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نمره صفر به زيرساخت ها
آغاز پرداخت وام 25 ميليونى

 خودرو از 15 آبان

همتى معاون اقتصادى بانك مركزى در گفتگو با مهر، 
گفت: براساس هماهنگى هاى انجام شده سياست هاى 
اعتبارى جديد كه شامل تسهيالت خريد كاال و خودرو 
مى شود از 15 آبان در شبكه بانكى عملياتى خواهد شد.

  پنجمى  ها و ششمى  ها «سه معلمه» شدند

و  آموزش  وزارت  ابتدايى  آموزش  معاون  ديمه ور 
پرورش در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: امسال در پايه 
پنجم و ششم درس تربيت بدنى تخصصى است و 
دانش آموزان يك معلم تربيت بدنى خواهند داشت و 
دو معلم علوم پايه و علوم انسانى داريم و به عبارتى در 

اين دو پايه دانش آموزان سه معلم تخصصى دارند.

 تاييد مراكز ليزينگ خودرو
 با استعالم از بانك مركزى

و  جعل  با  مبارزه  معاون  رهبريان،  سرهنگ 
كالهبردارى پليس آگاهى ناجا در گفتگو با مهر، با 
بيان اينكه هموطنان براى صحت عمل مراكز فروش 
اقساطى خودرو (ليزينگ) از سايت بانك مركزى يا 
افزود:  كنند،  استعالم  خودروساز  هاى  شركت 
 صرف داشتن شماره ثبت در اداره ثبت شركت ها، 

مجوز فعاليت ليزينگ خودرو نمى باشد. 

     دستمزد 95 كارگران: حداكثر 
820 هزار تومان

تسنيم: در حالى براساس گزارش هاى ميدانى، سبد هزينه 
خانوارهاى كارگرى باالى 3 ميليون تومان است كه به 
نظر مى رسد با توجه به پيش بينى افزايش 10 درصدى 
حقوق كارمندان در بودجه 95 و تورم فعلى، دستمزد 

سال آينده كارگران حداكثر 820 هزار تومان شود.

اتحاديه اروپا با صدور بيانيه اى همه تحريم هاى اقتصادى مالى مرتبط با برنامه هسته اى ايران را لغو 
كرد. به گزارش انتخاب، در بيانيه اتحاديه اروپا آمده است: اجرايى شدن لغو تحريم ها همزمان با اعالم 
آژانس بين المللى انرژى اتمى مبنى بر انجام تعهدات از سوى ايران خواهد بود. باراك اوباما رئيس جمهور 

آمريكا دستور فراهم كردن مقدمات لغو تحريم هاى هسته اى ايران را صادر كرد.

اتحاديه اروپا تحريم ها عليه ايران را لغو كرد ؛ باراك 
اوباما دستور لغو تحريم ها را صادر كرد

تالش براى احياى سه رشته 
صنايع دستى بومى استان 
معاون صنايع دستى استان گفت: محصوالت صنايع دستى ايران 
از نظر رنگ، خاصيت، كيفيت و تنوع در جايگاه مطلوبى ...

وزير امور خارجه آلمان :  

كوه به كوه نمى رسد 
ولى آدم ها به هم مى رسند
اشتاين ماير گفت:   همانطور كه آقاى ظريف نيز گفتند ما نبايد در 
گذشته گرفتار شويم. من هم پاى اين جمله را امضا مى كنم ... 
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صفحه ٧

ارزشيابى متولى ورزش بانوان استان از امكانات 

معاون استاندار : بايد زيرساخت هاي الكترونيكي براي برگزاري انتخابات ايجاد شود

صفحه 7

سخنران: حضرت حجت االسالم والمسلمين دكتر رئيسى
 نماينده محترم مردم استان در مجلس خبرگان رهبرى

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

السالم عليك يا ابا عبدا... الحسين همزمان با مراسم سوگوارى حضرت اباعبدا... الحسين (ع) سرور و ساالر شهيدان 
جلسه يادبود جان باختگان فاجعه منا و متوفيان سال گذشته محله غفارى برگزار مى گردد.

زمان: سه شنبه 94/7/28 بعد از نماز مغرب و عشا

فرزند و برادر عزيزمان

 مرتضـى خسـروى
 كسب مقام سوم مسابقات وزنه بردارى قدرتى كشور

 و دعوت شما به اردوى تيم ملى براى اعزام به مسابقات آسيايى ازبكستان

 را تبريك مى گوييم.

پدر و مادر و مادربزرگ ، اميد و مريم ، مهدى و فهيمه ، محسن و محبوبه

جناب آقاى دكتر نجار زاده
از اين كه با همت واالى شما، با سعه صدر و حس نوع دوستى و به پشتوانه دانش روز و تالش جدى

 و با توجه به شرايط سخت در اين منطقه كويرى نسبت به

 افتتاح و راه اندازى بخش ICU و  NICU  ، بيمارستان صحرايى و درمانگاه تخصصى در بيمارستان بوعلى بيرجند 

اهتمام ورزيده ايد بر خود وظيفه مى دانيم از زحمات و خدمات ارزشمند شما تقدير و تشكر نماييم.

مجتمع مسجد عاشورا ، دارالشفاء فاطمه زهرا (س) و درمانگاه خيريه حضرت ولى عصر (عج)  
دارااليتام فاطمه زهرا (س)

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

با قيمت استثنايىافتتـاح شد

هشتمين سالگرد درگذشت پدر عزيزمان 

حاج موسى يعقوبى 
را با ذكر فاتحه و صلوات گرامى مى داريم. روحش شاد

فرزندان 

"هوالباقى"
به مناسبت درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

حاج حسين اميرآبادى زاده
جلسه ترحيمى امروز دوشنبه 94/7/27 از ساعت 19 الى 20 در محل هيئت حسينى 

حاجى آباد برگزار مى شود، تشريف فرمايى سروران معظم موجب امتنان مى باشد.

خانواده هاى: اميرآبادى زاده ، قطبانى ، هاشم آبادى ، حكمتى
 مفرد ، شمس آبادى ، حاجى آبادى و ساير بستگان

جناب آقاى مهندس غالمرضا بنى اسدى مقدم
جناب آقاى مهندس امير بنى اسدى مقدم

درگذشت حاجيه فخريه سرورى

 را حضور شما و خانواده محترم تسليت گفته ، از درگاه خداوند متعال براى شما و بازماندگان طلب صبر مى نماييم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

برادر بزرگوار جناب بهروز آقا قره شير
با نهايت تاثر و تاسف درگذشت برادر عزيزتان 

شادروان حميد رضا قره شير 
را تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم رحمت و مغفرت و براى جناب عالى و خانواده محترم صبر و شكيبايى مسئلت مى نمايم.

عليرضا  كريمپور

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادر عزيزمان 

حاجيه بيگم وردى مطلق
( مادر شهيد محمد رضا ظهورى و همسر مرحوم حاج ميرزا على اكبر ظهورى)

را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع امروز دوشنبه 94/7/27 ساعت 3 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار مى شود
 حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده هاى ظهورى

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

سرور گرامى جناب حجت االسالم والمسلمين حاج مهدى عبدالرزاق نژاد
عضو محترم شوراى اسالمى شهر بيرجند

درگذشت فرزند گرامى تان  دكتر حميد 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.

شوراى اسالمى شهر بيرجند

جناب آقاى حاج حسن اميرآبادى زاده
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 پدر بزرگوارتان

 به سوگ نشسته ايد از درگاه احديت برايتان صبرى مومنانه و براى آن عزيز جايگاهى عارفانه مسئلت دارم.

شاهبيكى

جناب آقاى حاج حسن اميرآبادى زاده
در آستانه محرم الحرام، مصيبت درگذشت پدرتان پير غالم ابا عبدا...الحسين (ع)

شادروان حاج حسين اميرآبادى زاده 
را خدمت شما و خاندان محترم تسليت عرض نموده، اميدواريم اين مصيبت را با مصايب اهل بيت (ع) پيوند

 و خداوند به شما صبر عنايت فرمايد.

سبحان كاظمى و فرزندان

آگهــى  مزايــده
بنياد تعاون زندانيان خراسان جنوبى در نظر دارد: نسبت به فروش تعدادى از دام هاى خود 
به شرح ذيل حداكثر تا تاريخ 94/7/29 در شهرستان طبس از طريق مزايده اقدام نمايد. 

لذا از متقاضيان دعوت مى شود براى كسب اطالعات بيشتر با شماره ذيل
 تماس حاصل نمايند.

شهرستانرديف

نوع دام

شماره تماس
بزميش

پروارى

بزغالهبره

5009133735803-20-طبس1

ضمنا هزينه درج آگهى به عهده برنده مزايده خواهد بود

جناب آقاى على كهنسال 
بدينوسيله از زحمات بى دريغ جناب عالى براى فرزندمان

 مرتضى خسروى
دركسب مقام سوم كشورى وزنه بردارى قدرتى

 و راهيابى به اردوى تيم ملى  سپاسگزاريم.

اكبر خسروى

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

خراسان جنوبى 
 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 خواستاريم.

پرسنل  شهردارى بيرجند
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امروز ٢٧ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ٥ محرم ١٤٣٧ و ١٩ اکتبر ٢٠١٥

سيماي  و  صدا  سازمان  اساسنامه  تصويب 
جمهوري اسالمي ايران (١٣٦٢ ش).

در  موريس  جزيره  به  پهلوي»  «رضاخان  تبعيد 
جريان جنگ جهاني دوم توسط متفقين (١٣٢٠ 

ش).
جزاير  به  آمريكايي  ناوهاي  تجاوزكارانه  حمله 

نفتي ايران در خليج فارس (١٣٦٦ش).
قرن  اصولي  و  فقيه  مراغي»  «فاضل  درگذشت 

سيزده و چهارده هجري قمري (١٣١٠ ق).
شكست و عقب  نشيني روس ها در نبرد «ايروان» 

در زمان فتحعلي شاه قاجار (١٢١٩ ق).
رحلت آيت  ا... حاج شيخ «محمد باقر كمره  اي» 

(١٤١٦ ق).
توسط  بلغارستان  پايتخت  صوفيه  تصرف 

امپراتوري عثماني (١٣٨٦م).
نامدار  نويسنده  سوئيْفت»  «جاناتان  مرگ 

انگليسي (١٧٤٥م).
عقب نشيني سپاه «ناپلئون ُبناپارت» از روسيه به 

علت سرماي شديد منطقه (١٨١٢م).
استقالل كامل كشور «كلمبيا» از استعمار اسپانيا 

(١٨١٩م).

تقويم مناسبت هاى  روز

 مشاور وزير و مجرى طرح گندم وزارت جهادكشاورزى گفت: در سال زراعى 94 - 93 ضريب خوداتكايى توليد گندم در كشور 85 درصد رسيد كه پيش بينى 
مى شود اين ميزان در سال زراعى جديد افزايش يابد. به گزارش ايرنا، اسفنديارى پور اظهار كرد: دو هزار و 144 ميليارد تومان تسهيالت براى كشت گندم ديم و 
آبى تخصيص داده شده كه اين منابع در اختيار كشاورزان قرار گرفته است.به گفته وى، تاكنون 8 ميليون و80 هزار تن گندم از كشاورزان خريدارى شده است.

ضريب خوداتكايى توليد گندم كشور به 85 درصد رسيد

اعزام 5 هزار دانشجو به عتبات

اينكه  بيان  با  دانشجويى  و عتبات  مسئول عمره 
اعزام شده اند،  عتبات  به  دانشجو  تاكنون 5 هزار 
گفت: قرار است تا 21 آبان ماه 5 هزار دانشجوى 
ديگر نيز به عتبات اعزام شوند. فقيهى در گفتگو 
با فارس، گفت: در اين دوره 225 كاروان شامل 
10 هزار نفر از دانشجويان ايرانى به عتبات اعزام مى شوند.وى افزود: تا 
امروز 125 كاروان شامل 5 هزار دانشجو به عتبات اعزام شده اند و 100 
كاروان باقى مانده است كه تا 21 آبان ماه اين اعزام ها به پايان مى رسد.

وى گفت: ما براى دانشجويان تسهيالت گوناگونى را در نظر گرفته ايم. 
يكى از اين تسهيالت تخفيف حداقل 100 هزار تومانى و اعطاى وام 

توسط بانك ملت است.

دستور جديد آخوندى براى مقابله با رانت خوارى

اين  تابعه  سازمان هاى  و  شركت  ها  راه،  وزير  مهر: 
وزارتخانه را از عقد هر قرارداد با كاركنان شاغل و 
را  دستور  اين  كرد.وى،  منع  دستگاه  آن  بازنشسته 
خطاب به مديرعامل شركت  راه آهن ايران،مديرعامل 
شركت عمران شهرهاى جديد، مديرعامل سازمان 
ملى زمين و مسكن، رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى،مديرعامل 
شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور،مديرعامل سازمان بنادر 
و دريانوردى،مديرعامل شركت عمران و بهسازى شهرى،مديرعامل سازمان 
مجرى ساختمان ها و تاسيسات دولتى و عمومى،مديرعامل شركت فرودگاه هاى 
كشور، مديرعامل شركت هواپيمايى ايران، مديرعامل شركت شهر فرودگاهى 
امام خمينى(ره)و مديرعامل شركت آزمايشگاه فنى و مكانيك خاك صادر كرد.

كاهش نرخ سود بانكى قطعى شد

سخنگوى دولت با بيان اينكه شرايط تحريم تا اواخر 
در كشور وجود خواهد  آينده  اوايل سال  و  امسال 
از ركود، نرخ  داشت، گفت: براى كمك به خروج 
كاهش  بانك ها  قانونى  ذخيره  نرخ  و  بانكى  سود 
مى يابد. به گزارش مهر، نوبخت گفت: براى كمك به 
 خروج از ركود نرخ سود بانكى و نرخ ذخيره قانونى بانك ها كاهش مى يابد.
وى افزود: دولت در بسته جديد اقتصادى خود با علم به اينكه بخشى از منابع 
نظام بانكى كشور در قالب مطالبات معوق درگير است، سعى مى كند بانك ها 
را براى اجراى سياست هاى پولى دولت توانمند كند.در سياست هاى پولى با 
كاهش نرخ سود بانكى و تقليل 3 واحد درصدى نرخ سپرده قانونى به بانك ها 

كمك خواهد شد تا بتوانند بهتر به تعهدات خود عمل كنند.

مدير كل دفتر صنايع فلزى و لوازم خانگى وزارت صنعت، 
معدن و تجارت جزئيات طرح «توزيع كارت اعتبارى 10 
ميليون تومانى خريد كاالهاى بادوام داخلى» را كه از سوى 
اين وزارتخانه به بانك مركزى پيشنهاد شده است را اعالم 
كرد. هاشمى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: پيشنهاد ما اين 
بود كه بانك ها منابع مالى خود را براى مثال به صورت 
ماهه   24 بازپرداخت  دوره هاى  با  اعتبارى  كارت هاى 
تخصيص دهند. وى درباره كارمزد تسهيالت ارائه شده 
مردم ادامه داد: پيشنهاد اين بود كه كارمزد اين تسهيالت 
به گونه اى باشد كه براى خريدار جذاب باشد و در اين 
زمينه توليد كنندگان نيز اعالم آمادگى كردند كه بخشى 
از سود تسهيالت را به صورت تخفيف روى كاالهاى 
خود متقبل شوند. وى با بيان اين كه ما به دنبال تحريك 

تقاضاى كنترل شده براى خريد كاالهاى مصرفى با دوام 
به ويژه لوازم خانگى هستيم، گفت: پيشنهاد كارت هاى 
احتمالى  سوء استفاده  هرگونه  از  اجتناب  براى  اعتبارى 
مثل پيش فاكتورهاى تقلبى ارائه شد كه ما خواستيم خريد 
كاال تنها مختص كاالهاى ساخت داخل باشد. هاشمى با 
اشاره به مكانيزم كارت شاپرك در بانك ها و فروشگاه هاى 
كشور ادامه داد: در حال حاضر زيرساخت اجراى اين كار در 
بانك ها وجود دارد كه ظاهرا اين موضوع به نتيجه رسيده و 
قرار است پيرو تالش وزرا اجرايى شود. وى افزود: البته اين 
تنها پيشنهاد ما به بانك مركزى بوده كه براى مثال يك 
ميليون كارت با سقف مبلغ خاصى از سوى بانك صادر و 
توزيع شود كه تنها در برخى دستگاه هاى پوز تعريف شده 
در فروشگاه هاى معرفى شده از سوى توليد كنندگان قابل 

استفاده است. وى با اشاره به راه هاى جلوگيرى از تقلب در 
اين طرح گفت: اگر فروشنده ها زير نظر واحد هاى توليدى 
باشند و تعداد آنها محدود و از سوى خود توليد كننده معرفى 
شوند امكان تقلب نيز ايجاد نمى شود. هاشمى ادامه داد: 
براى مثال از برخى واحد هاى توليدى مى خواهيم كه 10 
نمايندگى و حدود 20 بنكدار را براى فروش محصوالت 
خود مشخص كنند كه كارت هاى توزيع شده از سوى 
بانك مركزى تنها در اين فروشگاه ها قابل استفاده باشد. 
وى با بيان اين كه اين صرفا پيشنهادى از سوى وزارت 
صنعت به بانك مركزى بوده است، اظهار كرد: با توجه به 
اين كه بسته دولت مربوط به تحريك تقاضا در كاالهاى 
بادوام از جمله لوازم خانگى است، احتمال دارد كه پيشنهاد 

ما مورد موافقت قرار گرفته باشد و اجرايى شود. 

جزئيات توزيع كارت اعتبارى 10 ميليونى خريد لوازم خانگى 

حساب هاى  و  نام نويسى  كل  مدير 
نحوه  اجتماعى،  تأمين  سازمان  انفرادى 
به  شدگان  بيمه  اعتراض  درخواست  ثبت 
سوابق بيمه اى را تشريح كرد. به گزارش 
آنجايى كه  از  ايسنا، سعيد حسينى گفت: 
ارائه برخى از خدمات اين سازمان به بيمه 
شدگان مشروط به داشتن زمان مشخصى 
لذا  است،  بيمه(سابقه)  حق  پرداخت  از 

را  خود  سوابق  بايست  مى  شدگان  بيمه 
اطالع  پايگاه  در  سوابق  سامانه  طريق  از 
 رسانى سازمان تأمين اجتماعى به نشانى

مستقيم  لينك  يا  و   www.tamin.ir
 http : / /savabegh .tamin .ir
كه  صورتى  در  افزود:  وى  كنند.  بررسى 
درج  كامل  طور  به  شدگان  بيمه  سوابق 
لينك  طريق  از  باشد  ناقص  يا  و  نشده 

اصلى  صفحه  در  موجود  سابقه  اعتراض 
به سامانه مربوطه (اعتراض به سوابق حق 
بيمه) وارد و با استفاده از راهنماى موجود 
خود  اعتراض  درخواست  ثبت  به  نسبت 
اعتراض  كرد:  اظهار  حسينى  كنند.  اقدام 
هاى بيمه شدگان از طريق سامانه مذكور 
ارسال و در اسرع وقت  به شعب مربوطه 
و  گرفته  قرار  رسيدگى  و  بررسى  مورد 

و  شود  مى  ارائه  آنها  به  مقتضى  پاسخ 
بدين ترتيب بيمه شدگان مى توانند از اين 
طريق تمامى سوابق خود را در اين سامانه 
بررسى و مشاهده كنند. وى تصريح كرد: 
مشاهده سوابق و ثبت اعتراض در صورت 
مغايرت هاى احتمالى در سوابق، در راستاى 
توسعه خدمات الكترونيكى و ارتقاى سطح 

كيفى خدمات انجام شده است. 

نحوه ثبت درخواست اعتراض بيمه شدگان به سوابق بيمه اى 

تصويب افزايش 9 درصدى قيمت شكر 
در ستاد تنظيم بازار   

مديركل دفتر ساماندهى و توسعه تجارت معاونت 
بازرگانى وزارت جهاد كشاورزى از تصويب افزايش 
9 درصدى قيمت شكر در ستاد تنظيم بازار خبر داد. 
سيد جمال مدرسى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: 
پيش از اين هر كيلوگرم شكر در كارخانه ها 2100 
گذشته  هفته  جلسه  در  كه  مى شد  فروخته  تومان 
 9 حدود  افزايش  با  شد  مصوب  بازار  تنظيم  ستاد 
كيلويى  به  كارخانه ها  در  شكر  قيمت  درصدى، 

2300 تومان رسيد. 

دستور ويژه رئيس جمهور درباره 
تخلفات مربوط به آب معدنى

وزير بهداشت با اشاره به دستور ويژه رئيس جمهور 
درباره تخلفات مربوط به آب  معدنى در كشور گفت: 
در موضوع تخلفات صنايع غذايى نياز به قانون و 
حمايت مالى داريم. به گزارش فارس ، سيد حسن 
هاشمى با اشاره به اينكه نظارت بر تخلفات مواد 
و محصوالت غذايى براى همه محصوالت يكسان 
است، گفت: البته ممكن است در برخى از زمينه ها 
بهداشت  وزارت  مثال  به طور  كنيم  ضربتى عمل 
موضوع آب معدنى را مداوم پيگيرى مى كرد ولى با 
دستور ويژه رئيس جمهور اين مسئله شدت يافت.
وى در مورد طلب از بيمه ها اظهار كرد: تالش داريم 
اين موضوع محقق شود چرا كه قانون بايد اجرايى 
بگذارند.  احترام  آن  به  مى رود همه  انتظار  و  شده 
وزير بهداشت با بيان اينكه مردم مى توانند طى سه 
ماه آينده از اصالت دارو و قيمت آن مطمئن شوند، 
گفت: اين موضوع مسيرش الكترونيكى شدن است 

و حمايت  بيمه ها را الزم دارد.    

تشكيل كميته تامين مالى خودروسازان 
و قطعه سازان در مجلس

عضو هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو 
مجلس،  اقتصادى  كميسيون  با  نشست  در  گفت: 
پيشنهاد تأخير در پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 
قول  هم  بانك ها  و  شد  ارائه  كارفرمايى  بيمه  و 
دادند.  را  توليدكنندگان  معوق  بدهى  استمهال 
محمدرضا نجفى منش در گفتگو با فارس، درباره 
با  خودروسازان  و  قطعه سازان  نشست  جزئيات 
كميسيون اقتصادى مجلس، به پيشنهادات مطرح 
شد  قرار  گفت:  و  كرد  اشاره  جلسه  اين  در  شده 
و  خودروسازان  براى  مالى  تامين  كميته  يك  تا 
قطعه سازان تحت نظر كميسيون اقتصادى مجلس 
تشكيل شود. وى خاطرنشان كرد: در همين راستا 
پيشنهاد كرديم، ماليات بر ارزش افزوده در راستاى 
رفع اين مشكالت، با تأخير يك ساله دريافت شود 
با تاخير 6 ماه تا  نيز  و همچنين بيمه كارفرمايان 

يكسال انجام گيرد.

 چند درصد سيم كارت ها اعتبارى است؟ 
مرورى بر آخرين آمارهاى رسمى گوياى آن است 
كه از مجموع سيم كارت هاى واگذار شده در كشور 
86,39 درصد اعتبارى است. به گزارش ايسنا، طبق 
آخرين آمارهاى ارائه شده از سوى وزارت ارتباطات 
تا پايان خرداد ماه سال جارى در كشور بالغ بر 135 
ميليون سيم كارت از سوى سه اپراتور اصلى كشور 
يعنى همراه اول، ايرانسل و رايتل واگذار شده است. 
اين  به  معمول  رويه  تقريبا  اخير  اما طى سال هاى 
شكل بوده كه همواره حدود نيمى از سيم كارت هاى 
واگذار شده حالت غيرفعال داشته و مورد استفاده قرار 
نمى گرفته اند. برهمين اساس از ميان 135 ميليون 
خط واگذار شده در نهايت تنها 70 ميليون و 812 
نكته ديگر  دارد.  فعال در كشور وجود  هزار شماره 
و  فعال  سيم كارت هاى  ميان  در  مجموع  در  آنكه 
از  عمده اى  بخش  شده  واگذار  سيم كارت هاى 
طبق  كه  گونه اى  به  هستند  اعتبارى  سيم كارت ها 
آمار مى توان گفت از ميان 135 ميليون سيم كارت 

واگذار شده 86,39 درصد آنها اعتبارى هستند. 

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

تعمير انواع لوازم گازسوز خانگى در اسرع وقت 
   09158624439 - جانى

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

مناقصه عمومى " نوبت دوم "
دستگاه مناقصه گذار: شهردارى بيرجند 

موضوع مناقصه: واگذارى انجام امور خدماتى (شامل نظافت و رفت و روب داخل 
ساختمان، محوطه و سرويس هاى بهداشتى، نگهدارى فضاى سبز و بهره بردارى از 

پاركينگ سوارى) پايانه مسافربرى شهردارى بيرجند بر اساس اسناد مناقصه به مدت دو سال
محل دريافت اسناد: متقاضيان مى بايست براى دريافت اسناد مناقصه به سايت

 www.ets.birjand.ir مراجعه نمايند.
مهلت  و محل تحويل اسناد: متقاضيان مى بايست پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى (ساعت 
14:30) مورخ 94/8/10 به آدرس خراسان جنوبى- بيرجند- ميدان ابوذر- شهردارى مركزى- دبيرخانه اداره 

حراست تحويل نمايند.
تضمين شركت در مناقصه: ارائه مبلغ 250/000/000 ريال به عنوان سپرده شركت در مناقصه به صورت 
ضمانت نامه بانكى طبق فرم هاى قابل قبول در وجه شهردارى بيرجند با اعتبار حداقل سه ماهه و قابل 
تمديد و يا چك تضمينى بانكى و يا وجه واريزى به حساب 100610 بانك شهر شعبه مدرس بيرجند به نام 

شهردارى بيرجند به همراه اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گذار الزامى مى باشد.
شهردارى مختار خواهد بود تا سقف 25 % مبلغ معامله را پيش پرداخت نمايد.

جلسه كميسيون معامالت شهردارى راس ساعت 10 مورخ 94/8/11 در سالن جلسات شهردارى بيرجند به 
آدرس بيرجند – ميدان ابوذر برگزار مى گردد.

 داشتن پروانه رتبه بندى و تاييد صالحيت داراى اعتبار از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى در اين زمينه الزامى مى باشد.
پرداخت هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با تلفن 3- 32222200 056 تماس حاصل فرماييد. 

دكتر عباسعلى مديح- شهردار بيرجند

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

دعوت مجمع عمومى فوق العاده شركت پخش متحد جنوب بارثاوا (با مسئوليت محدود) 

ثبت شده به شماره 4068 و شناسه ملى 10360055051

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى فوق العاده كه در تاريخ 94/8/10 ساعت 9 

صبح در محل قانونى شركت به كدپستى 9719975746 تشكيل مى شود، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
اصالح ماده 3 اساسنامه - اصالح ماده 5 اساسنامه - اصالح ماده 14 اساسنامه                                  هيئت مديره

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

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه
فروشگـاه    كـودك 

 ا ميـــر
متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 

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

از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى
 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   و 
ت 
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* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد



پيام شمابارندگى هاى اخير در خراسان جنوبى خسارتى نداشته است
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه * 27 مهر 1394 * شماره 3347
به 3 بيرجند  محترم  نماينده  استان،  محترم  مسئوالن 

لطف  حسين  امام  عزاى  خاطر  به  نه،  مردم  خاطر 
آباد-  حاجى  راهى  دو  كنيد  پيگيرى  كنيد 
ساز  حادثه  و  خطرناك  بسيار  كه  را  القورات 
است را ايمن سازى كنند تا عزادارانى كه در اين 
ايام تردد بيشترى براى مراسمات به روستاهاى مسير  

دارند از امنيت برخوردار شوند.
915...167

موجودى  حداقل   !... بانك  به  مريزاد  دست  واقعًا 
بيست هزار تومان؟ مواظب باشيد با اين سرمايه 
ذوق  باشه  دستتون  بايد  باالجبار  كه  مردم 
مرگ نشيد. آوا حتمًا يه گزارش بگير و دليل اينكار 

رو بپرس واقعًا كجاى جهان اينكار رو ميكنند؟
915…230

دولت به فكر كار و اشتغال نيست فقط دنبال 
فروش خودروهاش است! چون سود خوبى مى 
برن. تا وقتى گرونى باشه (آب برق گاز)و...پولى واسه 

خريد خودرو نمى مونه.
936…450

شب چهارم محرم رفتم به يكى از تكاياى عزادارى دو 
جوان آمدن نوحه و مداحى كردن كه با خواندنشان همه 
.... آخه كسى نيست نظارتى بر اين مجالس و 

نوحه هايى كه مى خوانند داشته باشند؟
915…337

فارس- مديركل مديريت بحران گفت: بارندگى هاى اخير در استان خسارتى در پى نداشته است. ميرجليلى اظهار كرد: بارندگى روزهاى اخير در شهرستان هاى نهبندان، سربيشه، 
زيركوه، بيرجند و درميان سبب خوشحالى مردم به ويژه كشاورزان شده است. وى با بيان اينكه با توجه به پيش بينى هاى اداره كل هواشناسى استان در مورد ادامه سامانه بارشى در 
روزهاى آينده در استان گفت: برنامه ريزى كاملى براى آماده باش فرماندارى ها در روزهاى چهارشنبه و پنج شنبه هفته جارى صورت گرفته است. به گفته وى همچنين دستگاه هاى 

امدادى، عملياتى و دستگاه هاى مرتبط با سيالب براى جلوگيرى از خسارت ناشى از بارش شديد در استان آماده هستند و برنامه ريزى هاى الزم در اين راستا صورت گرفته است.

* قسمت پايانى- رحيم زاده

دنبال  به  فودها،  فست  درباره  پيشين  گزارش  ادامه  در 
عوامل رشد قارچ گونه انها در شهر بيرجند برآمديم...

همراه  گوشى  و  موبايل  لوازم  فروشگاه  در  گذشته  در 
داشتم اما با پيشنهاد يكى از دوستان به دنبال جواز كسب 
و اقدامات الزم براى تأسيس يك واحد غذايى فست فود 
رفتم و پس از طى مراحل قانونى موفق به كسب مجوز 
آماده  غذاهاى  فروشندگان  از  يكى  سخنان  اينها  شدم. 
شهر است كه از تغيير شغل و ايجاد فست فودى بسيار 

خوشحال و راضى به نظر مى رسد.

از همه سنين مشترى خود را داريم!

محبى با رضايت از كار جديد خود ادامه مى دهد:  شور 
و اشتياق مردم براى استفاده از فست فودها زياد است و 
از همه سنين مشترى خود را داريم و همين امر موجب 
شده كه در مدت كوتاهى به يكباره اكثر مغازه هاى اين 
خيابان و ساير خيابان هاى اصلى شهر به فروش مواد 

غذايى از جمله فست فودها روى بياورند.

سود اين كار هركسى را وسوسه مى كند

وسوسه را  هركسى  كار  اين  سود  اينكه  بيان  با   وى 
مى كند، خاطرنشان مى كند: وجود دانشجويان بسيار در 
 شهر بيرجند با عث رونق  كار ساندوچى ها و فست فودى ها
باز شدن مغازه هاى با توجه به ظرفيت موجود   شده و 

متعدد، تأثيرى روى كار بقيه ندارد.

در استان خيلى سريع 
از كارهاى جديد كپى بردارى مى شود 

وقتى در شهر بيرجند كسى دست به كار مى شود و حرفه 
و شغلى جديد دست و پا مى كند ديگران هم بالفاصله 
با  تقليد از شيوه كار وى خيلى سريع  اقدام به راه اندازى 
 همان حرفه مى نمايند و گاه با  بى تجربگى،كار اولين ها

زير سؤال مى رود! 
با  شهر  در  فودها  فست  فروشندگان  ديگر  از  خالقى 
اينكه فروشگاه هاى  با توجه به  اين توضيح مى گويد: 
ساندويچى و فست فودى سرمايه چندانى نياز نداشته و 
با حداقل سرمايه مى توانند كار خود را آغاز و در زمان 
كوتاه به سرمايه خود دست يابند، اين باعث اقبال اكثر 

مردم كم سرمايه به اين كار شده است.

 فست فودها با شعار ما كار مادران را كم كرده ايم
 بازارها را از آن خود نمودند

فستفودها شامل انواعى از مواد غذايى هستند كه سريعًا 
آماده شده و فرد مى تواند به سرعت احساس گرسنگى 
خود را برطرف نمايد؛ سابقه تاريخى فست فودها شايد 

به فروش نان و زيتون در روم باستان، رشته فرنگى در 
شرق آسيا و فالفل در خاورميانه باز گردد.

 اما تولد اين پديده به سال 1912 ميالدى و راه اندازى 
فروشگاه «اتومات» در آمريكا مى رسد كه با شعار «ما 

كار مادران را كم كرده ايم» آغاز به فعاليت نمود.
بعدها مجموعه فروشگاه هاى وايتكسل (قلعه سفيد) به 
عنوان شناخته شده ترين فست فودها به جامعه آمريكايى 
معرفى شد تا سال 1940 كه «مكدونالد» با يك دستگاه 

باربيكيو كار خود را آغاز نمود.
 

تغيير در الگوى مصرف و ذائقه مردم استان
باعث رشد قارچ گونه انواع فست فودهاست

 
متأسفانه  است  معتقد  نيز  بيرجند  اصناف  اتاق  ريئس 
اكثر  اشتغال  جمله  از  داليلى  به  امروز  مدرن  دنياى  در 
پز،  و  پخت  براى  بى حوصلگى  و  وقت  كمبود  والدين، 

تغيير در الگوى مصرف و ذائقه مردم شهر و استان شاهد 
استقبال روز افزون مردم از  فست فودها و غذاى آماده 
و  الگوى مصرف  در  تغيير  يزدانشناس  مرتضى  هستيم. 
ذائقه مردم استان را مهمترين عامل رشد قارچ گونه انواع 
فست فودها مى داند و  ادامه مى دهد: چون در استان  
كشاورزى   بخش  در  و  نداريم  بزرگى  و  قوى  صنعت 
بازارهاى  به  افراد  اكثر  نتيجه  در  است  حاكم  بيكارى 
زود بازده روى آورده اند. وى با اشاره به حضور جمعيت 
دانشجويان غير بومى دور از خانواده مى گويد: با توجه به 
صرفه اقتصادى و ارزان قيمت بودن اغلب فست فودها و 
حس تنوع ذائقه جوانان شهر، به داليل مختلف استقبال 
فودها  فست  بازار  رونق   باعث  فودها  فست  از مصرف 
شده است. به اعتقاد وى اين روزها كمتر جوانى است كه 
رستوران هاى فست فود را نشناسد و با دوستان خود به 

آنها سر نزده باشد.

پرستيژ و تبعيت از فرهنگ غربى 
علت گرايش جامعه به فست فود

ريئس اداره نظارت بر مواد غذايى معاونت غذا و داروى 
دانشگاه علوم پزشكى بيرجند نيز با اشاره به مصرف بى رويه 
غذاهاى آماده و فست فود ها و تأثير آن بر روند چاقى و 
«(Fast Food) اضافه وزن، اظهارمى كند: «فست  فود 

و  چيزبرگر  همبرگر،  ساندويچ،  انواع  حاضرى  غذاى  يا 
ديگر انواع برگرها، ماهى و ميگوى سوخارى، هات داگ، 
فيله   استيك گوشت يا مرغ، سيب زمينى سرخ  كرده، مرغ 
سوخارى، ناگت مرغ، تاكو (نوعى غذاى مكزيكى)، انواع 
پيتزا و انواع ساالد در فهرست  غذاى رستوران هاى فست  

فود به چشم مى  خورد را شامل مى شود.
و  جوانان  كند:  مى  نشان  خاطر  كفايى  راضيه  مهندس 
خود  روزانه  غذايى  وعده هاى  از  يكى  در  كه  نوجوانانى 
خود  همساالن  ساير  به  نسبت  مى خورند،  فست فود 

معدنى  مواد  و  ويتامين  و  بيشتر  چربى  و  نمك  كالرى، 
علت هاى  از  وى  اعتقاد  به  مى كنند.  دريافت  كمترى 
تغيير  به  مى توان  فود  فست  از  مردم  بى رويه  استفاده 
مشغله  غربى،  فرهنگ  از  تبعيت  غذايى،  فرهنگ 
شدن  تكرارى  و  خانه  از  خارج  در  زنان  اشتغال  كارى، 
ساير  از  بومى  غير  دانشجويان  وجود  سنتى،  غذاى هاى 
شهرها و كالنشهرها اشاره كرد، اين در حالى است كه 
استفاده از اين محصوالت به طور حتم بيمارى هايى مانند 
جهش  لوزالمعده،  سرطان  استخوان،  پوكى  تغذيه،  سوء 
زوال  و  سرطان  بدن،  ايمنى  سيستم  تضعيف  ژنتيكى، 
عقل، بيمارى هاى قلبى و عروقى، بلوغ زودرس و...را به 
 دنبال دارد. وى ضمن اشاره به معايب و عوارض مصرف 
بيشتر  كند:  مى  خاطرنشان  فست فودها  طوالنى مدت 
غذاهاى حاضر در منوى اين رستوران ها از نظر محتواى 
كالرى، چربى، قند و نمك بسيار باالتر از حد استاندارد 
و بهداشتى است. به عبارت ديگر، اكثر اين غذاها براى 

سالمت انسان مضر است، و شانس ابتال به چاقى، ديابت 
و حمله قلبى را به شدت افزايش مى دهد.

چربى قاتل در فست فودها 
و عوارض آن بر بدن انسان 

در  كه  غذاهايى  بيشتر  دهد:  مى  ادامه  كفايى  مهندس 
سرخ  شده  شكل  به  مى  شود،  عرضه  رستوران ها  اين 
است و بدتر از آن، اينكه براى سرخ  كردن اين غذاها از 
روغن هاى نباتى جامد استفاده مى كنند. اسيدهاى چرب 
اشباع و ايزومرهاى ترانس در اين روغن ها باالست كه به 
آن چربى قاتل گفته مى شود چرا كه در ديواره سرخرگ ها 
عاملى  خود  كه  مى كند  مسدود  را  آنها  و  كرده  رسوب 
براى بيمارى هاى قلب و عروق، سكته هاى قلبى و مغزى 
است. رئيس  اداره نظارت بر مواد غذايى معاونت غذا و 
داروى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند با بيان اين مطلب 
اندازه مى  تواند از نظر   كه وعده هاى غذايى فست  فود 

افزود:  باشد،  از يك وعده  غذاى خانگى  بزرگ تر  بسيار 
به عالوه، انرژى موجود در اين فست فودها بسيار بيشتر 
از يك وعده غذاى خانگى در همان حجم است و نوع 
تبليغات و بازاريابى آنها فريبنده است و كودكان را دچار 

عادات غذايى ناسالم مى كند.

استفاده  زياد از طعم  دهنده ها
ذائقه ى بچه ها و حتى بزرگساالن را گمراه مى كند 

طعم   از  زياد  استفاده   شود:  مى  متذكر  كفايى  مهندس 
طعم  نمك،  و  قندى  مواد  اشباع،  روغن هاى  دهنده ها، 
بچه ها  ذائقه   و  مى دهد  غذاها  نوع  اين  به  خوشمزه اى 
به سمت  را  آنها  و  را گمراه مى كند  بزرگساالن  و حتى 

مصرف هر چه بيشتر سوق مى  دهد.
وى عنوان كرد: متأسفانه فست فود ها با يك مواد غذايى 
مانند نوشابه ها و سس ها كه خود مضرات فراوانى دارند 
مصرف مى شوند چراكه نوشابه ها به علت قند بااليى و 
سس ها به علت چربى بااليى باعث ورود كالرى بيشتر 
به بدن فرد مى شود و همين موضوع ريسك چاقى را 

باالتر مى برد.

فست فودها، فرصت دور هم جمع   شدن را 
از خانواده ها گرفته است

كفايى با اشاره به نگهدارنده ها ادامه مى دهد: اكثر مواد 
داخل اين فست فودها مانند سوسيس ها و كالباس ها 
به طور  اينكه فرد  داراى نگهدارنده هستند و درصورت 
مداوم از اين فست فود ها استفاده كند مقدار بسيار زيادى 

از اين افزودنى ها را وارد بدن خود مى كند.
وى همچنين مى گويد: مصرف گسترده  فست  فود سبب 
مى شود، ميزها و سفره هاى غذا در خانواده ها به فراموشى 
خانواده ها  از  دور هم جمع   شدن  و فرصت  سپرده شود 

گرفته  شود.

مصرف فست فود و افزايش وزن 
و چاقى در كودكان

وى با اشاره به تغيير فرهنگ غذايى  در كشور و باتبع آن 
 استان  گفت: در گذشته بيشتر غذاهاى سنتى كه با شيوه اى

سالم طبخ مى شدند مصرف مى شد اما متأسفانه فرهنگ 
غذايى به سمت فست فودها حركت كرده و غذاهايى كه 
سريع آماده مى شوند و پر كالرى و پر نمك نيز هستند 
اينكه مدارس  بيان  با  كفايى  مصرف مى شود. مهندس 
نقش تأثيرگذارى در تغيير اين فرهنگ دارند، بيان كرد: 
خانواده نيز نقش تأثيرگذارى در تغيير اين فرهنگ دارند اما 

بايد باور كنيم كه نقش مدارس بسيار پررنگ تر است. 

كالم آخر

فست فودها و فرهنگ فست فودخورى به عنوان سوغاتى 
غربى وارد كشور شده و چيزى نگذشت كه براى به روز 
شدن، در تمام استان هاى كشور از قبيل استان ما نيز 
افزون مردم  اقبال روز  با  به نحوى كه  پيدا كرد  رسوخ 
انواع  گونه  قارچ  رشد  شاهد  امروزه  غذاها  جور  اين  به 
 مراكز فروش فست فودها و ساندويچى ها در كوچه و 

خيابان هاى شهر هستيم.
اين نفوذ، عالوه بر تأثيراتى كه بر سبك زندگى گذاشته، 
تهديدى براى سالمت نسل آينده نيز محسوب مى شود. 
تغيير رويه غذايى در كاهش سالمت مردم بسيار تأثيرگذار 
بيمارى هاى  تا  باعث شده  بوده و حذف غذاهاى سنتى 
مزمنى چون چاقى و فشار خون باال، بيمارى هاى قلبى و 

عروقى و ديابت و حتى سرطان شيوع بااليى پيدا كند.
اگر به اين مضرات، كم شدن اوقاتى كه خانواده در كنار 
و  براى خوردن غذا سپرى مى كنند و كم گذاشتن  هم 
اضافه  هم  را  خانواده  به سالمت  مادران  ندادن  اهميت 
كنيم، مى بينيم كه فست فودها، يك ابزار موفق و كارآمد 
از بين بردن سبك زندگى اصيل و سنتى هستند  براى 

كه ما با آغوش باز آنها را پذيرفته ايم.
 فست فودها همچون موجى قدرتمند هر روز فروشگاه هاى

بيشتر و در نتيجه وعده هاى غذايى بيشترى را به خود 
اختصاص مى دهند و بى توجهى به سالمت، پديده اى 
عادى شده است. اما كاوش بيشتر در مضرات اين مواد و 
 راه كارهايى كه براى كاهش مضرات آنها توصيه مى شود،

ما را اندكى از اين موج عظيم دور مى سازد.
اين روزها ديگر كم اند مادرهايى كه از روز قبل سبزى 
را  را مى خريدند و سرخ مى كردند و خورش  خورششان 
غير  به  و  مى گذاشتند  بار  غذا،  صرف  از  قبل  ساعت ها 
از نمك و فلفل و ادويه، عشق و محبت را چاشنى غذا 
و  فود  فست  نيفتيم،  چاره  فكر  به  زودتر  اگر  مى كردند. 
غذاهاى فريزرى، هرچه از گذشته داشتيم را از ما گرفته  
انواع كشك ها و اشكنه هاى محلى،   آش ها و  و نسل 
خورش هاى سنتى از بين مى رود و بوى مطبوع غذاهاى 

سنتى را بايد به خاطره ها بسپاريم.

از ميان نامه هاى رسيده

اعتراض كسبه به حضور دست فروشان
در خيابان هاى جمهورى و منتظرى

فعاليت  به  از كسبه خيابان جمهورى اسالمى  جمعى 
بازارچه هاى ميوه در خيابان هاى جمهورى اسالمى 
و منتظرى اعتراض كردند در قسمتى از نامه اين افراد 
 كه نسخه اى از آن به دفتر روزنامه ارسال شده است 
 مى خوانيم: «در حالى كه ما با با پرداخت تمام هزينه ها 
اجاره هاى  با پرداخت  پروانه كسب دريافت كرديم و 
حال  در   ... و  برق  و  آب  قبوض  همچنين  و  سنگين 
خيابان  حاشيه  در  فروشانى  دست  هستيم  فعاليت 
از  ريال  پرداخت يك  بدون  منتظرى 24  و  جمهورى 
هزينه هاى ذكر شده مشغول ميوه فروشى هستند اين 
در حالى است بازارچه منتظرى 24 در ابتدا براى جمع 
آورى دست فروشان حاشيه خيابان جمهورى اسالمى 
افتتاح شد اما در حال حاضر وضعيت تغيير كرده و كسانى 
كه هيچ سابقه اى به عنوان دست فروش نداشته اند در 
آن فعاليت دارند بعضى از اين افراد در ميدان بار مركزى 
نيز مشغول به فروش ميوه هستند و در ساعات پايانى روز 
مانده تره بار را به اين مكان انتقال داده و ميوه هايى كه 
از كيفيت پايينى برخوردار است را به فروش مى رسانند 
و بعضى  ديگر از اين افراد اتباع افغانى هستند كه در 
گذشته مشغول به جمع آورى ضايعات و نان خشك و 
مقنى گرى بوده اند در اين مكان مشغول به ميوه فروشى 
شده اند. در حقيقت اين طرح از هدف اصلى خود كه 
جمع آورى دست فروشان خرد بود خارج شده است و با 
توجه به فضاى اندك بازارچه واقع در منتظرى 24 اين 
افراد بساط خود را به داخل خيابان جمهورى اسالمى 
انتقال داده و به راحتى هرجا كه بخواهند بساط پهن 
مى كنند و به ما كسبه زيان جدى وارد مى كنند به اين 
دليل كه هيچ يك از هزينه هاى پرداخت شده توسط 
ما را ندارند و رعايت نكردن بهداشت فردى و محيطى  
از  نامه  اين  انتهاى  افراد محرز است». در  اين  توسط 
مسئوالن درخواست شده با توجه به شرايط اقتصادى 
موجود، كسادى بازار فروش مغازه  ها كه به هيچ وجه 
جوابگوى مخارج مختلف نيست دستور الزم براى جمع 
آورى دست فروشان از حاشيه خيابان جمهورى اسالمى 
و انتقال بازارچه در خيابان منتظرى 24 به (دوشنبه بازار 

قديم) واقع در خيابان غفارى صادر شود.

جناب حجت االسالم والمسلمين حاج مهدى عبدالرزاق نژاد
 با نهايت تاسف و تاثر درگذشت فرزند عزيزتان

 شادروان دكتر حميد رضا عبدالرزاق نژاد 
را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تسليت عرض مى نماييم

 رحمت و مغفرت آن مرحوم را از خداوند منان آرزومنديم.

مهديه بيرجند

خير ارجمند و بزرگوار

جناب آقاى حاج حسن اميرآبادى زاده
با نهايت تاسف و تالم درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت جناب عالى و خانواده 

محترم تان تسليت عرض مى نماييم، از درگاه باريتعالى براى آن مرحوم غفران واسعه الهى 
و براى شما و ساير بازماندگان صبر و بردبارى آرزومنديم.

هيئت امناى آستان مقدس سيد نجم الدين روستاى گيو

نمايشگاه و فروشگاه بزرگ  

مبـل شاهيـن 

بيرجند- ميدان شهدا- ابتداى خيابان منتظرى   32224632
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فروش اقساطى

با چك معتبر بدون سود 
طرف قرارداد  فرهنگيان
و شركت كويرتاير 

 عرضه مستقيم و بى واسطه از بزرگ ترين و معتبرترين
(توليد كنندگان تهران (يافت آباد

حمل بار و اثاثيه منزل  با خاور بزرگ و نيسان  توسط 5 كارگر

09153636648 - فنودى

ثبت نام كربــال
هوايى   تعداد محدود  

 آدرس: ميدان شهدا  اعزام: 94/8/9
 شهدا 8 - ساختمان آوا 

دفتر خدمات زيارتى
 عماد بيرجند
32224113

فروشگــاه يــاران
عرضه كننده انواع قليان، پيپ و فندك 

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

32440622 - 09155625828

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

مدرسه  زبان بيرجند
  انگليسى- آلمانى

ايتاليايى-  اسپانيايى
www.lanschool.ir

خيابان مدرس 16- پالك 85
تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

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

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

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

شركت صلصال سازه جنوب شرقمجـرى ذيصـالح
به شماره ثبت 2835 داراى مجرى ذيصالح پايه 2 (10 سقف) آماده همكارى با كليه مالكان و تعاونى هاى مسكن

 براى اخذ پروانه ساختمان و اجراى آن مى باشد. 09155616079 - 09331316418 مديريت: احرارى

 تكثير قارچ گونه فست فودها در بيرجند
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از مفاخر سده هفتم هجري و واضع و مخترع خط نستعليق است . او توانست از دو خط نسخ و تعليق يک خط زيبا پديد آورد
 که موسوم به نستعليق گرديد و همان است که اکنون خط زيباي پارسي بدان نوشته مي شود. ديوان حافظ چاپ مرحوم قزويني به 
خط زرين خط و شاهنامه ميربهادر به خط عماد الکتاب به خط نستعليق نگاشته شده است.

مير علي تبريزي مخترع خط نستعليق مقاله 

4
به  و  انبياء  خاتم  هاي  مهرباني  وصف  در  فيلمي  ساختن 
تصوير کشيدن چهره اي راستين از ايشان، در وضع آشفته 
اين روزهاي گيتي پهناور، ضروري به نظر مي رسيد و مجيد 
اثري ساخت  سراغ  به  زمان   اين  در  درستي  به   مجيدي 
پر هزينه و بين المللي درباره زندگي حضرت محمد ( ص ) 
رفت تا بتواند تصويري شايسته از پيامبر اسالم براي جهانيان 
ترسيم کند. اما متاسفانه نتيجه کار چنان بد است که حتي « 
محمد رسول ا... (ص) » نمي تواند در حد فيلم « رسالت » 

مصطفي عقاد باشد.
با  (ص)»  ا...  رسول  «محمد  مووي  فيلم  گزارش  به   بنا 
مجموعه اي از بهترين سينماگران جهاني در پشت صحنه 
نشان  را  خودش  جايي  در  کار  ايراد  اما  است  شده   ساخته 
مي دهد که سينماگران ايراني آن فضا را تجربه نکرده اند و آن 

ساخت اثري بزرگ با زبان بين المللي سينماست. 
اولين مشکل بزرگ فيلم ، فيلمنامه ضعيف و آشفته مجيد 
مجيدي و کامبوزيا پرتوي است که نمي تواند حق مطلب را 
درباره زندگي کودکي پيامبر عظيم الشان اسالم به درستي ادا 
نمايد. داستان فيلم در دوران شعب ابي طالب آغاز مي شود اما 
ديري نمي گذرد که با يک فالش بک در ذهن ابوطالب، به 
زندگي دوران تولد پيامبر و کودکي ايشان مي رود و مشکالت 

فيلم يکي پس از ديگري خودشان را نمايان مي سازند.
اولين ايراد بزرگ فيلم مجيد مجيدي چندپارگي داستان و نحوه 
چيدمان رويدادهاي زندگي پيامبر اسالم در کنار يکديگر است 
که بي ذوق و بسيار شلخته به تصوير کشيده شده اند. فيلم 
بصورت پله وار تنها قصد داشته آنچه را که در روايات آمده به 

تصوير بکشد و برنامه اي به جهت ارتباط دادن اين داستانها به 
يکديگر در قالب يک قصه واحد نداشته است. يکي از نکات 
جذاب درباره فيلم « رسالت » مصطفي عقاد اين بود که در 
آن اثر، مهمترين دوران زندگي پيامبر اسالم به زيبايي در قالب 
به تصوير  انگيز  روايتي جذاب و هيجان  با  واحد،  قصه اي 
کشيده مي شد. اما در « محمد رسول ا... (ص) » خبري از 

پرداخت رويدادهاي زندگي دوران کودکي پيامبر نيست؛ گويي 
که فيلم چند اپيزود مختلف بوده که به يکديگر متصل شده اند 

و نمي توان ترتيب مشخصي براي آن قائل شد.
در فيلم « محمد رسول ا... (ص) » شخصيت هاي داستان 
نيز فاقد پرداخت و هويت هستند و تنها تريبوني هستند براي 

بيان سخنان. فيلم هرگز شخصيت چند بعدي را به مخاطب 
معرفي نمي کند تا بتواند به عنوان يک «شخصيت»  او را در 
فيلم دنبال نمايد. به عنوان مثال مادِر پيامبر گرامي اسالم، 
شخصيتي متصور شده که در همه حال در حال خنديدن است؛ 
حتي در زماني که در اوج بحران قرار دارد! در بخشي از فيلم 
زماني که حليمه بصورت اتفاقي سر از منزل آمنه در مي آورد، 

 آمنه که به نظر مي رسد بايد بابت گرسنگي حضرت محمد
 (ص) در گهواره در اوج نگراني قرار داشته باشد، با خوشرويي 
و خونسردي تمام او را به خانه دعوت مي کند و باز هم در همه 

حال لبخند بر چهره دارد!
تصويري که مجيد مجيدي از زندگي حضرت محمد (ص 

ايراداتي در فرم و  نيز داراي  ارائه کرده  ) در دوران کودکي 
قالب سينماست که به تاثيرگذاري زندگي ايشان بر مخاطب 
فيلم ضربه وارد کرده است. در بخشي از فيلم حضرت محمد 
(ص) به شفاي دايه شان، حليمه ، اقدام مي نمايند که سبب 
بازگشت سالمتي به حليمه مي گردد اما مدت زمان زيادي از 
فيلم نگذشته که اينبار مريضي به سراغ مادر پيامبر مي آيد اما 
اينبار شاهد معجزه اي از جانب پيامبر نيستيم.حال سوالي که 
براي مخاطب پيش مي آيد اين است که چرا اينبار پيامبر به 
شفاي مادرشان اقدام نکردند؟ در حالي که شرايط در هر دو 
حالت يکسان بود!فيلم در بخش ديگري در ساحل به معجزه 
اي از پيامبر اشاره مي کند که در آن دريا خروشان شده و ماهي 
هايي را به ساحل مي آورد تا کودکان و مردم گرسنه آن حوالي 
بتوانند از گرسنگي درآيند. اما احتماال مجيد مجيدي به درستي 
نمي دانست که با به تصوير کشيدن اين سکانس، اين سوال 
نزد مخاطبين فيلم پيش خواهد آمد که چرا حضرت محمد 
(ص) گرسنگان مکه را اينچنين از گرسنگي نجات ندادند و يا 
حتي در زمان شعب ابيطالب چنين معجزاتي را انجام ندادند؟ 
براي  فيلم  که  شود  مي  تر  زماني سخت  سوال  اين  پاسخ 
مخاطب غيرمسلمان به نمايش درآيد. مخاطبي که مي داند 
مهمترين وجه زندگي پيامبر اسالم نه معجزات اينچنيني، بلکه 
کتاب مقدس بوده است. نماي نوراني که مجيدي از پيامبر 
اسالم در باالي صخره بر فراز دريا گرفته ، بادي که به جامه 
اين  و...  آيد  به وزش در مي  ايشان مي وزد و موهايي که 
تصويري است که معموال آثار مذهبي کالسيک هاليوودي در 

وصف پيامبرانشان از آن استفاده مي کردند.

نـقد و بـررسى فـيلـم محمد رسول ا...
ورزش بانوان

سرمايه گذاري در ورزش بانوان
 بدون جواب نخواهد ماند

با توجه به سهم باالي بانوان در جمعيت استان و نقش 
آنان در سالمت جامعه، ورزش اين قشر، شايسته توجهات 
ويژه در جهت تداعي يک جامعه سالم و سرشار از سالمتي 
پايدار است.قصه ورزش بانوان و دنياي مشکالت ريز و 
درشت آن که مهم ترين آن، شايد نداشتن حامي مالي 
منسجم  تيم  تيمي،  هاي  رشته  بعضي  در  است  ثابت 
نداريم، از طرفي به دليل محدوديت هاي فرهتگي و عدم 
انعکاس رسانه اي،  کمتر زير چتر حمايتي اسپانسرها قرار 
مي گيرند. چرا که حاميان مالي ترجيح مي دهند که از 

تيم هاي ورزشي آقايان حمايت کنند.
باال  هاي  هزينه  بانوان،  ويژه  ورزشي  فضاهاي  کمبود 
فرهنگ  عدم  ورزشي،  هاي  کالس  در  حضور  جهت 
سازي مناسب جهت جذب بانوان به سوي فعاليت هاي 
ورزشي باعث شده است تا بانوان براي حضور در برنامه 

هاي ورزشي، احساس نياز نکنند.
بدون شک، تاثيرگذارترين عناصر در سيستم آموزشي، 
آحاد  بر خالف تصور  بدني هستند که  تربيت  معلمان 
جامعه سخت ترين و پرمسئوليت ترين وظيفه در مدارس 
را بر عهده دارند. رسيدن دانش آموز به سطح مناسبي از 
سالمتي و تندرستي از اهداف مهم حرفه آنان است پس 
توجه به جايگاه درس تربيت بدني خواسته اي دور از ذهن 
نيست و نبايد با سهل انگاري و ساده انگاري از کنار اين 

قضيه عبور کرد.
ايمني  مدارس،  بعضي  در  نامناسب  ورزشي  فضاهاي 
در  استفاده  جهت  ورزشي  هاي  سالن  کمبود  ناکافي، 
ساعات درس تربيت بدني و شرايط آب و هوايي نامناسب 
در بعضي مناطق استان، دست معلمان اين رشته را براي 
انجام وظيفه به معناي واقعي مي بندد و توانايي دانش 

آموز را در حالت بالقوه باقي مي گذارد.
ايجاد وضعيت مطلوب براي رشته هاي ورزشي جديد 

ورزشي،  هاي  رشته  همه  ميان  در  مهم  اصل  يک 
تندرستي فکر و جسم است و هيچ گاه نمي توان گفت 

که يک رشته ورزشي بر رشته ديگر برتري دارد.
در طي سالهاي گذشته، رشته هاي ورزشي جديدي وارد 
استان شده اند که بعضا به دليل استقبال کمرنگ و بي 
توجهي در زمره رشته هاي ناشناخته و آماتور قرار گرفته 
اند و همين موضوع باعث شده است فرآيند پيشرفت 

رشته هاي جديد در استان زمان بر باشد.

مليحه نصرآبادي

اصول بهداشت رواني در سازمان 

کارکنان  براي  کار  محيط  تا  کنند  تالش  بايد  مديران 
امنيت شغلي  احساس  کارمندان  و  نباشد  آور  اضطراب 
کنند و با شادي و نشاط و شوق و انگيزه به دور از هر 
گونه خشم و درگيري بيهوده به وظايف خود عمل نمايند. 
باشد و کارکنان،  وقتي مديريت، عملکرد خوبي داشته 
مورد تکريم و احترام قراربگيرند و به آنان بها داده شود، 
بعيد است چنين محيط کاري دردسرساز باشد يا باعث 
بروز مشکل هاي رواني شود. به عبارتي، عملکرد ضعيف 
شود.  قلمداد  شغلي  نارضايتي  عامل  مي تواند  مديريت 
به عنوان نمونه، اگر کارکنان تصور کنند با آنان منصفانه و 
محترمانه رفتار نمي شود، به احتمال زياد، به مشکل هاي 
رواني دچار مي شوند. يکي از داليل عمده وجود و پيدايش 
و  شغلي  امنيت  نداشتن  رفتاري،  و  رواني  اختاللهاي 
اضطراب ناشي از آن است. در يک سازمان آن دسته از 
کارگران و کارمنداني که احساس امنيت شغلي در آنان 
پايين است و در نتيجه گرفتار اضطراب ناشي از بيکاري، 
ساير  از  محروميت  و  مطلوب  موقعيت  از  عزل  تبعيد، 
امتيازات و امکانات مي باشند، احتماال» بيش از ديگران 

براي ادراک منفي حوادث  و اتفاقات آمادگي دارند. 
عوامل محيطي مؤثر بر سالمت کارکنان :

١-روشنايي و نور محيط کار :
هم نور کم و هم نور زياد مي توانند تأثيرات منفي روي فرد 
داشته باشد. برخي از اين تأثيرات جسمي است مثل تأثير 
روي دستگاه بينايي و برخي ديگر تأثيرات رواني هستند. 
کار در محيطهاي بسته کم نور و همچنين پر نور اغلب با 
خستگي و تحريک پذيري فرد همراه هستند. افرادي که 
در چنين محيطهايي کار مي کنند بازده مناسبي ندارند و 

اغلب ويژگيهاي منفي رواني از خود نشان مي دهند.
 ٢- سر و صداي  محيط کار : 

اصوات  از  محدودي  دامنه  به  انسان  شنوايي  دستگاه 
حساس است بطوري که اصوات و سر و صداهايي که 
در طيف باالي اين دامنه قرار مي گيرند براي فرد آزار 
دهنده هستند. چنين صداهايي عالوه بر ايجاد مشکالت 
شنوايي در فرد تغييرات جسمي و رواني ديگري نيز بوجود 
مي آورند. از لحاظ جسمي فشردگي عروق خوني، تغييرات 
ضربان قلب، گشاد شدن مردمک چشم ، باال رفتن فشار 
تحريك  خواب،  بر  تأثير  و  عضالت  کشيدگي  خون، 
مشاغل  در   – فرد  كارايي  و  راندمان  كاهش  اعصاب، 
با صداي باالي  از عوارض مواجهه  فكري و جسماني 

حد مجاز مي باشد . 
٣- ساير عوامل  موثر بر سالمت کارکنان: 

عوامل متعددي وجود دارند که در محيط کار بر سالمت 
افراد مؤثر هستند. از جمله رنگها ،  درجه حرارت و رطوبت 
محيط کار  مي تواند منجر به بروز مشکالت جسمي از 
جمله درد مفاصل ، پايين آمدن سطح مقاومت بدن ، 
سرماخوردگي، ناراحتيهاي مربوط به دستگاه تنفسي و.....

در کارکنان شود.

بهروز کاظمي کارشناس باليني

كيهان كلهر در ايران موسيقى فيلم مى سازد

موسيقى ما - «كيهان كلهر» اين روز هايش را در 
اروپا  مختلف  كشورهاى  در  مختلف  كنسرت هاى 
مى گذراند، دارد آلبوم جديدى همراه با گروه «ورشو 
يليج بند» ضبط مى كند و اين در حالى است كه با 
وجود آنكه چند ماه قبل اعالم كرد ديگر در ايران به 
اجراى برنامه صحنه اى نخواهد پرداخت، مشغول ساخت موسيقى فيلم جديد 

رضا درميشيان با نام «النتورى» است.
فيلم النتورى آخرين ساخته رضا درميشيان محسوب مى شود كه در مراحل 
فيلمبردارى با مشكالتى روبرو شد كه سبب توقف فيلمبردارى كار شد، 
مشكالتى كه از سوى شهردارى تهران و فيلمبردارى در سطح شهر پديد 

آمده بود دليل اين توقف بود.

بدمن فيلم هاى هندى مقابل محمدرضا گلزار

به گزارش سينماخبر، « گروور » به عنوان بازيگر  در 
بيش از چهارصد فيلم حضور داشته، اين رکورد بازي  
را تاکنون در  سينماي هند از آن خود کرده و در سال 
٢٠١٥ نيز در ٩ فيلم جلوي دوربين رفته است و طي 
سالهاي اخير نيز  توانست جايزه بهترين نقش منفي 
باليوود به دست آورد. اکنون پروژه مشترک سينماي ايران   را از سينماي 
وهند اين روزها در پيش توليد به سر مي برد و طبق برنامه ريزي هاي انجام 
شده قرار است «سالم بمبئي » به کارگرداني «قربان محمدپور» نيمه دوم 
نوامبر در شهر «بمبئي » هند جلوي دوربين برود.تاکنون حضور «محمدرضا 
گلزار»  «ديا ميرزا» و« بهروز چاهل» و «گروور»   به عنوان بازيگر در پروژه 

سينمايي «سالم بمبئي» قطعي شده است.    

در«معماى شاه» نقش خاصى را بازى مى كنم

و  تئاتر  بازيگر  آرام جعفري  به گزارش سينماخبر، 
تلويزيون  در خصوص سريال «معماي شاه» گفت: 
من يکي از نقش هاي خاص سريال معماي شاه 
معشوقه  اولين  عنوان   به  غفاري،  پروين  نام   با 
محمدرضا پهلوي ملعون را ايفا مي کنم. وي افزود: 
اين نقش با وجود کوتاه بودن خاص بود زيرا بسياري از افراد اين شخصيت 
تاريخي را نمي شناسند و ايفاي آن سختي هاي خاص خود را داشت اين 
را هم بايد بگويم که اين نقش تنها ٥ قسمت در اين سريال حضور دارد. 
اين در سريال تاريخي«خانه اي درتاريکي»  از  ادامه داد: من پيش  وي 
به کارگرداني «سعيد سطاني» به ايفايي نقش پرداختم اما «معماي شاه» 

متفاوت از آن بود زيرا کاربا ورزي را دوست داشتم.

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: هر شب 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»

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 تاريخ 94/7/22 
ساعت 21:30

تقاطع صياد شيرازى- خيابان 
پاسداران - جنب  اتوپرشين

 پذيراى دوستان عزيز در
 فضاى خانوادگى گرم و بسيار 

آرام و دلنشين مى باشد

با سرويس دهى چـاى ، نهار ، عصـرانه و شـام

خيابان پانزده خرداد
 حدفاصل مدرس و پاسداران

 نبش خيابان عمارت
 باغ رستوران سارونه

بـاغ رستوران

ساعت كارى 12 ظهر تا 12 شب

توجه                                                                                                            توجه
هيئت عزاداران سيد الشهدا (ع) برگزار مى كند:  مراسم عزادارى دهه اول محرم

زمان: يك ساعت بعد از نماز مغرب و عشا         مكان: حسينيه سيد الشهدا (ع) روستاى آغلدر
سخنران: حجت االسالم والمسلمين موسوى اول "مسئول محترم فرهنگى مركز مديريت حوزه هاى علميه خراسان جنوبى"

مداحان: آقاى مهدى محمودآبادى و آقاى حسين نخعى پور
ضمنا هيئت روزهاى هشتم، نهم و دهم محرم ساعت 7 صبح به سمت مكان هاى پيش بينى شده هرساله 

هيئت عزاداران سيد الشهدا (ع) روستاى آغلدرحركت خواهد كرد.

السالم عليك يا ابا عبدا... الحسين (ع)

پوشاك بچگانه پاييزه  رسيد 

دنياى فرشتـه ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

با سخنرانى: استاد حسين خسروى
و با حضور ذاكر اهل بيت (ع): آقاى حاج ابوالفضل نوفرستى و عزادارى هيئت بقيه ا... (عج)

همراه با: مراسم سوگوارى در شب هاى تاسوعا و عاشورا و شام غريبان
ساعت 18 (6 بعدازظهر) ويژه خواهران - قرائت روزانه زيارت عاشورا (7:45 صبح)

 اقامه نماز ظهر عاشورا - قرائت زيارت ناحيه مقدسه در روز 11 محرم (با مداحى حاج ابوالفضل نوفرستى)
زمان: چهارشنبه (7 محرم) لغايت دوشنبه (12 محرم الحرام مصادف با شهادت امام سجاد "ع") 

ساعت : 9 صبح     مكان: طالقانى 1- مكتب نرجس (عليها السالم)
هيئت بقيه ا..."عج" مكتب نرجس (عليها السالم)- كانون تخصصى مهدويت و پايگاه حكيمه خاتون

 (عليها السالم) مكتب نرجس (عليها السالم)

مراسم عزادارى سرور و ساالر شهيدانمكتب نرجس (عليها السالم) برگزار مى كند:
 حضرت ابا عبدا... الحسين (عليه السالم)

مراسم سخنرانى و عزادارى سرور و ساالر شهيدان آقا امام حسين (ع) 
و ياران با وفاى آن حضرت از شب پنجم الى يازدهم  ماه  محرم
سخنران: حجت االسالم حاج مهدى خوشرو از طالب قم
مداحان: حاج زين العابدين محسنى – حاج رضا فرهنگ جو
 كرباليى سجاد على آبادى و مهدى چهره آسا
ضمنا حركت هيئت از شب هفتم و ساعت 7/30 خواهد بود
تبليغات حسينيه جواداالئمه (ع)

حسينيه جواد االئمه (ع) رحيم آباد برگزار مى نمايد:السالم عليك يا ابا عبدا... الحسين (ع)

به اطالع همشهريان عزيز و هيئت هاى منطقه 
براكوه مى رساند: طبق روال همه ساله جلسه 
عزادارى سرور و ساالر شهيدان اباعبدا... الحسين (ع) روز تاسوعا 
در روستاى قصبه و چهكندك از ساعت 10 صبح الى 2 بعدازظهر برگزار مى گردد.
سخنران: حجت االسالم عبادى نماينده شهرستان هاى بيرجند- درميان و خوسف 
و مداحى: مداحان برجسته شهرمان پيشاپيش از هيئت هاى متحده منطقه براكوه
 جهت نظم هرچه با شكوه تر برگزار شدن جلسه تشكر مى شود. 
هيئت امناى حسينيه خامس آل عبا  (ع) قصبه و چهكندك 

السالم عليك يا ابا عبدا... الحسين (ع)

اهل عالم دارد از ره ، ماه ماتم مى رسد
هيئتى ها، يا على دارد محرم مى رسد

سالم بر حسين (ع)
مجلس عزادارى شهادت سيد و ساالر شهيدان 

سخنران: حجت االسالم والمسلمين فلسفى 
(امام جمعه محترم مود)

با نواى گرم مداحان اهل بيت (ع):
مهدى سبزه كار- سيد على صفائى

 مجتبى گوركانى- كاظم چهكندى نژاد
 سيد يحيى موسوى- جواد رمضانى

زمان: دهه اول محرم به مدت 12 شب
 بعد از نماز مغرب و عشا

مكان : مسجد حضرت على ابن ابيطالب (ع)
 خيابان شهيد بهشتى
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حل معماي حل نشدني 

برد.  خوابش  رياضي  سرکالس  شخصي  گويند  مي 
باعجله دو مسأله  بيدار شد،  زدند  را  وقتي که زنگ 
را که روي تخته سياه نوشته بود يادداشت کرد و به 
داده  منزل  تکليف  بعنوان  را  آنها  استاد  اينکه  خيال 

است به منزل برد
کرد. فکر  آنها  حل  براي  شب  وآن  روز  آن  تمام  و 

هيچيک را نتوانست حل کند، اما تمام آن هفته دست 
از کوشش بر نداشت.

سرانجام يکي را حل کرد و به کالس آورد.
عنوان  به  را  آنها  زيرا  شد،  مبهوت  کلي  به  استاد 
دونمونه از مسائل غير قابل حل رياضي داده بود.اگر 
اين دانشجو اين موضوع را مي دانست احتماًال آن را 
حل نمي کرد، ولي چون به خود تلقين نکرده بود که 
مي  فکر  برعکس  بلکه  است،  قابل حل  غير  مسأله 
کرد بايد حتمًا آن مسئله را حل کند سرانجام راهي 

براي حل مسأله يافت.
اين دانشجو كسي جز آلبرت انيشتين نبود...

به  «حل نشدن بيشتر مشکالت زندگي ما، 
افکار خودمون بستگي دارد .»

چشم داشت احترام از هيچ كس
 نداشته باش تا احترامي كه به تو مي گذارند، 

شيرين تر جلوه كند.

زماني كه دانش يك مرد براي موفقيت كافي است. 
ولي تقواي او كافي نيست. هر چه را كه او ممكن 

است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد. 

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

که زخم ذره ذره التيام مي  يابد.

الهي دلي ده که در حرص و آز
 بر ما باز نشود و قناعتي ده 

که چشم اميد ما جز بروي تو باز نشود.

كجا  را  كليدتان  دسته  كه  كنيد  مى  فراموش  گاهى  آيا 
گذاشته ايد يا سر امتحان هاى مهم پاسخ سواالت را به 
خاطر نمى آوريد؟ خوشبختانه يك سرى كارى  وجود دارد 

كه با انجام آنها مى توانيد حافظه تان را بهبود ببخشيد. 
از  تا  چند  تا  كنيد  تان، سعى  بعدى  مهم  آزمون  از  قبل 
امتحان كنيد.  را  اين تكنيك هاى معتبر تقويت حافظه 
 اين استراتژى هايى كه به لحاظ عملى و پژوهشى اثبات
شده اند مى توانند تا حد زيادى باعث تقويت حافظه شوند، 
به خاطر آوردن را بهتر و بيشتر كنند، و نيز باعث افزايش 

حفظ و نگهدارى اطالعات شوند.

 كل حواس و توجه تان را معطوف مطلبى كنيد 
كه در حال مطالعه آن هستيد.

توجه؛ يكى از مولفه هاى اصلى و عمده حافظه است. به 
حافظه  به  مدت  كوتاه  حافظه  از  اطالعات  اينكه  منظور 
اين اطالعات  به  بايد عمال  بلندمدت منتقل شوند، شما 
دقت و توجه كنيد. سعى كنيد در محيطى به دور از عوامل 
مزاحم و برهم زننده آرامش و تمركزتان همچون تلويزيون، 

موسيقى و ساير عوامل مختل، مطالعه كنيد.

مطالعه  براى  منظم  اى  برنامه  ريزى  پايه  با 
انباشته شدن  از روى هم  دروس هر جلسه 

آنها خوددارى كنيد.

طول  در  مطالب  مطالعه   (2001) بژروك  مطالعه  طبق 
اطالعات  پردازش  براى  كه  كافى  زمان  مدت  جلسات، 
 نياز داريد را در اختيارتان قرار مى دهد. اين تحقيق نشان 
 مى دهد دانشجويانى كه به طور مرتب و منظم مطالعه
مى كنند عملكرد خيلى بهترى دارند نسبت به افراد كه همه 

را روى هم انباشته مى كنند.

اطالعاتى كه مطالعه مى كنيد را دسته بندى 
و مرتب كنيد

محققان دريافته اند كه اطالعات در حافظه در دسته ها و 
گروه هاى مرتبط طبقه بندى مى شوند. شما مى توانيد با 
مرتب كردن و دسته بندى مطالبى كه مطالعه مى كنيد از 
اين مشخصه مغز حداكثر بهره را ببريد. سعى كنيد تا مفاهيم 
و عبارات مشابه را با هم گروه بندى كنيد، يا از يادداشت ها 
يا مطالب كتابى كه مطالعه مى كنيد خالصه اى تهيه كنيد 

تا به شما در گروه بندى مفاهيم مرتبط كمك كند.

  از ابزار و فنون كمك حافظه براى افزايش 
و تقويت آن استفاده كنيد

اغلب  كه  است  هايى  تكنيك  حافظه،  كمك  ابزارهاى 
به  يارى  و  مساعدت  براى  دانشجويان  و  آموزان  دانش 
نيروى حافظه از آنها بهره مى گيرند. روش كمك حافظه 
صرفا روشى براى به خاطر سپردن اطالعات است. براى 

مثال، شما ممكن است در تيمى مشاركت كنيد كه بايد 
 موارد خاصى را به خاطر داشته باشيد تا بتوانيد عملكرد 

خوبى داشته باشيد.
بهترين روش كمك حافظه براى شما اين است كه براى 
به خاطر سپردن اين موارد از تصاوير و تصويرپردازى مثبت، 
چيزى جديد و بديع يا حتى تبديل آن به چيزى مضحك 
و خنده دار استفاده كنيد. ممكن است آن را تبديل به شعر، 
بتوانيد بخشى  يا حتى نظم و قافيه دارش كنيد تا بهتر 

از اطالعات را حفظ كنيد.

شرح  كنيد  مى  مطالعه  كه  را   اطالعاتى 
و توضيح و مرور كنيد.

به منظور به يادآورى اطالعات، شما بايد آنچه را مطالعه مى 
كنيد به رمز درآوريد تا وارد حافظه طوالنى مدت تان شود. 
يكى از موثرترين و كارآمدترين  تكنيك هاى رمزگذارى 
شناخته شده، مرور و دوره مو به مو و با ذكر جزئيات است. 
يك  تعريف  خواندن  تواند  مى  تكنيك  اين  براى  مثالى 
اصطالح كليدى باشد، مطالعه تعريف و معناى آن اصطالح 
و سپس خواندن توضيحات و توصيفات بيشتر و با جزئيات 
بيشتر درخصوص معانى آن اصطالح خاص باشد. بعد از 
چند بار تكرار اين فرآيند، به احتمال زياد متوجه مى شويد 
كه به خاطر آوردن و يادآورى اين اطالعات برايتان بسيار 

ساده تر مى شود.

 اطالعات جديد را به چيزهاى كه پيش از اين 
مى دانستيد ربط دهيد

زمانى كه مطالب ناآشنا و جديد را مطالعه مى كنيد، زمانى 
را صرف كنيد تا ارتباطى بين اين مطالب جديد و آنچه 
قبال مى دانستيد برقرار كنيد. با ايجاد رابطه بين مطالب 
و موضوعات جديد و آنچه از قبل در ذهن و حافظه تان 
آوردن  به خاطر  و  يادآورى  احتمال  توانيد  وجوددارد، مى 
اطالعاتى كه به تازگى آموخته ايد را تا حد بسيار زيادى 

افزايش دهيد.

خاطر  به  و  يادآورى  تقويت  براى  را  مفاهيم 
سپردن در ذهن مجسم و متصور بسازيد

و  تجسم  روش  به  مطالعه  شيوه  اين  از  بسيارى  افراد 
تصويرسازى فوايد بسيارى برده اند. به تصاوير، جدول ها، 
شكل ها و ساير نمودارها، طراحى هاى كتابى كه مطالعه 
مى كنيد دقت و توجه كنيد. اگر چنين الگوها و عالئمى را 
در اختيار نداريد تا به شما در حفظ مطالب كمك كنند، سعى 
كنيد خودتان از اين دست نمودار، جدول و شكل ها تهيه 
كنيد. در حاشيه كتاب يا دفتر يادداشت تان نمودار يا شكل 
 بكشيد يا از ماژيك هاى شبرنگ استفاده كنيد يا حتى 
مى توانيد از خودكارهايى با رنگ هاى متفاوت استفاده كنيد 
تا موضوعات مرتبط را در مطالب چاپى كه مطالعه مى كنيد 

گروه بندى يا دسته بندى كنيد.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت 

آيه روز  

و چون امر [پيامبرى] را به موسى واگذاشتيم تو در جانب غربى [طور] نبودى و از 
گواهان [نيز] نبودى.سوره القصص، آيه 44

حديث روز  

اگر مردم مى دانستند كه چه فضيلتى در زيارت مرقد امام حسين ( عليه السالم ) است از شوق زيارت مى مردند.
 امام باقر (ع)

اى علمدار!

روشـهاى  فـوق العاده بـراى تـقويت حـافظه

  - ميرداماد  ناصر  آثار  از  افقي: ١- 
نت چهارم موسيقي ٢- حزب هيتلر 
- از اسماء حسني به معناي بزرگ 
- حركات صورت ٣-  رادار- پرنده 
نويسنده فرانسوي  ايالتي در هند - 
٤-  آتش - ابزار ضربي موسيقي - 
مراسم بزرگداشت ٥ - خار سر ديوار 
- از شهرهاي كردستان - از خلفاي 
عباسي ٦ - خدمتكار پير-  كم بها - 
بوي رطوبت ٧-  بزرگ نمايي عكس 
- مربوط به مقدار يا تعداد ٨ - كشور 
مبارك - كارها - مارك معروف لوازم 
صوتي و تصويري، موبايل و لپ تاپ 
٩-  آفريده شدگان-  بعضي اوقات - 
زمين ورزش بوكس ١٠-  عدد حمام 
- داستان بلند - ستون فقرات ١١ - 
پيامك - سنت - خواب كودكانه  -من 
و شما ١٢ - درشت-  قابله - چوب 
بلند ١٣ - ويران - مقتدا - خيس ١٤ 
ديوانه  امپراتور  باطني-   - محكمه 
روم باستان - از ايالتهاي آمريكا ١٥ 
- بويايي - از آثار مير سعيد مير شكار

 
عمودي: ١- فرشته آب ها - رويا 
٢ - خارشتر -از ميوه هاي پرطرفدار 
تابستان - سنگسار ٣-  رنج و عذاب 

- عالج خوك وحشي ٤- روس - 
زدودن   -٥ پيروان  پريشان   شاعر 
- نزديك - سايه گاه ٦-  قورباغه 
 - آمريكا  اتمي  - صحراي  درختي 
مدفن  گواهي-   انگشت   -٧ فاني 
ناصر خسرو  مدرك ٨ - خود را به 
مصر-  در  سدي   - نداختن  خطرا 
تاريخ نويس ٩-  ديوار كوتاه - درياي 
تركيه - عالم الهي ١٠- اثري از بزرگ 

جنس   - صحرايي  كبوتر   - علوي 
درك  توانايي   - قوي ١١  ظاهر  به 
و تشخيص -  زنان خوبرو  اكنون 
١٢-  تركش  -گاو شخم زن - قمر 
١٣ - از اسماء حسني- لقب- همدم 
١٤-  فدراسيون قايقراني - شهري 
 -١٥ معالجه  اردبيل-  استان  در 
مقصر  – علمي  گوي-  در  اقتصاد 

طراح: نسرين كارى                        
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1
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اي علمدار
يا ابالفضل

دست کش قلب معشوق مرا
تا به تاراج نبرند جسمش را

دست کش قلب مملو، از رنجش را
قلب پر مهرش را

قلب او پر درد است
فکر او هم حيران

قلب او قلب من است
فکر او نيز،

به يک فکر پريشان، دچاراست دچار
اي علمدار
يا ابالفضل

تو نخواستي، شوي شرمنده ي آب به طفالن رباب
من؛ نمي خواهم که شوم شرمنده ي دل

که دچار است به عشق!
اي تو دوستدار حسين

دست هاي تو شفا مي بخشد
قلب هر عاشق را

تو نخواه
که شوم شرمنده ي

اين دل عاشق و آشفته و زار
از عشق تو مي نوشم
ناب ترين لحظه ها را

وسرشار مي شوم از عطر تو
آن هنگام که عصاره اي از تو برمي گيرم

ومي نوشم اين جام پر از مهر تو را
مسحور تو مي شوم

وقتي تمام تو پر ميشود از جام هستي
و چه گواراست نوشيدن اين عشق

محرم آمد و دلها غمين شد     
 غم و عشق و بال با هم عجين شد

حسين آماده بهر جانفشاني است     
 دوباره فاطمه قلبش حزين شد

جدول 3347

123456789101112131415

رهشرذاىموبكرسپ1

امىنساسحمانوى2

سادتاناوبرواك3

انامهىرادگلا4

لاقراسهرمرمس5

مدراگغادبابو6

انسناىرشلىكو7

لىاسهابوراىرد8

رورمنارىواتش9

اوبالولسرانت10

نرتسبشىكدىتگ11

دونهالسنادور12

والادروامهراگ13

رهاوخىكلامانا14

اهىرالاسروامان15

يك شركت تبليغاتى براى تكميل كادر فروش و 
بازاريابى خود به تعدادى آقا و خانم با روابط عمومى 

باال، حقوق ثابت و پورسانت عالى نيازمند است. 
09155614450 - 32226589

به تعدادى كارگر ماهر و نيمه ماهر 
نقاش ساختمان نيازمنديم.

09155118076

به يك نفر مهندس معمارى 
براى طراحى و نظارت ساختمان

 5 طبقه نيازمنديم.
09120876690

فروش امتياز  آپارتمان با 36 ميليون 

تومان واريزى و سود توافقى

متراژ زيربنا 150متر با مشاعات - تعداد 

طبقات 8 طبقه – كل مجموعه  130 واحد  

هر طبقه 2 واحد - نرجس 4

09306218829

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

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

تجربه كنيد.    09158668002

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

با يك تماس     09159618050

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

 واگذار مى شود.    09351614718

 به يك نفر خانم با روابط عمومى باال 
براى همكارى در پوشاك نيازمنديم.
09152695168 - 32220655

در معتبرترين
 موسسه زبان كشور 

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

موسسه زبان شريف بيرجند 
speaking با

 سطح پيشرفته نيازمنديم.
با شرايط عالى 

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

32423300 -09152651500

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

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

پتينه

اجراى پتينه 
در طرح هاى مختلف

09019759900

 مشاور امالك امير خريد، فروش، رهن، اجاره 
خريد و فروش مسكن مهر - بين موسى 
بن جعفر (ع) 16و 18   09301630458

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى
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داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

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

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

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

حراج وسايل محرمى
طبل ، سنج ، زنجير ، پارچه

ميدان آزادى - ابزار آسيا

09159612966

فروش يك باب سوئيت به مساحت 
34 مترمربع واقع در خيابان فتح

09155618033

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

فروشـــى
باغ در محدوده خدماتى شهردارى مود به مساحت 2000 متر و 80 اصله درختچه زرشك

 با استخر ذخيره آب و 6 ساعت آب قنات          فى: توافقى        09155623695 

غذاى آماده با موقعيت عالى ، داراى پروانه 
واگذار مى گردد. فى: 23 ميليون 
 09361855710 - اسماعيل پور

فروش فورى آپارتمان لوكس 97,5 مترى  
واقع در شهيد آوينى با امكانات كامل 
سند آزاد         09011271017  

فروش كليه لوازم رستوران و سفره 
خانه سنتى     09153491377

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

فروش V   - SD 206  مدل 90 
 سفارشى كارخانه - كم كار خانگى 

به قيمت كارشناسى 09156687906
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اخبار ورزشى

عصرايران: پزشکان و متخصصان تغذيه اتفاق نظر دارند که موز بهترين ميوه ضد استرس است. اين ميوه براي رفع اضطراب روزمره که بسياري از ما گرفتار آن 
هستيم مفيد است. موز سرشار از ويتامين A و B است که تعادل ناقل هاي عصبي مانند سروتونين را تسهيل مي کند و مانع ايجاد حاالت استرس
 مي شود. موز عالوه بر اينکه منبع غني از کلسيم و منيزيم است مقدار زيادي پتاسيم نيز دارد.

خاصيت شگفت انگيز موز براى كنترل استرس و تعادل بدن

روش هايى براى درمان سريِع سرماخوردگى

6

روش هاي خانگي بهبود 
بي نظمي تپش قلب

 
از  مغذي  مواد  حاوي  دارچين  نيوز:  سالمت 

جمله منگنز و پتاسيم است که براي قلب مفيد 
است. اين ادويه جريان خون را بهبود مي دهد 
مضر  کلسترول  حد  از  بيش  تجمع  از  مانع   و 
قاشق چاي خوري  است يک  کافي  مي شود. 

پودر دارچين را با يک ليوان آب ولرم مخلوط 
و ميل کنيد. عسل ماده غذايي عالي است زيرا 
به آساني جذب مي شود. مصرف يک ليوان آب 
با يک قاشق غذاخوري عسل و آب نصف ليمو 
قبل از خواب، مي تواند تپش قلب را درمان کند.

ليوان آب سرد، ضربان طبيعي  با خوردن يک 

سرگيجه،  آن  بر  عالوه  شود.  مي  تنظيم  قلب 
با  کند.  مي  پيدا  کاهش  استرس  و  اضطراب 
شستن صورت با آب سرد يا گرفتن دوش آب 

سرد، ريتم طبيعي قلب تنظيم مي شود.

روش هايى براى درمان 
سريِع سرماخوردگى

 
سالمت نيوز: زکام و سرماخوردگي دغدغه هواي 
سرد و آلوده است، اما هميشه هم درمان آن تنها 
گاهي  و  نيست  و غذاهاي سبک  خوردن سوپ 
با درمان هاي گياهي مي توان سريع تر از شر آن 
خالص شد. مي توانيد چند قطره ليموترش را کف 
دستتان بريزيد و از طريق بيني باال بکشيد. بعد 
با کمي روغن زيتون بودار بيني تان را چرب کنيد. 
اين کار براي درمان زکام موثر است. يک قاشق 
چايخوري  قاشق  دو  يا  زنجبيل  پودر  چايخوري 
زنجبيل رنده شده تازه را درون آب جوش بريزيد و 
به مدت پنج دقيقه آن را با حرارت ماليم دم کرده 
و سپس آن را با عسل ميل کنيد. شير را بجوشانيد 
و يک يا دو عدد سير را له کرده يا به قطعات ريز 
خرد کنيد و درون شير بريزيد. کم کم طي روز از 
اين مايع بنوشيد. اين کار براي رفع سرماخوردگي 
فوق العاده موثر است. کمي شيرين بيان را در آب 
جوش بريزيد و با عسل مخلوط کرده و بنوشيد.٥٠ 
گرم گل بنفشه را در يک ليتر آب سرد بريزيد و 
بجوشانيد و بعد با عسل شيرين کرده و روزي سه 
تا پنج فنجان ميل کنيد. اين جوشانده درمان تب، 

برونشيت و سياه سرفه است. 

چند نكته براى داشتن
 ناخن هايى سالم تر

 
 شهرخبر: مرطوب کردن بستر ناخن و پوشش آن 
باعث رشد بهتر آنها مي شود. اگر ناخن هاي تان 
مهم ترين  از  يکي  هستند،  شکستن  مستعد 

باشد.  مرطوب کننده  کمبود  مي تواند  آن  داليل 
ناخن  کل  به  ناخن،  پوشش  دور  کردن  چرب 
پر شدن،  لب  احتمال شکستن،  و  کرده  کمک 
ترک خوردن و شکافتن آن را کم مي کند. اگر 

با  نبينند،  صدمه اي  ناخن هاي تان  مي خواهيد 
استفاده از سفت کننده هاي ناخن، آنها را شکننده تر 
نکنيد. کاشتن ناخن مصنوعي به طور کلي براي 
ناخن ها خوب نيست زيرا خطر ابتال به عفونت 
گاهي  و  برده  باال  را  باکتريايي  حتي  يا  قارچي 
ناخن هاي  اگر  مي شود.  منجر  دائمي  آسيب  به 

شکننده اي داريد، نبايد از پاک کننده هاي ناخني 
که حاوي استون هستند، استفاده کنيد. ترکيب 
شيميايي استون باعث مي شود ناخن ضعيف و 
شکننده، نه تنها نتواند خود را بهبود بخشد، بلکه 

آن را ضعيف تر هم کند. سوهان هاي زبر قديمي 
(فلزي) دشمن اصلي ناخن هستند. اين سوهان ها 
در  کوچکي  ترک هاي  و  ايجاد شکاف ها  باعث 
شکسته  به  شکاف ها  همين  و  مي شوند  ناخن 

شدن ناخن منجر مي شوند.

سرطان سينه را با خوردن
 اين مواد غذايى مهار كنيد 

ميوه ها  و  سبزي ها  از  برخي  مصرف  شهرخبر: 
به سرطان سينه  ابتال  از  به جلوگيري  مي تواند 
کلم  جمله  از  کند.سبزي هايي  کمک  بانوان  در 
مي تواند مانع از آسيب به DNA سلول ها و بروز 
سرطان در آنها شود.سبزيجات داراي برگ هاي 
تيره چون اسفناج و کلم پيچ نيز مي توانند به دليل 
دارا بودن لوتئين و زيگزانتين به کاهش خطر بروز 
سرطان سينه در زنان منجر شود. لوبيا و حبوباتي 
چون عدس و نخود نيز به دليل دارا بودن کلسيم، 
آهن و ويتامين هاي گروه B مي توانند خطر ابتال 
به اين سرطان مرگبار را کاهش دهند. بر اساس 
و  سويا  لوبيا،  داراي  غذايي  مواد  تحقيق  يک 
فيتواستروژن  بودن  دارا  دليل  به  سويا  شير  نيز 
مي توانند به جلوگيري از ايجاد توده هاي سرطاني 

در سينه بانوان منجر شوند.

ايستگاه سالمت

حوادث

كسب مقام سوم و چهارم كشورى 
پاورليفتينگ كاران خراسان جنوبى

فارس: مديرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبي گفت: 
مرتضي خسروي و اشکان خراشادي زاده در مسابقات 
پاورليفتينگ بدون لوازم قهرماني باشگاه هاي کشور در 
رده  سني بزرگساالن به مقام سوم و چهارم دست يافتند. 
بهرام عزيززاده مقدم با اشاره به اينکه استعدادهاي بسياري 
در ورزش منطقه وجود دارد، افزود: جايگاه استعدادهاي 
بدن سازي و پرورش اندام ويژه و برجسته است و حضور 
کشوري  رقابت هاي  در  استان  ورزشکاران  قدرتمندانه 
در  استان  جوانان  از  نفر  چند  و عضويت  بين المللي  و 
سال هاي پيش در تيم هاي ملي نشان دهند ه قدرت و 
اقتدار جوانان اين کشور است.وي تصريح کرد: مرتضي 
لوازم  بدون  پاورليفتينگ  مسابقات  در  خسروي طناک 
قهرماني باشگاه هاي کشور در رده سني بزرگساالن در 
وزن ١٢٠+ کيلوگرم که در روزهاي ١٧ تا ٢٠ مهر ماه 
جاري در تهران برگزار شد، پس از استان هاي تهران و 
سمنان به مقام سوم دست يافت و ديگر نماينده استان 
اشکان خراشادي زاده  مقام چهارم کشور را کسب کرد. 
وي افزود: علي کهنسال به عنوان مربي و سرپرست 

هيئت اين تيم را در مسابقات همراهي کرده است.

تكواندوكاران ايرانى كاپ جهانى
 رقابت هاى روسيه را تصاحب كردند

فستيوال  در  ايران  تکواندوکاران  نفره  تيم شش  ايرنا: 
ميزبان  شکست  از  پس  روسيه،  رزمي  هاي  ورزش 
جهاني  کاپ  و  کسب  را  نخست  مقام   توانستند 

رقابت هاي تيمي اين رشته را تصاحب کنند.

 سنگ نورد ايرانى مدال طالى 
رقابت هاى جهانى را از آن خود كرد

ايرنا: رقابت هاي جام جهاني سنگ نوردي در دو رشته 
سرعت و سختي شنبه شب برگزار شد و عليپور قهرمان 
سنگ نوردي کشورمان موفق شد مدال طال را کسب کند.

فيفا درخواست سپاهان را رد كرد  
جهان نيوز: پس از اينکه براي بازي کردن ۲ بازيکن برزيلي 
تيم فوتبال سپاهان مشکالتي به وجود آمد و سپاهان 
نتوانست ITC (نداشتن مشکل براي بازي)  اين دو بازيکن 
را براي فصل جديد رقابت هاي ليگ برتر دريافت کند، اين 
باشگاه براي حل اين مشکل مذاکرات و نامه نگاري هاي 
خود را از طريق وکاليش ادامه داد که در نهايت فيفا با 
 ITC استداللي عجيب درخواست سپاهان براي صدور
موقت ۲ بازيکن برزيلي اين تيم را رد کرد. فيفا اعالم کرده 
است چون تيم اصفهاني بابت نبود دو بازيکن دچار خسارت 
قابل توجهي نشده است و از آنجايي که سپاهان در رده دوم 
ليگ برتر ايران قرار داشته و حتي به مرحله يک هشتم 
نهايي جام حذفي صعود کرده است اين درخواست رد شده 

و ۲ بازيکن فعال نمي توانند براي اين تيم بازي کنند. 

جعل امضاى رئيس  توسط منشى 

تابناک:چندي پيش مردي که خود را مديرعامل شرکت 
به  مراجعه  با  مي کرد  معرفي  برق  مهندسي  و  فني 
پليس آگاهي مازندران ادعا کرد منشي سابق شرکت، 
مهر اداره را دزديده و با جعل امضاي وي نامه گواهي 
خدمت طوالني مدت براي خود تنظيم کرده و به اداره 
کار ارائه داده است. بر اساس ادعاهاي اين مرد، منشي 
سابق شرکت بر اساس مدت زماني که در شرکت وي 
کار کرده بود نمي توانست از اين ميزان بيمه بيکاري 
بهره مند شود ولي با ارائه اين نامه جعلي موفق به گرفتن 
مدت طوالني تري از بيمه بيکاري شده است. در نهايت 

مأموران موفق به دستگيري متهم شدند. 

مرد داستان  پرداز 
پليس را سركار گذاشت 

تابناک: چند روز گذشته مردي، مأموران پليس تهران را 
از دفن جسد فرد ناشناسي حوالي خانه اش با خبر كرد و 
تيمي از مأموران پليس خود را به محل رساندند. اين مرد 
گفت: از پنجره به بيرون نگاه مي كردم كه متوجه شدم 
يك خودروي پرايد سفيدرنگ با سه سرنشين به طور 
مرموزي در حال پرسه زدن هستند تا اينکه دو نفر از 
سرنشينان در حالي كه بيل به دست داشتند، پياده شده و 
شروع به حفر گودالي كردند و جسد مالفه پيچي را داخل 
گودال گذاشتند.مأموران بعد از كنار زدن خاك هاي قبر، 
جسد سگي خانگي را كه تلف شده بود، كشف كردند! 

عامل برداشت غيرمجاز
 از حساب بانكى دستگير شد

ايرنا: رئيس پليس فتاي آذربايجان غربي گفت: در پي 
شکايت يکي از شهروندان مبني بر اينکه افراد ناشناس 
مبلغ ٥٠ ميليون ريال از حساب شخصي وي سرقت 
کرده اند، رسيدگي به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ کوره بالغي افزود: در بررسي ها مشخص شد 
که فرد يا افرادي با در اختيار داشتن اطالعات و رمزهاي 
عبور، مبالغي را طي چندين مرحله از حساب بانکي شاکي 
برداشت کرده اند. ماموران با به کار گيري شگردهاي 
خاص پليسي متهم را شناسايي و دستگير کردند و متهم 

در بازجويي ها به بزه انتسابي اعتراف کرد.

قتل نگهبان بخاطر 40 هزار تومان
 

باشگاه خبرنگاران: ماموران در جريان وقوع يک قتل در 
تهرانپارس قرار گرفتند.با حضور ماموران در محل جنايت 
که يک شرکت بود، مشخص شد که نگهبان شرکت به 
قتل رسيده است.تحقيقات نشان داد که قاتل يا قاتالن با 
انگيزه سرقت گاوصندوق حاوي مبلغ ٤٠ ميليون تومان 
پول نقد وارد ساختمان شده اند. در نهايت ماموران به يکي 
از کارمندان اخراجي اين شرکت مظنون شدند و موفق 
به دستگيري اين فرد شدند.متهم در بازجويي ها گفت: 
پس از قتل نگهبان با همراهي همدستم هر چقدر تالش 
کرديم نتوانستيم گاوصندوق را سرقت کنيم و تنها پس از 
برداشتن ٤٠ هزار تومان پول نقد از شرکت بيرون آمديم.

زورگيرى از مسافران اتوبوس هاى 
شهرى با ضربات قمه 

يگان  انتظامي  گشت  ماموران  خبرنگاران:  باشگاه 
کالنتري رازي مشاهده کردند، تجمعي از سوي مردم 
در اطراف ايستگاه اتوبوس صورت گرفته است.ماموران 
متوجه شدند که فردي در ايستگاه اتوبوس نشسته بوده 
که راکب يک دستگاه موتور سيکلت آپاچي سفيد رنگ 
به وي حمله کرده و با قمه اقدام به زورگيري و قاپيدن 
کيف وي مي کند. همچنين مالباخته نيز که با ضربه 
قمه دچار جراحت شده بود با ايجاد سر و صدا شهروندان 
را از اين حادثه مطلع و مردم نيز با کمک يکديگر سارق 

١٨ ساله را که «جمشيد» نام داشت، دستگير مي کنند.

تلفن ما را ذخيره نماييد

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل كار بدون هزينه

در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

  09155615113  -  حسين حقيقي پور  

 32220423 ط
ش بيشتر/  نقد و قس

سود كمتر ،  فرو

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 10

ل
صو

ح
ع  م

نو
ت

بنگاه قالب بتن 
توكــل 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

نصب  و  تعمير كولر آبى 
 و  لباسشويى  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى

قوى كردن جسم براى عبادت ، بدون ورزش و تغذيه مناسب ممكن نيست. 
روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى 

نيازمنديم
به يك مغازه جهت اجاره در خيابان معلم  

غفارى يا طالقانى براى گل و گياه نيازمنديم.             

09363122661
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تسنيم- مدير امور منابع آب طبس با اشاره به بحران آب در شهرستان گفت: در حال حاضر مخزن سدهاى كريت و دره بيد اين شهرستان از حالت ذخيره  
آب خالى شده است. محمدنژاد اظهار كرد: سطح آب هاى زيرزمينى طبس هر سال حدود 20 سانتى متر افت مى كند و در حال حاضر مخزن سدهاى كريت و 
دره بيد اين شهرستان نيز از حالت ذخيره  آب خالى شده است. وى با بيان اينكه برداشت غيرمجاز از آب هاى طبس بسيار محدود است، افزود: طى سال هاى 

اخير به دليل پايين آمدن سطح آب هاى زيرزمينى به عنوان منبع اصلى تأمين آب در شهرستان طبس، مهاجرت روستاييان به شهرها افزايش يافته است.

مشكالت 4 روستاى زيركوه  بررسى شدمخزن سدهاى كريت و دره بيد طبس از ذخيره آب خالى شد

جيم آباد،  بشيران،  روستاى  چهار  مشكالت  فارس- 
فخرآباد و پيشبر بخش مركزى شهرستان زيركوه، با 
حضور نماينده مردم شهرستان هاى قاين و زيركوه در 
بررسى  از مسئوالن مورد  فرماندار و جمعى  مجلس، 
يا  كم  كشاورزى،  و  شرب  آب  كمبود  گرفت.  قرار 
خشك شدن قنوات، كمبود زمين مسكونى، بيكارى، 
طرح هادى، توسعه مساجد و راه ها، بيشترين موانع و 
آزرده خاطر  را  روستاها  اين  ساكنان  كه  بود  مسائلى 
كرده و از سوى مردم به عنوان مشكالت اصلى مطرح 
شد. هروى در اين بازديد از روشن شدن مشعل گاز 
زيركوه در زمستان سال آينده خبر داد و افزود: حدود 
150 ميليارد تومان اعتبار به پروژه گازرسانى زيركوه 
زمين  الحاق  مى شود.  هزينه  كه  يافته  اختصاص 
قنات  مرمت  بشيران،  روستاى  بافت  به  مسكونى 
جيم آباد، برق رسانى به كارگاه هاى توليدى و اعطاى 
تسهيالت اشتغالزايى به جوانان جوياى كار، بهسازى و 
آسفالت جاده كنار روستا در فخرآباد و هدايت آب هاى 
سطحى، مرمت دو قنات و اجراى طرح هادى در پيشبر 

از مهم ترين نتايج اين دهگردشى بود.

تالش براى احياى سه رشته 
صنايع دستى بومى استان 

گروه خبر- در سال جارى احياى 3 رشته بومى صنايع 
خراسان  دستى  صنايع  معاونت  كار  دستور  در  دستى 
جنوبى قرار گرفته است. معاون صنايع دستى استان 
رنگ،  نظر  از  ايران  دستى  صنايع  محصوالت  گفت: 
خاصيت، كيفيت و تنوع در جايگاه مطلوبى قرار دارد در 
اين ميان سهم خراسان جنوبى از اين تنوع و كيفيت 
كم نيست. عباس زاده افزود: از ميان رشته هاى صنايع 
دستى مصوب كشور نزديك به 80 رشته صنايع دستى 
در خراسان جنوبى زمينه فعاليت داشته و يا دارند. وى 
ضمن بيان اينكه يكى از اولويت هاى كارى معاونت 
هاى  رشته  احياى  جنوبى  خراسان  دستى  صنايع 
 فراموش شده مى باشد، افزود: بر اساس نيازسنجى ها
جارى،  سال  در  شده  گرفته  نظر  در  هاى  اولويت  و 
احياى 3 رشته بومى صنايع دستى در دستور كار اين 
معاونت قرار گرفته است. وى ادامه داد: اين 3 رشته 
الويت دار كه عبارتند از برك بافى، پالس بافى و گيوه 
بافى با همت استادكاران قديمى و تالش اين معاونت 
قرار است روزهاى پر رونقى را پيش رو داشته باشند. 

ايجاد 700 كارگاه اقتصاد مقاومتى دراستان

ايسنا- مسئول بسيج سازندگى خراسان جنوبى گفت: 
ايجاد 700 كارگاه اقتصاد مقاومتى امسال در دستور 
كار بسيج سازندگى استان قرار دارد كه تاكنون 320 
اعضاى  جمع  در  زهرايى  است.  شده  ايجاد  كارگاه 
با  اردوهاى جهادى بسيج سازندگى،  ستاد پشتيبانى 
بيان اينكه از ابتداى امسال براى اجراى 148 طرح 
اقتصادى كوچك و زودبازده موافقت نامه مبادله شده 
 3 ميزان  به  طرح   148 ريالى  ارزش  گفت:  است، 
ميليارد و 300 ميليون تومان برآورد شده است كه از 

اين تعداد تاكنون 44 طرح به اتمام رسيده است.

ورك شاب «طراحى با مداد و تكنيك هاى 
وابسته» در بيرجند برگزار مى شود   

گروه خبر- ورك شاپ طراحى با مداد و تكنيك هاى 
استان و  انگيزه در هنرمندان  ايجاد  با هدف  وابسته 
سرعت عمل و ايجاد كمپوزيسيون مناسب در اجراى 
كار، در خراسان جنوبى برگزار مى شود.  زمزم، معاون 
وارشاد  فرهنگ  كل  اداره  سينمايى  و  هنرى  امور 
اسالمى خراسان جنوبى؛ با اعالم اين خبر افزود: اين 
كشور  برجسته  استاد  با حضور  آموزشى  شاپ  ورك 
ميراثى  كهنسال  درخت  موضوع  با  وكيلى»  «احمد 

گرانبها در تاريخ 13 و 14 آبان برگزار خواهد شد. 

 كاشت 48 هزار نشاء گل پاييزه در بيرجند
از كاشت  ها  پارك  مديرعامل سازمان  گروه خبر-  
و  ها  تقاطع  ميادين،  در  پاييزه  گل  نشاء  هزار   48 
پارك هاى شهر خبر داد. به گفته انصارى كاشت گل 
اين فصل متفاوت مى  را در  پائيزه جلوه شهر  هاى 
كند. وى بيان كرد: با احداث گلخانه مكانيزه و توليد 
توسط سازمان  با هر فصل  متناسب  نشاء گل هاى 
پارك ها وابستگى به خريد گل از بخش خصوصى 
توليدات  بر  عالوه  اين  وجود  با  ولى  يافته،  كاهش 
داخل (30 هزار نشاء گل) خريد 18 هزار نشاء از انواع 
گل هاى پائيزه توسط سازمان صورت پذيرفته است.

گروه خبر- معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار خراسان 
جنوبي كه در ششمين جلسه ستاد انتخابات استان سخن مي 
گفت با بيان اين مطلب، افزود: بخش اعظمي از فرايند انتخابات 
الكترونيكي خواهد بود،  در سال جاري به صورت رايانه اي و 
از اينرو مسئوالن امر بايد تالش كنند تا زيرساخت هاي الزم 
براي برگزاري اين نوع انتخابات ايجاد شود. حسيني، با بيان اينكه 
تاكنون به طور متوسط هر سال يك انتخابات در كشور برگزار 
شده است، گفت: الزم است به منظور برگزاري بهتر انتخابات، 
مسئوالن كميته هاي زير مجموعه ستاد، نقاط قوت و ضعف 
انتخابات هاي گذشته را بررسي و موارد قابل اجرا و پيشنهادات 

عملياتي خود را به ستاد انتخابات استان ارائه نمايند.

وي بر هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه تأكيد كرد 
و ادامه داد: با توجه به اهميت موضوع انتخابات همه مسئوالن در 
دستگاه هاي اجرايي در رده ها و سطوح مختلف بايد اين ستاد را 
در راه رسيدن به اهداف مورد نظر ياري نمايند. وي با بيان اينكه 
مرحله به مرحله از روند برگزاري انتخابات به صورت سنتي خارج 
خواهيم شد، افزود: برگزاري انتخابات در دستور كار وزارت كشور 
قرار دارد و در سال جاري نيز برخي از شعب اخذ رأي در شهرهاي 
كالن كشور، انتخابات به صورت تمام الكترونيك برگزار خواهد 
شد. در اين جلسه هر يك از مسئوالن كميته هاي زير مجموعه 
ستاد انتخابات استان به ارائه نقطه نظرات، ديدگاه ها و پيشنهادات 

خود در زمينه هاي مختلف كاري پرداختند.

رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى با بيان اينكه الزمه حل مشكالت 
كشاورزان همدلى و هماهنگى همراه با همفكرى و خرد جمعى است، گفت: استفاده 
از انديشه و راهكارهاى مناسب و داشتن پشتكار موجب پويايى در بخش كشاورزى 
استان مى شود. به گزارش شبستان، ولى پور مطلق در مراسم توديع و معارفه معاونين 
جهاد كشاورزى استان اظهار كرد: بايد پرداختن به مشكالت مردم مهمترين دغدغه 
فكرى مديران و مسئوالن باشد و با اهميت دادن به اين موضوع  آن را در صدر 
و اولويت فعاليت هاى خود قرار دهند. وى افزود: مشكالت مردم و كشاورزان با 
همفكرى و خرد جمعى كه الزمه آن همدلى و هماهنگى است حل مى شود و 
اگر اين مهم محقق شود خدمات مهمى براى آنان به وجود مى آيد. وى با تأكيد بر 
اينكه شرايط كشاورزان در مناطق روستايى انسان را متأثر مى كند، گفت: اما برخى 
مناطق وضعيت كشاورزى خوب است و كشت يكپارچه و پويايى دارند  و در مقايسه 
اين دو موضوع متوجه مى شويم كه منطقه براى شرايط و رفاه مردم فراهم است. 
ولى پورمطلق تصريح كرد: استفاده از انديشه و راهكارهاى مناسب و داشتن پشتكار 

موجب پويايى در بخش كشاورزى استان مى شود.

خدمت به مردم از مهم ترين آموزه هاى قرآن و اهل بيت(ع) است

حجت االسالم محمدى، نماينده ولى فقيه در جهادكشاورزى بيرجند نيز در اين 
مراسم اظهار كرد: خدمت به مردم از مهم ترين آموزه هاى قرآن و اهل بيت (ع) 

است كه بسيار بر انجام آن تأكيد شده است. وى خدمت رسانى در جامعه اسالمى، 
به ويژه از سوى كارگزاران و مسئوالن را امرى الزم و ضرورى دانست و بيان 

كرد: هر مسلمان وظيفه شناس و مسئوليت پذير در هر پست و مقامى كه باشد 
بايد در امر خدمت رسانى همت و تالش خود را مضاعف كند.

تبعيض در خدمت كردن به مردم روا نيست

حجت االسالم محمدى با اشاره به برخى سخنان مبنى بر اينكه شاد كردن 
معناى  به  كردن  شاد  اگر  كرد:  تصريح  ندارد،  معنايى  محرم  ماه  در  ديگران 
خنداندن مردم باشد اين امر درست نيست اما در اين جا منظور شاد كردن دل 
مردم است. به گفته وى دل مردم با خدمت كردن به آنان شاد مى شود و در 

بحث خدمت كردن تبعيض روا نيست. 
گفتنى است در اين مراسم از زحمات عابدين محمدى، معاون سابق توسعه مديريت 
و منابع انسانى جهاد كشاورزى خراسان جنوبى قدردانى شد و مهدى سورگى به 
عنوان معاون جديد اين اداره كل معرفى شد. همچنين از خدمات محمدرضا اكبرى، 
معاون سابق بهبود توليدات گياهى سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى تجليل و 

مهدى عصمتى پور به عنوان معاون جديد اين سازمان در استان معرفى شد.

حل مشكالت كشاورزان نيازمند خرد جمعى و همدلى است

زنگ پيوند اوليا و مربيان در طبس نواخته شد

فارس- به مناسبت فرارسيدن هفته پيوند اوليا و مربيان، 
طنين انداز  مدارس طبس،  در  پيوند  زنگ  امروز  صبح 
مربيان كه  و  اوليا  پيوند  زنگ  نمادين  مراسم  در  شد. 
در دبيرستان سميه برگزار شد، معاون مديركل و مدير 
تربيت بدنى،  و  پرورشى  معاونت  پرورش،  و  آموزش 
فرهنگى  معاونت  دادگسترى،  اداره  رئيس  شهردار، 
رئيس  الكاظم(ع)،  موسى  بن  حسين  حضرت  آستان 
امور بانوان شهرستان، رئيس اداره بهزيستى و نمايندگان 
اوليا و مربيان از جمله مدعوين اين مراسم بودند. برپايى 
ايستگاه نقاشى با موضوع خانواده و تحكيم روابط اوليا 
از  مقاله  و  دكلمه  شعر،  قرائت  خانواده،  در  فرزندان  و 

برنامه هاى دانش آموزى مراسم نمادين زنگ پيوند بود.

كلنگ زنى معدن «آندالوزيت» در نهبندان 

تسنيم- رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان از 
كلنگ زنى معدن آندالوزيت در نهبندان با سرمايه گذارى 
بخش خصوصى خبر داد. اردونى اظهار كرد: اين معدن 
در سطح كشور منحصر به فرد است و تاكنون چنين 
محصول  افزود:  وى  است.  نبوده  كشور  در  معدنى 
حاصل از اين معدن پودر آندالوزيت است كه در ساخت 
آجرهاى نسوز كاربرد دارد و با راه اندازى اين معدن و 
كارخانه فرآورى آن ديگر نياز به واردات پودر آندالوزيت 
اقتصاد  تحقق  در  موضوع  اين  كه  نيست  كشور  به 

مقاومتى مؤثر است و از واردات جلوگيرى مى كند.

 بهره بردارى حسينيه در روستاى القور

صدا و سيما- يك حسينيه در روستاى حاجى آباد القور 
بيرجند روز گذشته در زمينى به مساحت هزار مترمربع 
ميليون   300 خيران  و  مردم  رسيد.  بردارى  بهره  به 

تومان براى ساخت اين حسينيه كمك كردند.

معافيت 73 فرزند مددجوى
تحت حمايت امداد از خدمت سربازى

كميته  خانواده  سالمت  و  حمايت  معاون  فارس- 
ابتداى  از  گفت:  جنوبى  خراسان  خمينى  امام  امداد 
سال جارى با پيگيرى هاى كارشناسان اين نهاد، 73 
از  نهاد  اين  حمايت  تحت  مددجوى  فرزندان  از  نفر 
خدمت سربازى معاف شدند. نخعى افزود: همچنين 
تعداد 44 نفر با كاهش خدمت و 155 نفر به مناطق 
شد:  يادآور  وى  شدند.  منتقل  خود  سكونت  محل 
فرزندان اين خانواده ها با معافيت از خدمت سربازى، 
از  و  گرفته  عهده  بر  را  خانواده  مى توانند سرپرستى 
باشند؛  براى خانواده خود  لحاظ معيشتى تكيه گاهى 
البته در كنار اين معافيت، اشتغال هم مورد توجه قرار 

مى گيرد تا خانواده ها به توانمندى برسند.

برپايى نمايشگاه سنگ هاى قيمتى 
در دانشگاه بيرجند

زمين شناسى  دانشجويى  علمى  انجمن  گروه خبر- 
در آستانه برگزارى دومين همايش ملى گوهر شناسى 
از  نمايشگاهى  برپايى  به  اقدام  ايران  بلور شناسى  ـ 
سنگ هاى تزئينى و قيمتى نموده است. اين نمايشگاه 
از ساعت 8  دانشكده علوم  زمين شناسى  در بخش 
صبح تا 8 شب و تا پايان هفته جارى پذيراى بازديد 
كنندگان مى باشد.دومين همايش ملى گوهرشناسى 
ـ بلورشناسى ايران طى روزهاى 28 و 29 آبان ماه 
شناسى  كانى  و  بلورشناسى  انجمن  همكارى  با   94

ايران در دانشگاه بيرجند برگزار مى شود. 

همكارى يگان حفاظت ميراث فرهنگى و محيط 
زيست در راستاى امنيت و حفاظت ابنيه تاريخى 

فرهنگى،  ميراث  حفاظت  يگان  فرمانده  خبر-  گروه 
يگان  فرمانده  با  استان  گردشگرى  و  دستى  صنايع 
حفاظت  محيط زيست درباره گشت مشترك از مكان ها 
و ابنيه تاريخى ديدار و گفتگو كردند. سرهنگ اميرآبادى 
زاده فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگى استان، در 
اين نشست به اهميت مسيرها و محدوده هاى مورد نظر 
در مجموعه نقاط مشترك  تاكيد كرد. وى هدف از اين 
اقدام مشترك را هميارى اين دو ارگان در مأموريت هاى 

دو سازمان ميراث فرهنگى و محيط زيست دانست.

بايد زيرساخت هاي الكترونيكي براي برگزاري انتخابات ايجاد شود

طى تفاهم نامه مشترك بين اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى و اداره 
كل اوقاف و امور خيريه استان، موزه مشاركتى 

فرش در سال 95 راه اندازى مى شود.
ميراث  كل  اداره  عمومى  روابط  گزارش  به 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان 
جنوبى، اداره كل اوقاف و امور خيريه استان، 
طى مراسمى بالغ بر 50 تخته فرش و كناره 

به اداره كل ميراث فرهنگى تحويل داد.
و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل 
گردشگرى استان در اين مراسم گفت: احياى 
و  است  فرهنگى  امرى  وقف  حسنه  سنت 
ميراث  سازمان  اهداف  راستاى  در  تواند  مى 
بيان  ضمن  رمضانى  حسن  باشد.  فرهنگى 
استان  مردم  باورى  دين  نماد  وقف  اينكه 
در  زياد  وقفى  آثار  به  توجه  با  افزود:  است، 
استان اداره كل ميراث فرهنگى وظيفه حفظ 

و نگهدارى آثار و ابنيه وقفى را برعهده دارد 
و  مشاركت اين اداره كل با اداره كل اوقاف 

دائمى و هميشگى است.
خراسان  خيريه  امور  و  اوقاف  مديركل 

مرمت  بابت  فرهنگى  ميراث  از  نيز   جنوبى 
 و احياى حسينه ها و بناهاى وقفى تشكر كرد 

و گفت: اين 50 تخته فرش و كناره ضمن 
هنرى  و  فرهنگى  ارزش  داراى   قدمت، 

باشند. نيز مى 
افزود:  گرايلى  طاهر  محمد   حجت االسالم 
قاجار  دوران  به  مربوط  ها  فرش  اين  اكثر 
براى  اختصاصى  برخى  و  هستند  پهلوى  و 
اكثر  و  اند  شده  بافته  (ع)  رضا  امام  حسينيه 

آنها از پشم شتر تهيه شده اند.
نگهدارى  براى  ها  اين فرش  داد:  ادامه  وى 
تحويل  فرهنگى  ميراث  به  بهتر  شرايط  در 
داده شد تا براى مرمت آنها نيز گام مؤثرى 

برداشته شود.
گفتنى است: در پايان اين مراسم طى تفاهم نامه 
 مشترك مقرر شد موزه مشاركتى فرش هاى
وقفى  راه اندازى شود تا ضمن آشنايى مردم، 

سنت حسنه وقف نيز گسترش يابد.

موزه مشاركتى فرش در خراسان جنوبى راه اندازى مى شود

مسئول ورزش بانوان خراسان جنوبى گفت: زيرساخت هاى 
ورزشى در خراسان جنوبى در حد صفر است.

به گزارش فارس، مريم تيمورپور در ديدار با نائب رؤساى 
بانوان  كرد:  اظهار  فردوس  شهرستان  ورزشى  هيئت 
خراسان جنوبى از استعدادهاى بسيار بااليى در رشته هاى 
مختلف ورزشى برخوردار هستند كه بايد به پرورش اين 
اينكه  به  اشاره  با  وى  شود.  بيشترى  توجه  استعدادها 
زيرساخت هاى ورزشى خراسان جنوبى در حد صفر است، 
افزود: كمبود امكانات و نبود سالن هاى ورزشى سبب شده 

كه بسيارى از رشته هاى ورزشى فعاليت خود را كم رنگ و 
يا حتى متوقف كنند.

اينكه  به  اشاره  با  جنوبى  خراسان  بانوان  ورزش  مسئول 
ورزش نقش بسزايى در سالمتى جسم و روح بانوان دارد 
و بايد در كنار فعاليت هاى اجتماعى و فرهنگى به موضوع 
ورزش توجه ويژه اى شود، تصريح كرد: از ابتداى امسال 
جنوبى  خراسان  شهرستان   11 در  ورزشى  فعاليت   248
ورزشى  فضاهاى  و  امكانات  چنانچه  و  است  شده  انجام 
برابر  اين فعاليت ها به چند  بانوان بود  بيشترى در اختيار 

افزايش مى يافت. تيمورپور با بررسى مشكالت هيئت هاى 
ورزشى شهرستان فردوس در حوزه بانوان، براى پيگيرى 

و رفع اين مشكالت قول مساعد داد.

فعاليت 600 بانوى ورزشكار در  18 رشته ورزشى

مسئول ورزش بانوان فردوس نيز با اشاره به سطح پايين 
سالن ها  اجاره  موضوع  شهرستان،  اين  در  مردم  درآمد 
يادآور  و  داد  قرار  تأكيد  مورد  نيز  را  ورزشى  فضاهاى  و 
شرايط  به  توجه  با  ورزشى  اماكن  بهاى  اجاره  بايد  شد: 
بودن  باال  كه  چرا  شود  تعيين  مردم  درآمد  و  شهرستان 
استقبال  عدم  سبب  ورزشى  اماكن  و  كالس ها  شهريه 
از ورزش مى شود. عزت سادات شريعتى، توجه به  مردم 
ايجاد تمركز  مشكالت مربيان فعال در ورزش همگانى، 
در برنامه هاى ورزشى شهرستان و پرهيز از موازى كارى، 

حمايت بيشتر از رشته هاى ورزشى نوپا، اجراى برنامه هاى 
ورزشى ويژه بانوان و كاهش شهريه كالس ها و اجاره بهاى 
ورزش  امور  در  خواسته ها  مهم ترين  از  را  ورزشى  اماكن 
بانوان فردوس عنوان كرد. وى همچنين به فعاليت 600 
بانوى ورزشكار سازمان يافته در 18 رشته مختلف ورزشى 
اشاره كرد و گفت: بانوان شهرستان فردوس در رشته هاى 
مختلف ورزشى خوش درخشيده  و به مقام هاى استانى و 
كمبود  ديدار،  اين  يافته اند.در  دست  نيز  زيادى  كشورى 
سالن  و فضاى ورزشى در فردوس، استفاده از سالن هاى 
ورزشى براى چند رشته مختلف به طور مشترك، كمبود 
و  تيروكمان  نظير  رشته هايى  براى  تجهيزات  و  امكانات 
شطرنج و نيز باال بودن هزينه براى ورزش ناشنوايان كه 
بعضًا از استعدادهاى مطلوبى نيز برخوردار هستند از سوى 

نائب رؤساى هيئت هاى ورزشى مطرح شد.

ارزشيابى متولى ورزش بانوان استان از امكانات

نمره صفر به زيرساخت ها

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 

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



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

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام حسين (ع) : کسي در قيامت در امان نيست مگر کسي که 
در دنيا ترس از خدا در دل داشت.
 (بحار االنوار، ج ٤٤، ص ١٩٢ )

11 : 19
17 : 16
22 : 37
4 : 18
5 : 41

حسينيه «دگود» پايين شهر بيرجندعكس روز 

اعالم لغو تحريم ها در روز 18 اكتبر
  صرفا يك امر صورى است

روز  در  تحريم ها  لغو  اعالم  گفت:  فرانسه  راديو 
راديو  اين  است.  صورى  امر  يك  صرفا  اكتبر   18
تحريم ها  مهر   26 يكشنبه  از  اروپا  اتحاديه  گفت: 
اواخر  از  تصميم  اين  اما  مى كند  لغو  را  ايران  عليه 
دسامبر به اجرا گذاشته خواهد شد آن هم تنها در 
كاهش  را  اتمى اش  برنامه  واقعا  ايران  كه  صورتى 
دهد. اين تصميم تنها زمانى به اجرا گذاشته خواهد 
شد كه آژانس بين المللى اتمى تائيد كند كه ايران به 
همه تعهدات خود مبنى بر كاهش جدى و محسوس 

برنامه اتمى اش عمل كرده است.

مقامات آمريكايى: از تحريم هاى ايران
 تا آخر سال كاسته نمى شود

كه  آمريكايى  مقام  چندين  رويترز،  گزارش  به 
اند كه عليرغم  نخواستند نامشان فاش شود، گفته 
اقدام واشنگتن در روز يكشنبه، اجراى واقعى توافق 
چندين ماه زمان خواهد برد. اين به اين معناست كه 
كاهش تحريم ها كه ايران به دنبال آن است تا آخر 

سال جارى غيرمحتمل است. 

 آمريكا : داعش را عامدانه ايجاد كرديم 

در  آمريكا  دفاعى  اطالعات  آژانس  سابق  رئيس 
مصاحبه اى به صراحت گفت واشنگتن و هم پيمانان 
دمشق،  دادن  قرار  فشار  تحت  براى  كشور،  اين 

آگاهانه از داعش و جبهه النصره حمايت كرده اند.

بيانيه آژانس : ايران اجراى مشروط 
پروتكل الحاقى را آغاز مى كند 

پايگاه  در  اى  بيانيه  انتشار  با  اتمى  انرژى  آژانس   
اينترنتى خود اعالم كرد: ايران به مدير كل آژانس 
بين المللى انرژى اتمى اطالع داده است كه از روز 
اجراى برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) به صورت 
تا  را  پادمانى  نامه  توافق  الحاقى  پروتكل  مشروط 

زمان تصويب آن توسط مجلس اجرا مى كند.

زمان لغو تحريم ها از زبان عراقچى

دارد؛  مرحله  دو  تحريم ها  لغو  گفت:  عراقچى 
وزيران  شوراى  توسط  رسمى  طور  به  اول  مرحله 
انجام خواهد شد و زيرساخت لغو تحريم ها صورت 
مى گيرد اما اجراى آن در مرحله دوم رخ خواهد داد؛ 
انجام داده و  اقدامات خود را  مرحله اى كه طرفين 
اجراى اين «قانون لغو تحريم» روزى خواهد بود كه 

به عنوان روز اجرايى شدن شناخته مى شود.

عزم ناوهاى آمريكا براى ترك خليج فارس

نيروى دريايى آمريكا اعالم كرده است كه پس از 
اجراى توافق هسته اى با ايران ناوهاى جنگى خود 
را از خليج فارس خارج مى كند. اولين ناوى كه قرار 
و  روزولت  تئودور  شود  خارج  فارس  خليج  از  است 
مقامات  گفته  به  دارد.  نام  ترومن  ناو هرى  دومين 
حضور  فارس  خليج  در  ديگر  ناوها  اين  آمريكايى 
مجامع  در  ايران  موشكى  آزمايش  البته  ندارند. 

آمريكايى نگرانى هايى را در بر داشته است.

 صالحى : منتظر دستور رئيس جمهور 
براى اجراى برجام هستيم

اجراي  آيا  اينكه  به  پاسخ  در  جمهور  رئيس  معاون 
دارد  زماني  ترتيبات  برجام  چارچوب  در  ما  تعهدات 
گفت: اينطور نيست كه ابتدا نطنز ، بعد فردو و ديگر 
شود.  انجام  همزمان  تواند  مي  اينها  باشد  اقدامات 
صالحى افزود:  ما زماني اقدامات علي االرض خود را 
آغاز مي كنيم كه رئيس جمهور دستور الزم را صادر 
كند البته يكي دو روز پيش كتبا به ما اعالم شد كه 
آمادگي الزم را داشته باشيم گرچه ما خودمان را از 

قبل آماده و مقدمات الزم را فراهم كرده بوديم.

فساد ميلياردي در شأن نظام نيست 

چشم  با  را  بيكارى  مردم   : گفت  خمينى  سيدعلى 
اعالم  هم  آمار  اگر  حتى  مسئوالن  و  مى بينند  خود 
امام  نوه  آگاهند.  اين موارد  از  نكنند مردم خودشان 
و  بيكارى  اقتصادى،  اوضاع  از  مردم  نارضايتى  به 
فساد در كشور اشاره كرد و گفت: «فسادهاى هزاران 
ميلياردتومانى در شأن نظام جمهورى اسالمى نيست 

و همه مردم از اين وضع ناراضى اند.»

جهان ، هاشمى را عامل تقويت روابط 
ايران با بسيارى از كشورها مى داند

هاشمى  به  خطاب  آلمان  خارجه  وزير  ماير  اشتاين 
رفسنجانى گفت: جهان شما را عامل ايجاد و تقويت 
كشورها،  از  بسيارى  با  اسالمى  جمهورى  روابط 
سابقه،  آن  براساس  و  داند  مى  عربستان  مخصوصاً 
انتظار دارد كه باز هم از تجربيات خويش براى ايجاد 

صلح و ثبات در منطقه استفاده نماييد.

گمانه زنى درباره سمت جديد افخم

 شيخ االسالمى رياست كنونى دانشكده روابط بين الملل 
عنوان  به  زودى  به  است  قرار  خارجه  وزارت 
سخنگوى جديد وزارت امور خارجه معرفى شود. به 
افخم سخنگوى  گزارش ماهنامه ديپلمات، مرضيه 
كنونى وزارت امور خارجه به زودى به عنوان سفير 

ايران در مالزى راهى اين كشور خواهد شد.  

نبايد از اعالم مال حالل ابايى داشت

انبارلويى ، دبير سياسى حزب مؤتلفه با اشاره به لزوم 
درباره  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  تجديدنظر 
كسى  اگر  گفت:   مسئوالن  دارايى  بودن  محرمانه 
دارايى  ميزان  اعالم  از  ابايى  نبايد  دارد  مال حالل 

خود در افكار عمومى داشته باشد.

شهرام جزايرى: مفلس فى امان ا... هستم

شهرام جزايرى كه افزون بر يكسال است از زندان 
آزاد شده، مى گويد تنها مديرى در سراسر دنياست كه 
از باالترين مرجع قضايى كشورش يعنى ديوان عالى 
كشور، حكم خوش حسابى گرفته اما اين روزها مفلس 

فى امان ا... است و مقدار محدودى درآمد دارد.

الريجانى: در رسيدگى به پرونده هسته اى دخالتى ندارم

هماهنگ  را  برجام  طرح  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس   
به  شده در كالن كشور دانست و گفت: من در رسيدگى 
رهبر  پرونده  پرونده،  اين  ندارم.  دخالتى  اى  پرونده هسته 
معظم انقالب است. الريجانى افزود: اين پرونده براى من 
نفع شخصى ندارد. البته بنده از مسائل هسته اى كم اطالع 
نيستم و بر اساس وظايفى كه دارم عمل كرده ام. رئيس مجلس شوراى اسالمى 

ادامه داد: در موضوع هسته اى، مجلس همه نكات را در نظر گرفت.

روحانى : فرهنگ انقالب به معناى درشت گويى نيست 

مذاكرات  در  توانستيم  اگر  كرد:  تصريح  جمهور  رئيس 
دانش  پايه   بر  شويم  موفق  و  بزنيم  حرف  ساز  سرنوشت 
بوده  است. روحانى با تاكيد بر اينكه فرهنگ انقالب يعنى 
اشتباه  كسى  گفت:  اسالمى،  جمهورى  و  آزادى  استقالل، 
نكند؛ فرهنگ انقالب به معناى زبان اعتراض ، درشت گويى 
نداريم،  زيادى  فاصله  با فضاى پساتحريم  اينكه  بيان  با  نيست. روحانى  و شعار 

تصريح كرد: ان شاء ا... در سال 2015 از تحريم عبور مى كنيم.

وزير خارجه آلمان در دانشگاه تهران :

 اين جمله ظريف را امضا مى كنم كه نبايد در گذشته گرفتار شويم

وزير امور خارجه آلمان گفت: روابط علمى 
و دانشگاهى در كنار اشتياق دانشجويان 
ايرانى براى تحصيل در آلمان باعث شد 
كه تا زمانى كه روابط سياسى دو كشور 
و  تهران  ارتباط  مى رفت  سردى  به  رو 
از  برلين قطع نشود و من به اين خاطر 

آنها سپاسگزارى مى كنم. 
وى با بيان اينكه بايد از نمايندگان پارلمان 
كردن  بورسيه  براى  را  بودجه اى  كه 
سپاسگزارى  كرده اند  تعيين  دانشجويان 
كنم، گفت: همچنين بابت اينكه امروز در 
است  ايرانى  از جوانان  پر  كه  اين سالن 
اين  و  خوشحالم  بسيار  يافته ام  حضور 

نشان دهنده عالقه ما به يكديگر است.
كرد:  خاطرنشان  وى  ايسنا،  نوشته  به 
يك ضرب المثل ايرانى است كه در زبان 
آلمانى هم مشابه دارد و آن اين است كه 
كوه به كوه نمى رسد ولى آدم ها به هم 
هم  كنار  تهران  در  امروز  ما  و  مى رسند 
اين لحظه بسيار مهمى است  هستيم و 
فارغ التحصيالن  بار  اولين  براى  كه  چرا 
حضور  تهران  دانشگاه  در   DAAD
مى تواند  تنهايى  به  خود  اين  و  يافته اند 

دليلى براى جشن گرفتن باشد.
اشتاين ماير در بخش ديگرى از سخنرانى 

خود با اشاره به مذاكرات هسته اى ايران 
با گروه 1+5 گفت: مذاكرات سياسى ما 
به نتيجه رسيد و ما به تفاهم رسيديم و 
مى توانم بگويم در سطح سياسى كوه ها 
را جابجا نكرديم ولى بنايى فراهم شد تا 
دو كشور بتوانند بهتر با يكديگر گفت وگو 

داشته باشند و روابط عليرغم مسائلى كه 
وجود داشت، ادامه يافت. 

هسته اى  توافق  امضاى  داد:  ادامه  وى 
كشور  دو  روابط  تا  مى كند  باز  را  زمينه 
بهبود يابد و ما با توجه به نقش مهم ايران 
در منطقه در كنار ساير قدرتها عالقه داريم 

كه روابطمان را با اين كشور گسترش و 
برلين  در  كه  مذاكراتى  در  دهيم.  بهبود 
را  سوريه  بحران  حل  موضوع  داشتيم 
بررسى كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه 
با حضور ايران مى توانيم در آينده به راه 
حلى براى بحران سوريه دست يابيم ولى 

گام اول پايان دادن به جنگى است كه تا 
امروز افراد زيادى در آن كشته شده اند و 
اين تنها يك وظيفه سياسى نيست بلكه 

يك وظيفه اخالقى است.
وزير امور خارجه آلمان همچنين با اشاره 
امنيتى  مقدماتى  اجالس  كنفرانس  به 

آن حضور  در  گذشته  روز  در  كه  مونيخ 
تجربيات  به  استناد  با  گفت:  بود،  يافته 
سوريه  كه  شويم  مى  متوجه   گذشته 
نمونه اى است كه بحران در آن صورت 
نتيجه اين  به  همچنين  و  است   گرفته 

گذشته  سال  ده  طى  كه  رسيم  مى   
بحران  وقوع  از  مانع  داشتيم  فرصت 
نداد  رخ  اتفاق  اين  ولى  شويم  دركشور 
اين  براى  سياسى  حل  راه  نتوانستيم  و 

بحران ارائه كنيم . 
در سياست  پايان گفت:   در  ماير  اشتاين 
خارجى مهم اين است كه چطور تحوالت  
حلى  راه  همچنين  و  كنيم  مديريت  را 
كه  و  همانطور  كنيم  ترسيم  را  مناسب 
آقاى ظريف نيز گفتند ما نبايد در گذشته 
گرفتار شويم. من هم پاى اين جمله را 
امضا مى كنم و خود را آماده مى كنيم 
راه حل سياسى را محقق سازيم راه حلى 
كه در گذشته ميسر نبود. در بين تشويق 
دانشجويان  از  تعدادى  حضار  گسترده 
عكس هايى از افرادى در دست داشتند 
كه در سردشت شيميايى شده بودند و در 
زير اين عكس ها نوشته بود «سردشت 
هديه آلمان». فردى هم در گوشه سالن 
ماسك شيميايى به صورت خود زده بود.

ما امروز در تهران كنار هم هستيم؛ به قول يك ضرب المثل ايرانى كوه به كوه نمى رسد ولى آدم ها به هم مى رسند 

جناب آقاى حاج حسن اميرآبادى زاده
ضايعه درگذشت پدر عزيزتانرا صميمانه تسليت عرض مى نماييم 

خداوند منان روح پاكش را با مواليش على (ع) محشور نمايد و به بازماندگان صبر جزيل عنايت فرمايد.

زائرين كاروان 39002- حج 94

جناب آقاى حاج حسن اميرآبادى زاده
 درگذشت پدر گرامى تان را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، از خداوند منان آرزوى 

صبر و سالمتى براى جناب عالى و بازماندگان محترم را داريم.

هيئت ابوالفضلى و صندوق بيمه – دارااليتام حضرت ابوالفضل (ع)

جناب آقاى حاج حسن اميرآبادى زاده
 خير گرامى و خادم ضيوف الرحمن با نهايت تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت 

جناب عالى و خانواده محترم تسليت عرض نموده ، رجاء واثق داريم خداوند ثواب خدمات ارزنده و 
خالصانه شما را به حجاج بيت ا... الحرام على الخصوص در سال جارى نثار روح آن فقيد سعيد بنمايد.

دفاتر و شركت هاى خدمات زيارتى: بيرجند تنعيم ، فدك ، نورالمهدى 
وحيدنيا و عماد بيرجند

جناب آقاى حاج حسن اميرآبادى زاده
با نهايت اندوه مصيبت درگذشت پدر عزيزتان 

روانشاد حاج حسين اميرآبادى زاده
را تسليت عرض نموده، از خداوند منان براى آن مرحوم آمرزش الهى و براى بازماندگان 

محترم صبورى و بردبارى آرزومنديم.

مدير مجموعه نرجس الحديقه مكه 94 و عوامل – شيدايى مشهد مقدس

جناب آقاى حاج حسن اميرآبادى زاده
با نهايت تاسف درگذشت پدر گرامى تان

را تسليت عرض نموده ، علو درجات آن روانشاد و صبر و اجر بازماندگان را در اين ايام سوگوارى 
حضرت ابا عبدا... الحسين (ع) از خداوند مسئلت داريم.

موسسه خيريه  هيئت حسينى بيرجند

قابل توجه موديان محترم مالياتى:
به اطالع كليه اشخاص حقوقى و همچنين اشخاص حقيقى موضوع بند (الف) و (ب) ماده 95 قانون ماليات هاى مستقيم مى رساند: مهلت ارسال الكترونيكى فهرست معامالت فصل تابستان 

94 از طريق سامانه www.tax.gov.ir و يا به صورت لوح فشرده (CD) حداكثر تا پايان مهرماه سال جارى مى باشد.
روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

خانواده هاى معزز اميرآبادى زاده
با نهايت تاثر و تاسف درگذشت بزرگ خاندان 

شادروان حاج حسين اميرآبادى زاده
را خدمت شما تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم علو درجات و براى بازماندگان صبر و سالمتى مسئلت دارم.

كريم پور

دعوت به همكارى
از افرادى كه تمايل به سرمايه گذارى 

با درآمد و اعتبار باال در بخش 
آموزش دارند دعوت به عمل مى آيد.

كسب  اطالعات بيشتر
09155611344

اصالحيه
ضمن پوزش، در درج اطالعيه تقدير و تشكر 
محبان الزهرا (س) در برپايى حركت نمادين 
آخر  صفحه   94/7/26 تاريخ  در  نينوا  قافله 
و  روستايى  امور  دفتر  محترم  "مديركل 
شوراهاى استاندارى خراسان جنوبى صحيح 
بوده و همچنين جناب آقاى مهندس محمدرضا 

ثمين" درست مى باشد.
مجتمع فرهنگى و مذهبى محبان الزهرا (س) بيرجند


