرکات يک ضرب راحت 
تر هستم، ولي در دو ضرب و در حرکت قيچي بايد 
رابطه  اين  در  را  خود  نقطه ضعف  و  کنم  کار  بيشتر 
وزنه ٢٥٧  شد  باعث  که  را  اشتباهي  تا  کنم  برطرف 
کيلوگرمي در رقابتهاي قهرماني سال گذشته جهان در 

قزاقستان به زمين بيفتد، دوباره تکرار نکنم.

ايران عضو دائمى جهانى 
ورزش كارگرى شد  

جهان نيوز: سي و هفتمين مجمع عمومي کنفدراسيون 
ورزش کارگري جهان با شرکت تمامي اعضا در شهر 
«کان کون» مکزيک برگزار شد. در اين جلسه با راي 
تمامي اعضاي حاضر در مجمع، ايران به عضويت دائم 

و اصلي اين کنفدراسيون درآمد.

رشوه راننده متخلف ضميمه پرونده شد

رئيس بازرسي فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي از رد 
رشوه پانصد هزار ريالي مأمور وظيفه شناس شهرستان 
فردوس در قبال آزادي خبر داد. سرهنگ حسيني گفت: 
مأموران پليس راه فردوس يک دستگاه سواري ام وي ام 
را به علت تخطي از سرعت مطمئنه متوقف کردند.   وي 
افزود: خودروي ام وي ام به علت عدم رعايت قوانين 
راهنمايي و رانندگي، روانه پارکينگ شد. وي تصريح 
کرد:متهم هنگام انتقال خودرو به پارکينگ به منظور 
رهايي از مجازات قانوني پيشنهاد مبلغ پانصد هزار ريال 
وجه نقد را به مأمور داد که با صحت عمل مأمور، رشوه 
پيشنهادي رد و مبلغ مورد نظر ضميمه پرونده متهم شد. 

كشف 207 كيلو ترياك در «نهبندان»

 ٢٠٧ کشف  از  نهبندان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
کيلو و ٤٠٠ گرم انواع مواد مخدر در اين شهرستان 
ايست  مأموران  گفت:  شاهوردي  سرهنگ  داد.  خبر 
خودروهاي  کنترل  هنگام  آباد»  «سهل  بازرسي  و  
اي  نقره  پژو ٤٠٥  به يک دستگاه خودروي  عبوري 
رنگ مشکوک و به خودرو دستور ايست دادند. وي 
افزود: راننده خودرو به ايست مأموران توجهي نکرد و 
فرار کرد که بالفاصله پس از چند کيلومتر تعقيب و 
گريز  خودرو توسط مأموران متوقف شد. مأموران در 
بازرسي از خودرو ١٥٨کيلو و١٠٠گرم ترياک و ٤٩کيلو 

و٣٠٠گرم هروئين فشرده کشف کردند.

7600 تخلف رانندگى در جاده هاى 
خراسان جنوبى اعمال قانون شد

فارس: فرمانده پليس راه خراسان جنوبي از اعمال قانون 
٧ هزار و ٦٧٣ فقره انواع تخلف توسط مأموران پليس 
راه استان در هفته گذشته خبر داد و گفت: از اين ميزان 
٣ هزار و ٤٨٤ فقره جزو تخلفات حادثه ساز بوده است. 
حسين رضايي اظهار کرد: طي هفته گذشته ٢٢ فقره 
تصادف در جاده هاي استان وقوع يافته است. وي تصريح 
کرد: بر اثر اين تصادف يک نفر جان خود را از دست داد. 
وي با اشاره به اينکه طي هفته گذشته ١٧ فقره تصادف در 
جاده هاي استان وقوع يافته است، تصريح کرد: بر اثر اين 

تصادفات ٢٨ نفر مجروح و راهي بيمارستان شدند.

دستگيرى سارق  در كمتر از دو ساعت 

فرمانده انتظامي شهرستان فردوس گفت: با تماس يکي 
از شهروندان با مرکز فوريت هاي پليسي ١١٠ مبني بر 
سرقت بالفاصله مأموران براي بررسي موضوع به محل 
انجام  با  افزود:مأموران  واعظي  شدند.سرهنگ  اعزام 
تحقيقات ميداني در کمتر از دو ساعت سارق را شناسايي 
و دستگير کردند.سارق با ارائه شواهد و مستندات موجود 
لب به اعتراف گشود و اظهار کرد:هنگامي که متوجه 
خودرو  داخل  وسايل  خودرو شدم  شيشه  بودن  پايين 
و مقداري وجه نقد را به سرقت بردم که با هوشياري 
مأموران دستگير شدم.اموال مسروقه به مالباخته تحويل 
و  متهم براي سير مراحل قانوني به دادسرا معرفي شد.

تصادفات درون شهرى  استان
 38 كشته و زخمى بر جاى گذاشت

خراسان  رانندگي  و  راهنمايي  پليس  رئيس  فارس: 
جنوبي گفت: طي هفته گذشته ٣٠ فقره تصادف در 
معابر درون شهري استان وقوع يافته که بر اثر آن يک 
نفر فوت و ٣٧ نفر مجروح شدند. عليرضا رضايي اظهار 
کرد: بر اثر اين تصادفات يک نفر فوت و ٣٧ نفر از 
شهروندان مجروح شدند.وي از ثبت ٤ هزار و ٤١١ فقره 
انواع تخلفات راهنمايي و رانندگي توسط مأموران پليس 
راهور استان در طي هفته گذشته خبر داد و افزود: در اين 
مدت تعداد ٢٤٦ دستگاه موتورسيکلت و پنج دستگاه 

خودروي داراي تخلفات توقيف شده است.

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
كركره برقى -  جك پاركينگى 

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

خدمات ساختمانى عليزاده
اجاره جرثقيل ، باالبر، پيكور 

ويبراتور و ...
 توليد و اجراى سقف ، بازسازى 

و تعميرات ساختمان 
(معمار پايه يك با كادرى مجرب) 

مشاوره رايگان
جنب پمپ بنزين معصوميه

09153612208

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

لحظاتى شاد، مفرح همراه با سالمتى 
براى شما به ارمغان مى آورد.

استخر، سونا، جكوزى و آموزش شنا
استخر آزادى خرمشهر     

همه روزه از ساعت: 18- 15 ويژه بانوان محترمه
23- 20 ويژه آقايان گرامى

زير نظر هيئت سه گانه خراسان جنوبى   تلفن: 09375089782-32445544
نشانى: بيرجند، خيابان مفتح 29، استاديوم آزادى
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غالمى- رئيس اداره گاز شهرستان طبس گفت: به منظور وصل گرم و تزريق گاز شركت زغالسنگ و ناحيه مقاومت بسيج، 
گاز تمامى مشتركين واقع در محدوده فاز 1و2 كوي امير المومنين (ع)، رستم آباد، بلوار امير المؤمنين (ع) و كوچه جنب شركت 
زغال سنگ شهر طبس در روز دوشنبه 94/07/27 قطع خواهد شد. پاكدل افزود: اين عمليات 8 ساعت به طول خواهد انجاميد 

و با شروع عمليات، گاز مشتركين ذكر شده از ساعت 8  لغايت 16 همانروز قطع خواهد بود.

سهميه مواد غذايى به هيئت هاى قطع 8 ساعتي گاز تعدادي از مشتركين شهر طبس
مذهبى استان اختصاص يافت

ايرنا- رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى 
گفت: سهميه مواد غذايى به مناسبت ماه محرم به 
هيئت هاى مذهبى استان اختصاص يافت. ولى پور 
مطلق افزود: در اين ارتباط 30 تن گوشت قرمز، 240 
تن  و 400  تن شكر  منجمد، 100  مرغ  تن گوشت 
برنج به هيئت هاى مذهبى استان در 11 شهرستان 
را  منجمد  مرغ  گوشت  قيمت  وى  يافت.  اختصاص 
ذكر  ريال  هزار  را 205  و سردست  ريال  هزار   230
كرد و گفت: اين طرح با مشاركت سازمان تبليغات 

اسالمى استان انجام مى شود.

افزايش 150 درصدى صادرات شير خام  
شهرستان خوسف به خارج از استان

مقدار 938 تن شير خام با نظارت دامپزشكى خوسف به 
مقصد كارخانجات لبنى سراسر كشور ارسال شد. شفاهى 
سرپرست اين شبكه گفت: صادرات شير خام  به خارج از 
استان در نيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 150 درصد افزايش يافته است. 

از واحدهاى نمونه و مسئوالن 
كنترل كيفيت برتر تجليل شد

گروه خبر- از واحدهاى توليدى نمونه و مسئوالن كنترل 
كيفيت برتر با حضور مقامات بلند پايه استانى در همايش 
استاندارد تجليل شد. مروى مدير كل استاندارد خراسان 
جنوبى ضمن اعالم اين خبر افزود: واحدهاى توليدى 
استان كه در امر كيفيت به عنوان واحد برتر معرفى شدند 
واحد قاين سرشك، ايثار قاين، نوشايه سازى بيرجند، 
مؤسسه خدمات و توسعه خراسان بزرگ، كاشى نيلوفر 
2 و 3 بودند. وى ادامه داد: در همين رابطه مسئوالن 
كنترل كيفيت شركت نخل طاليى طبس، آرد سفيد 
گلبرگ، قاين سرشك و واحد توليدى سهامى زراعى 
مسئوالن  هاى  برترين  عنوان  به  (نيمبلوك)  خضرى 
كنترل كيفيت استان در امر نظارت بر كيفيت واحدهاى 

توليدى معرفى و تجليل شدند. 

برگزارى نمايشگاه عكس 
با موضوع امر به معروف و نهى از منكر

گروه خبر- به منظور احياى امر به معروف و نهى از 
منكر، نمايشگاه عكسى با اين موضوع در محل اداره 
برگزار  جنوبى  خراسان  زيست  محيط  حفاظت  كل 

شد. اين نمايشگاه براى بازديد عموم آزاد است. 

كمك 100 ميليون ريالي نيكوكاران
 به ايتام تحت حمايت امداد شهر مود 

(ره)  خميني  امام  امداد  مديركميته  خبر-  گروه 
شهرستان سربيشه از كمك هاي مالي با ارزشي بالغ 
بر100 ميليون ريال از سوي حاميان طرح اكرام اداره 
مود خبر داد. قريب همچنين از كمك 70 ميليون ريالى 
يكي ازحاميان در جهت پرداخت هزينه هاى ساخت 
مسكونى  منزل  تعمير  و  حمام  بهداشتى،  سرويس 
توابع  از  مود  بخش  در  حمايتش  تحت  يتيم  خانواده 
سربيشه خبر داد. وى در ادامه از كمك 34،600،000 
ريالى حاميان براى هزينه هاى تحصيلى، پوشاك و 
كمك هزينه سفر به مشهد مقدس يكي از خانوادهاي 

ايتام تحت حمايتش خبر داد.

 نشست تخصصى روز عصاى سفيد 
در بيرجند برگزار شد

گروه خبر- نشست تخصصى روز عصاى سفيد روز 
گذشته از سوى اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان 
بيرجند و با حضور جمعى از نابينايان و كم بينايان در 
كتابخانه محمدتقى كريم پور برگزار شد. ارتباط بين 
كتاب و كتابخوانى و محدوديت هاى جسمى، ميزان 
استفاده روشندالن از كتابخانه هاى عمومى، انتظارات 
ويژه  به  فرهنگى  و  عمومى  فضاهاى  از  روشندالن 
كتابخانه ها، انتظارات مجموعه كتابخانه هاى عمومى 
از روشندالن و ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات، جهت 
تعامل و همكارى بيشتر با جامعه روشندالن از مباحث 

مطرح شده در اين نشست بود.

قافله نينوا روز گذشته به ياد قافله امام حسين (ع) و يارانش در شهر بيرجند به 
صورت نمادين حركت كرد. به گزارش صدا و سيما، مسئول اين برنامه فرهنگى 
گفت: امسال سيزدهمين سالى است كه اين كاروان همزمان با آغاز ماه محرم در 

شهر بيرجند به صورت نمادين حركت مى كند. 
مساح افزود: در اين كاروان 50 نفر به همراه 6 رأس اسب و 50 نفر شتر به مدت 
12 ساعت در خيابان هاى شهر بيرجند، ورود كاروان اباعبدا... الحسين (ع) و 

يارانش را تداعى مى كنند.
به گفته وى با حركت اين كاروان، بيرجند حال و هواى محرمى به خود مى گيرد و 
آماده برگزارى مراسم عزادارى مى شود. حركت اين قافله در بيرجند هر سال دوم 
محرم برگزار مى شود كه امسال به دليل تقارن دوم محرم با روز جمعه، اين برنامه 

نمادين روز گذشته شنبه سوم محرم اجرا شد.

مديركل دامپزشكى خراسان جنوبى يكى از مشكالت اصلى زنبورداران خراسان 
جنوبى خشكسالى هاى 17 ساله دانست و گفت: اين موجب شده تا زنبورداران 
استان به ساير استان ها مهاجرت كنند. به گزارش مهر، رفيعى پور اظهار كرد: 
خراسان جنوبى يكى از استان هاى شرقى كشور است و در منطقه كويرى و 
بيابانى واقع شده است بنابراين پرورش زنبورعسل با توجه به هزينه كم براى 
آغاز كار از صنعت هاى مهم براى جوانان استان محسوب مى شود. وى ادامه 
مهاجرت  باعث  اخير  هاى  خشكسالى  متأسفانه  كه  است  حالى  در  اين  داد: 

زنبورداران به ديگر استان ها شده است.
رفيعى پور با اشاره به فوايد عسل، بيان كرد: عسل مهم ترين نقش را در درمان 
بيمارى هاى صعب العالج دارد و همچنين نيش زنبورعسل در درمان بسيارى از 
بيمارى ها مؤثر است. وى ادامه داد: مصرف روزانه عسل در افزايش طول عمر 
انسان مؤثر است و برخالف ساير قندها دندان را خراب نمى كند و مصرف آن 
موجب تقويت لثه ها مى شود. وى با تأكيد بر مصرف روزانه عسل، اظهار كرد: 

مصرف روزانه عسل به دليل خاصيت ضد ميكروبى اين قند خود را در برابر 
انواع بيمارى ها بيمه كنند.  

وجود 13 هزار كلنى كندوى زنبور عسل در استان

كندوى  كلنى  و 830  هزار   13 وجود  از  جنوبى  خراسان  دامپزشكى  مديركل 
زنبورعسل در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر 302 زنبوردار در استان 
بيمارى هاى  بررسى  و  كنترل  اشاره  با  پور  رفيعى  فعاليت هستند.  به  مشغول 
زنبورعسل، تصريح كرد: در اين راستا و به منظور تعيين ميزان آلودگى كلنى هاى 
بابيان  انجام مى شود. وى  استان، نمونه گيرى و بررسى كندوهاى زنبورعسل 
اينكه از ابتداى سال جارى 760 مورد نمونه گيرى و تعيين آلودگى زنبورعسل 
در استان انجام شده است، بيان كرد: بعد از نمونه گيرى و ارسال به آزمايشگاه، 
در صورت تأييد بيمارى نسبت به اقدامات درمانى، كنترل و پيشگيرى براى 
جلوگيرى از اشاعه بيمارى در استان اقدامات الزم انجام مى شود. رفيعى بابيان 
مشاهده شده  واروا  انگل  مورد  چند  انجام شده  نمونه گيرى هاى  طى  در  اينكه 
عسل  در  مخربى  اثر  و  است  متمركز  زنبوران  روى  واروا  انگل  افزود:  است، 
نمى گذارد. وى در توصيه به زنبورداران استان، اظهار كرد: هرگونه تلفات در 

كلنى هاى زنبورعسل را در اسرع وقت به دامپزشكى استان اطالع دهند.

خشكسالى زنبورداران خراسان جنوبى را به مهاجرت واداشت

توسعه اقتصادى با حضور فعال 
و پر رنگ دانشگاه ها محقق مى شود 

هاى  فعاليت  و  اهداف  با  آشنايى  نشست  دادرس- 
دكتر  حضور  با  كشور  شكوفايى  و  نوآورى  صندوق 
محمدحسين صادقى مشاور رئيس صندوق در تاالر 

واليت دانشگاه بيرجند برگزار شد. 
و  مديران  معاونين،  رؤسا،  از  جمعى  نشست  اين  در 
دانشگاه هاى خراسان جنوبى  اعضاى هيئت علمى 
حضور داشتند.صادقى طى سخنانى كمك به تحقق 
تا  ايده  زنجيره  تكميل  بنيان،  دانش  اقتصاد  توسعه 
بازار، كاربردى كردن دانش و تجارى سازى نوآورى، 
دستاوردهاى پژوهشى و اختراعات را از جمله اهداف 

تشكيل اين صندوق برشمرد. 
وى افزود: افزايش بهره ورى و ارتقاء كيفيت آموزشى 
در سطح دانشگاه هاى كشور بايد در اهداف آموزش 
عالى مدنظر قرار گيرد. وى افزود: توسعه اقتصادى با 
حضور فعال و پر رنگ دانشگاه ها محقق مى گردد 
و دانشگاه ها بايد در جهت كيفى سازى آموزش ها و 

توانمندسازى فارغ التحصيالن تالش كنند.

 توزيع شير رايگان بين 148 هزار 
دانش آموز خراسان جنوبى آغاز شد

ايرنا - مسئول ستاد تغذيه و شير اداره كل آموزش و 
پرورش خراسان جنوبى از آغاز توزيع شير رايگان در 
مدارس استان خبر داد و گفت: تا پايان سال جارى 
آموز و  بين 148 هزار دانش  رايگان  نوبت شير   60
توزيع  استان  مدارس  در  فرهنگى   800 و  هزار   13
مى شود. حسنى در حاشيه مراسم نمادين توزيع شير 
آموزان دبيرستان دخترانه فاطمه  بين دانش  رايگان 
زهرا(س) بيرجند افزود: امسال توزيع شير رايگان در 
اول،  دوره  متوسطه  ابتدايى،  شامل  مدارس  تمامى 
متوسطه دوره دوم و پيش دبستانى ضميمه مدارس 

ابتدايى توزيع مى شود. 
وى با بيان اينكه توزيع شير در مدارس هر هفته سه 
نوبت انجام مى شود گفت: اعتبار اجراى اين برنامه 

45 ميليارد ريال است.

هيئت هاى مذهبى
روش هاى سنتى را حفظ كنند

مذهبى  هيئت هاى  گفت:  خوسف  فرماندار  ايسنا- 
روش هاى سنتى را حفظ و سعى در برگزارى ساده مجالس 

داشته باشند و از اسراف و تظاهر و خودنمايى بپرهيزند. 
هيئت  تبليغ،  داران  طاليه  همايش  در  فرجامى فرد، 
با  اين شهرستان  بيت  اهل  مداحان  و  مذهبى  هاى 
 تأكيد بر رعايت نظم و انضباط از سوى هيئت هاى

و  استان  كشور،  در  امنيت  هرچند  گفت:  مذهبى، 
مذهبى  هاى  هيئت  اما   باالست  بسيار  شهرستان 
در برقرارى نظم و امنيت در ايام محرم با نيروهاى 

نظامى، انتظامى و امنيتى همكارى كنند.

لغزنده بودن جاده هاي استان
          و هشدار پليس راه به رانندگان  

در  جنوبى  خراسان  راه  پليس  رئيس  سيما-  و  صدا 
خصوص لغزنده بودن جاده هاى خراسان جنوبى در 
مناطق شرقى استان و مناطق كوهستانى به رانندگان 
پيش  به  توجه  با  رضايى گفت:  هشدارداد. سرهنگ 
و  باد  وزش  دما،  كاهش  بر  مبنى  هواشناسى  بينى 
با  اين محورها  در  تردد  استان،  بودن شرق  رگبارى 
به  وى  بود.  خواهد  مواجه  حركت  محدوديت 
و  استان  مناطق شرقى  در  تردد  رانندگانى كه قصد 
مناطق كوهستانى را دارند توصيه كرد به علت لغزنده 
به  و  كنند  با سرعت مطمئنه حركت  بودن محورها 
سوخت  مانند  زمستانى  تجهيزات  هوا  برودت  علت 

كافى و لوازم گرمايشى به همراه داشته باشند.

معاون برنامه ريزى و مهندسى شركت توزيع برق خراسان 
جنوبى گفت: تعداد روستاهاى برق دار استان يك هزار و 580 
روستا است كه به بيان ديگر 98,9 درصد خانوارهاى روستايى 
استان از نعمت برق برخوردار هستند. به گزارش فارس، مهدى 
دادگر اظهار كرد: در برنامه هاى سال جارى شركت برق استان 
روستاهاى زير 10 و باالى پنج خانوار در برنامه پيشنهادى 
براى برق رسانى قرار دارند كه با اولويت سرانه هزينه كمتر 
به محض تأمين اعتبار برق رسانى مى شوند. وى با اشاره به 

منابع تجديد پذير در استان، تصريح كرد: تاكنون با احداث 
127 كيلو وات نيروگاه خورشيدى منفصل از شبكه به صورت 
واحدهاى يك كيلو  واتى در 14 روستاى فاقد برق استان كه از 
شبكه هاى توزيع برق دور بوده اند از منابع تجديد پذير استفاده 
مى كنند. دادگر افزود: با اين روش حدود 140 خانوار روستايى 
تأمين برق شده اند كه در استفاده از انرژى خورشيدى در قالب 
سامانه هاى فتوولتائيك متصل به شبكه است كه براى 23 
مسجد، 15 مدرسه، ظرفيتى معادل 158 كيلو وات به صورت 

رايگان نصب و راه اندازى شده است.

در استان از انرژى خورشيدى استفاده مى شود

استان  شهرستان هاى  تمامى  در  اينكه  بيان  با  دادگر 
سامانه هاى متصل به شبكه و منفصل از شبكه خورشيدى 
توسط اين شركت نصب و راه اندازى شده  است، اضافه كرد: 
در حال حاضر از انرژى خورشيدى در استان استفاده مى شود 
و متقاضيانى براى سرمايه گذارى در زمينه بهره گيرى از ساير 

هستند.  موضوع  پيگيرى  حال  در  كه  دارد  وجود  انرژى ها 
دادگر ادامه داد: براى راه اندازى نيروگاه بادى نياز به اطالعات 
سرعت و انرژى باد در ارتفاعات مختلف است كه در اين 
نصب  به  نياز  طرح  اوليه  مرحله  در  سرمايه گذاران  ارتباط 
دكل هاى بادسنجى دارند. وى گفت: با توجه به پارامترهاى 
ثبت شده در ارتباط با گزارش هاى توجيهى طرح اقدام كنند 
كه بايد بر سرعت و انرژى و كيفيت باد به لحاظ به همراه 

نداشتن ذرات معلق مورد توجه قرار گيرد.

برخوردارى 98 درصدى خانوارهاى روستايى استان از نعمت برق

     حركت نمادين قافـله نينوا در بيرجند  

هدر  از  بيرجند  فاضالب شهرى  و  آب  مدير  خبر-  گروه 
رفت 35 درصد آب در شبكه توزيع و انتقال آب اين شهر 
مركز  در  انشعاب  هزار   30 اكنون  هم  افزود:  و  داد  خبر 

استان نيازمند مرمت است. 
هاشم آبادى در حاشيه كارگروه مديريت بحران شهرستان 
بيرجند بيان كرد: شبكه انتقال آب بيرجند با توجه به اينكه 
اين شهر اولين شهر داراى سيستم لوله كشى بوده است 

جزء شبكه هاى قديمى و فرسوده است. 
به گفته وى با توجه به اينكه 25 تا 30 هزار انشعاب آب 
بيرجند نياز به بازسازى دارد، تحقق اين امر نيازمند اعتبار 
زيادى است كه جز با مشاركت مردمى راه ديگرى براى 

تأمين آن وجود ندارد. 

در  را  انتقال  و  توزيع  شبكه هاى  در  آب  رفت  هدر  وى، 
بخش  گفت:  و  كرد  عنوان  واقعى  و  ظاهرى  بخش  دو 
است  اندازه گيرى  به خطاهاى  مربوط  بيشتر  كه  ظاهرى 

حدود هشت درصد را شامل مى شود.
رفت  هدر  نيز  رفت  هدر  مابقى  كرد:  اضافه  هاشم آبادى 
واقعى است كه عمده آن مربوط به انشعابات فرسوده است 

كه نيازمند بازسازى و بهسازى مى باشد.
مدير آب و فاضالب شهرى بيرجند از ضرورت بازسازى و 
تعميرات گسترده در اين شبكه خبر داد و افزود: اما وضع 

اعتبارى موجود اين كار را مشكل كرده است. 
وى بابيان اينكه يكى از موارد پيش بينى شده براى تأمين 
اين  به شوراى شهر  است كه  تبصره سه  امر  اين  اعتبار 

اجازه را مى دهد زمينه مشاركت مردمى را براى توسعه و 
بهسازى شبكه فاضالب فراهم كنند از اجرايى نشدن اين 
مصوبه در بيرجند انتقاد كرد. مصوبه اى كه در بسيارى از 
شهرهاى كشور اجرايى شده اما با وجود توجيهات جلسات 
است.  نشده  عملياتى  بيرجند  در  هنوز  برگزارشده  متعدد 
با پيگيرى هاى مستمر مقرر شد كه  افزود:  ادامه  وى در 
در جلسات آينده شوراى شهر تالش شود اين مصوبه به 
و  شبكه  اصالح  براى  اساسى  قدم هاى  تا  برسد  تصويب 

جلوگيرى از هدر رفت آب برداشته شود.

هدر رفت 18 ميليون ليتر آب 
در بيرجند در هر شبانه روز

اين  در  نيز  بيرجند  فرماندار  عمرانى  امور  و  فنى  معاون 
جلسه بيان كرد: خراسان جنوبى يكى از استان هاى خشك 
كشور است كه خشك سالى هاى چندين ساله به مشكالت 

آن دامن زده است. 
اصلى خراسان  از چالش هاى  يكى  را  آب  رونقى، كمبود 
از  يكى  آب  انتقال  موضوع  افزود:  و  برشمرد  جنوبى 

مطالبات جدى استان بوده كه در كنار اين بحث مديريت 
منابع آب نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

وى با اشاره به هدر رفت 35 درصدى در شبكه توزيع و 
انتقال آب بيرجند، عنوان كرد: اگر در نظر بگيريم كه در 
هر ثانيه 35 ليتر آب در بيرجند هدر مى رود با يك حساب 
سرانگشتى در شبانه روز 18 ميليون ليتر آب هدر مى رود 

كه رقم بااليى است.
 35 افزود:  بيرجند  فرماندار  عمرانى  امور  و  فنى  معاون 
درصد هدر رفت آب در بيرجند شايد معادل 100 درصد 
ازاين رو  و  باشد  استان  شهرهاى  از  بعضى  در  رفت  هدر 
بازسازى و نوسازى اين شبكه ها يكى از موضوعات جدى 
است. رونقى تأكيد كرد: در همين راستا در توزيع اعتبار 
و  بوده  شاخص ها  از  يكى  همواره  آب  رفت  هدر  درصد 

فرماندارى به اين موضوع توجه جدى دارد.
بايد در چندين  براى مديريت آب  اينكه  به  اشاره  با  وى 
كنترل  مؤثر،  اقدامات  از  يكى  افزود:  كرد،  فعاليت  جبهه 
اجراى  و  زيرزمينى  آب  سفره هاى  تغذيه  و  سيالب 

طرح هاى آبخيزدارى است.

35 درصد آب در مركز استان، درون شبكه هاى انتقال هدر مى رود

شبكه بيرجند نم پس مى دهد

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

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

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادر دار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

 پوشاك بچگانه پاييزه  رسيد

دنياى
فرشتـه ها 
         بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8

32317866 - 09153612963

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

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

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران را 

گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى



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 حسين (ع) : جز به يکي از سه نفر حاجت مبر: به ديندار، 
يا صاحب مروت، يا کسي که اصالت خانوادگي داشته باشد. 

(تحف العقول ، ص ٢٤٧)

11 : 19
17 : 17
22 : 37
4 : 18
5 : 40

همكار ارجمند جناب آقاى بهروز قره شير
با نهايت اندوه مصيبت درگذشت برادر عزيزتان

 شادروان حميد رضا قره شير
 را تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم آمرزش الهى و براى جناب عالى و بازماندگان محترم صبر و بردبارى آرزومنديم.

شركت تعاونى طيور پرور و مركز توزيع تخم مرغ توليدى بيرجند

جناب حجت االسالم والمسلمين حاج مهدى عبدالرزاق نژاد
مصيبت درگذشت فرزند جوان تان 

بسيار سخت است، اميدواريم با پيوند اين مصيبت با مصايب اهل بيت (ع) در ايام محرم
خداوند به شما صبر و شكيبايى عنايت فرمايد.

كانون هنرمندان استان خراسان جنوبى

مجوز تاسيس و راه اندازى دانشكده پزشكى بيرجند موهبتى الهى و هديه اى ارزنده از سوى جمهورى اسالمى ايران و ماحصل تالش ها و 
پيگيرى هاى فراوان و تقبل تامين كليه هزينه هاى راه اندازى اعم از زيرساخت ها ، تجهيزات، امكانات و ... از محل كمك هاى مردمى بود.

جهت دستيابى به اين مهم سال هايى سراپا تالش ، استرس ، كوشش ، ابتكار و خالقيت را با پيروزى هاى متعدد و فراز و نشيب هاى فراوان 
پشت سر گذاشتيم و از آنجايى كه قبل از تاسيس دانشكده، تامين اين نبودها و كمبودها را از محل كمك هاى مردمى تقبل نموده بوديم، براى 
راه اندازى دانشكده زير بار فشارهاى فراوان و غيرقابل تحمل قرار داشتيم با اتكال به خداوند متعال و استعانت از درگاه او و با عنايات حضرت 
حق، پاى در اين راه پرخطر ولى نيك فرجام گذاشتيم و با جمع آورى كمك هاى مردمى و برنامه ريزى و تالش هاى شبانه روزى به تدريج گره 
هاى كور فراوانى كه در اين راه داشتيم، گشوده گرديد. لطف بيكران پروردگار همواره شامل حال ما بود و با كمك نيروهاى پرتوان و مخلصى 
كه به ما پيوستند راه پيشرفت ما هموارتر گرديده و با جذب تدريجى نيروهاى انسانى فداكار، منابع مالى دولتى و برنامه ريزى هاى منسجم به 
تدريج زيرساخت ها و نيازمندى هاى متعدد دانشكده تامين و با تالش هاى شبانه روزى و همه جانبه ياوران دانشكده به سرعت مسير توسعه و 
ارتقا را پيموديم و با توفيقات الهى مشكالت را يكى پس از ديگرى پشت سر گذاشتيم و نتيجه آن شد كه بيرجند به يكى از قطب هاى پزشكى 

تبديل گرديده و مردم از مزاياى فراوان آن بهره مند شوند.
انديشه برگزارى همايش سى امين سالگرد تاسيس دانشگاه علوم پزشكى ابتكارى بديع و بجا بود كه از سوى رياست محترم و معزز دانشگاه علوم 

پزشكى بيرجند جناب آقاى دكتر قائمى اتخاذ گرديد.
همايش بزرگداشت سى امين سالگرد دانشكده با حضور صميمى ، گرم و پر شور مردم فهيم ، فرهيخته و مهربان برگزار شد.

سخنرانى هاى حجت االسالم جناب آقاى دكتر رضائى امام جمعه محترم و نماينده محترم ولى فقيه در خراسان جنوبى، جناب آقاى دكتر 
ايازى قائم مقام محترم وزير بهداشت در امور مشاركت هاى اجتماعى ، سازمان هاى مردم نهاد و خيريه هاى حوزه سالمت كشور، جناب آقاى 
 دكتر قائمى رياست محترم دانشگاه، پخش فيلم سخنرانى جناب آقاى دكتر بهرامى رياست وقت دانشگاه علوم پزشكى مشهد (كه كمك هاى 
بى شائبه و فراوان ايشان در راه اندازى دانشكده پزشكى بيرجند قابل تقدير مى باشد) و حضور استاندار محترم و خدمتگزار واقعى خراسان جنوبى 

غناى مراسم را چندين برابر نمود كه براى اين بزرگواران آرزوى سالمتى و توفيق روزافزون از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
عزيزان و سروران بى شمارى بر ما منت نهاده و با حضور خود بر شكوه مراسم گرم و به ياد ماندنى ما افزودند:

- تقدير و تشكر از جناب آقاى دكتر نوربخش براى ارسال پيام كه توسط جناب آقاى كاظم غنى قرائت گرديد براى اين دو بزرگوار 
سالمتى و توفيق آرزو مى نمايم.

- جناب آقايان دكتر شكيبى، دكتر هاشمزهى، دكتر كريمى و دكتر قائمى روساى محترم دانشگاه بعد از مسئوليت اينجانب
- اعضاى محترم هيئت رئيسه دانشگاه كه مديريت همايش را با موفقيت عهده دار بوده اند

- جناب آقاى دكتر اسالمى معاون اسبق پشتيبانى اين دانشگاه و رياست سازمان انتقال خون خراسان رضوى و نماينده ويژه آقاى 
دكتر عبداله بهرامى

- جناب آقايان دكتر مسگرانى معاون فرهنگى دانشجويى و ميرصادقى معاون روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى زاهدان
- جناب آقاى سيد محمد حسين زينلى مديريت عامل كويرتاير ، فرماندار و نماينده محترم مجلس شوراى اسالمى در سالهاى اول 

تاسيس دانشكده كه در زمان تصدى اين مسئوليت ها كمك هاى ارزنده اى به دانشكده فرموده اند
- مرحوم جناب آقاى حاج محمد خزاعى مسئول محترم دفتر كمك هاى مردمى كه در شروع تاسيس دانشكده پزشكى منشا خدمات 
ارزنده اى در اين سمت گرديده اند ايشان يكى از ياوران صديق و پركار دانشكده محسوب مى شوند علو درجات ايشان را از درگاه 

ايزد متعال  خواهانم.
- خيرين محترم جنابان آقايان حاج غالمحسين فرزين ، دكتر ذوالفقارى و ديگر عزيزانى كه در جمع آورى كمك هاى مردمى ياورمان 

بوده اند
- شهردار محترم و مردمى بيرجند جناب آقاى دكتر مديح و رياست محترم شوراى اسالمى استان جناب آقاى قرائى 

- جناب آقايان حجج اسالم تابعى و سيدى نمايندگان محترم اسبق و فعلى واليت فقيه در دانشگاه

- جناب آقايان دكتر خوبان، دكتر سيادت و دكتر اربابى رياست و معاونين سازمان بيمه سالمت استان
- جناب آقاى نخعى نژاد معاونت محترم عمرانى استاندارى خراسان جنوبى

- جناب آقايان دكتر باللى، دكتر پورصمدى، خانم دكتر هادوى نيا و ساير همكاران سازمان نظام پزشكى بيرجند
- جناب آقاى دكتر فخر رئيس بسيج جامعه پزشكى

- رياست ، معاونين ، مديران، اساتيد و كليه پرسنل دانشگاه علوم پزشكى
- بازنشستگان معزز دانشگاه علوم پزشكى كه همكاران صديق و پر كار دوران مسئوليت اينجانب بوده و از نام بردن تك تك آنها به 

دليل امكان فراموشى بعضى همكاران پوزش مى طلبم
- اعضاى محترم هيئت علمى دانشكده هاى مختلف و روساى بيمارستان ها كه از ياوران مهم اجرايى ، علمى، ادارى و ... بوده اند كه 

از ذكر نام اين عزيزان به دليل عدم حضور ذهن كامل معذورم و براى ايشان آرزوى سالمتى و توفيق روزافزون مى نمايم
- همكاران پزشك، دندانپزشك، داروساز، علوم آزمايشگاهى و ساير حرف وابسته

- جناب آقاى جعفرپور مقدم مديرمسئول روزنامه وزين آواى خراسان جنوبى و ساير همكاران محترم روزنامه
- صدا و سيماى خراسان جنوبى

- روزنامه هاى بيرجند امروز، خراسان جنوبى و ساير رسانه ها
- جناب آقاى يعقوب پور مدير روابط عمومى دانشگاه

- جنابان آقايان دكتر حسنى رياست محترم ، ابراهيم آبادى و بى خويش همكاران روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند
- جناب آقاى مهندس سيد محمود حسينى دبير اجرايى برگزار كننده همايش و مديرعامل مجمع خيرين سالمت استان و همكاران 

ايشان در برگزارى همايش
- سركار خانم خوشحال مجرى توانمند و مدبر همايش

- جناب آقاى سيد محمد حسينى شواكند كه در نگارش جزوه زحمات فراوانى متحمل شده اند
- جناب آقاى مهندس اكبرپور مديريت محترم موسسه فرهنگى و هنرى عرفان

- جنابان آقايان ايمان صدرى و احمد رسته مديران محترم استوديو بزرگمهر بيرجند 
- جناب آقاى دكتر محمدرضا حافظ نيا استادجغرافياى سياسى و ژئوپلتيك دانشكده علوم انسانى دانشگاه تربيت مدرس

- جناب آقاى حاج سيد احمد فرساد
- سركار خانم احسان بخش و سركار خانم اوليائى

- كليه همشهريان عزيز خصوصا صدها نفر كه با حضور در همايش يا ارسال پيامك اينجانب را مورد لطف و مرحمت قرار داده اند كه 
امكانات در معرفى اين  عزيزان عاجز، زبان در بيان تشكر از آنها الكن و قلم در نوشتن اسامى اين بزرگواران ناتوان است.

- حمد و سپاس فراوان به پيشگاه مقدس حضرت حق كه مرا هستى بخشيد. بيمارى هاى سخت و صعب العالج دوران طفوليت و 
كودكى مرا شفا مرحمت فرمود. سختى ها، مرارت ها و گرفتارى هاى فراوان دوران زندگى را بر من سهل و آسان فرموده سرنوشت 
مرا آن گونه كه خير و صالح من مى دانست رقم زد و مشيت الهى بر اين تعلق گرفت تا در مسير تعليم و تربيت و سپس بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكى گام نهاده ، اميد آن كه در سايه عنايت و هدايت حضرت حق ، موجبات رضاى خدا و خلق فراهم گرديده 
باشد. ان شاا... رحمت و هدايت پروردگار متعال بر سرم مستدام، مرا به آنچه خير و صالح است رهنمون و از آنچه شر و گناه است 

بر حذر فرمايد.
خدايا چنان كن سرانجام كار      تو خشنود باشى و ما رستگار

تقدير و تشكر دكتر فروزانفر از همشهريان فرهيخته و فهيم بيرجندى

با تشكر – دكتر فروزانفر

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

(تقدير و تشكر)

 اداره كل امور روستايى و عشايرى استاندارى خراسان جنوبى- اداره كل آموزش فنى و 

حرفه اى-  اداره كل  راه و شهرسازى -  اداره كل ورزش و جوانان  - اداره كل فرهنگ و 

ارشاد  اسالمى -   اداره كل دامپزشكى  - مدير محترم مركز آموزش فنى و حرفه اى شهرستان 

 خوسف  - رئيس محترم اداره راه و شهرسازى  شهرستان طبس  - شهردار محترم بيرجند 

مدير عامل محترم سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى بيرجند - مدير عامل محترم 

سازمان  اتوبوسرانى شهردارى بيرجند - مدير محترم راهنمايى و رانندگى شهرستان بيرجند 

مدير محترم اورژانس 115 بيرجند  - مدير عامل محترم مجتمع كشاورزى و دامپرورى فدك  

مدير عامل محترم مجتمع كشاورزى و دامپرورى خوش مرام -  مجتمع دامپرورى برادران 

عراقى زاده شهرستان طبس- مدير محترم باشگاه سواركارى مارال -  مدير عامل محترم 

صنايع چوب يگانه    - خانواده محترم مرحوم حاج  ميرزا محمد چوبدار

 جناب آقاى مهندس محمد رضا سمين  - سركار خانم ها ميرى مقدم  ، دالور، غالمى 

با عرض تسليت ايام سوگوارى سرور و ساالر شهيدان دشت كربال حضرت ابا عبدا... الحسين (ع) و 

ياران باوفايش بسيار مفتخريم بار ديگر به يمن همدلى و همكارى دستگاه هاى اجرايى و بخش مردمى 

شاهد نشاط معنوى در معابر و ميادين شهر محب اهل بيت (ع) و فرهنگ پرور بيرجند بوديم 

بدين وسيله از تمامى عزيزانى كه ما را در برپايى حركت نمادين قافله نينوا 

يارى رساندند ، صميمانه تشكر و قدردانى مى نماييم. 

      مجتمع فرهنگى و مذهبى محبان الزهرا (س) بيرجند   

ثبت نام كربــال
هوايى   تعداد محدود

اعزام: 94/8/9
دفتر خدمات زيارتى

 عماد بيرجند
32224113










