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دستور پوتين براى هواپيماى
نامرئى « روزقيامت»

گوشت و خون الريجانى و ناطق 
در اصولگرايى رشد كرده است

قرار نبود به جاى حل مشكالت
وعده سر خرمن به مردم بدهيد

صفحه 8

خراسان جنوبى قطب 
دانشگاهى شرق كشور است

صفحه 3

غفلت از باغ هاى پر حاشيه
طى 10 روز اخير محقق شد :

كشف 2 تن 
مواد مخدر 

در استان
صفحه  7 

انتقاد مدير كل دادگسترى از ناهنجارى ها در باغ هاى خصوصى اطراف شهر

مسئوالن در« باغ» نيستند
وزير تعاون : حذف يارانه 2 ميليون و 943 هزار نفر

وزير تعاون، از حذف يارانه 2 ميليون و 943 هزار نفر خبر داد. به گزارش فارس، علي ربيعي اظهار كرد: 
اگر چه زمان زيادى برد تا اطالعات مربوط به خانوارها را جمع آورى و خطاهاى احتمالى را كم كنيم اما 
خوشبختانه توانستيم نظام رسيدگى به اعتراض ها را تقويت كنيم و اين امر موجب شد كمتر از 80 درصد 
نسبت به حذف يارانه اعتراض كنند و افرادى هم كه اعتراض كردند يارانه 66 درصدشان را برگردانديم. 

نقص سامانه اعتراض يارانه مرتفع مي شود
مديركل روابط عمومي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفتگو با فارس،  در مورد اختالل سامانه 
ثبت اعتراض حذف يارانه بگيران گفت: در روزهاي آينده نقص فني ايجاد شده در سامانه ثبت اعتراض 
حذف يارانه برطرف خواهد شد .  قرائتي افزود: طبق آخرين گزارش طى چند روز گذشته اختاللى در سامانه 
مربوطه ايجاد شده كه با پيگيرى هاى فنى به احتمال زياد طى چند روز آينده مشكل برطرف خواهد شد.

ارزش سهام عدالت هر فرد چقدر است؟
نايب رئيس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس با بيان اينكه در حال حاضر سهام عدالت براي هر فرد 
بين 1 تا 1 ميليون و 500 هزار تومان ارزش دارد، گفت: ميانگين اين رقم براي هر فرد 1 ميليون و 
200هزارتومان است . به گزارش تسنيم، پور ابراهيمي گفت: كميسيون اقتصادى دولت اليحه آزاد 
سازى سهام عدالت را با كمك مجلس آماده كرده و به هيئت وزيران ارسال كرده است.

صفحه 4

افتتاح نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش، فناورى خراسان جنوبى                                       صفحه 7

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

جناب آقاى حسين راشدى 
  مدير محترم كاروان زيارتى فوداجى

جناب آقاى محمد جعفرزاده   مداح گرامى
برخود الزم مى دانيم از زحمات و تالش هاى شبانه روزى شما بزرگواران در سفر معنوى عتبات عاليات اعزامى 

94/8/23 كه با لطف خداوند متعال و درايت تان در كمال نظم و سالمت انجام شد، تقدير و تشكر نماييم.

سيادت ، بهروان فرد جناب آقاى مهندس توكلى
رئيس محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى
انتصاب بجا و ارزشمند كه حاصل تدبير، تجربه و درايت شايسته جناب عالى است، صميمانه تبريك 

عرض نموده و از درگاه خداوند منان توفيق روزافزون و سالمتى شما را آرزومنديم.

اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند

جناب آقاى مهندس ابراهيم  على پور
انتصاب جناب عالى را به سمت

 رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان بيرجند 

تبريك عرض نموده، توفيق روزافزون تان را از خداوند منان مسئلت داريم.

شركت خدمات بيابان زدايى و آبخيزدارى شرق

جناب آقاى دكتر مهديزاده
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت 

رئيس دانشگاه فرهنگيان شهيد باهنر بيرجند
 كه نشان از توانمندى و مديريت ارزنده شما مى باشد، صميمانه تبريك عرض مى نمايم 

دوام توفيقات روزافزون تان را از درگاه باريتعالى آرزومندم.

حسين على پور

همكار محترم جناب آقاى سعيد  اكبرى 
مصيبت درگذشت مادر گرامى تان را تسليت عرض نموده

 بقاى عمر با عزت براى شما، رحمت واسعه براى آن مرحومه از خداوند متعال خواستاريم.

هيئت مديره و پرسنل نظام مهندسى معدن خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس سيد مجيد فاطمى 
عضو محترم سازمان نظام مهندسى معدن

مصيبت درگذشت پدر گرامى تان را تسليت عرض نموده
 بقاى عمر با عزت براى شما، رحمت واسعه براى آن مرحوم از خداوند متعال خواستاريم.

هيئت مديره و پرسنل نظام مهندسى معدن خراسان جنوبى

جناب آقاى سيد مجيد فاطمى 
درگذشت پدر عزيزتان

 مرحوم سيد حميد فاطمى
 را تسليت عرض نموده، قلوب داغدارمان به اين جهت حزين و سوگوار است.

شركت رهسراى بيرجند- مهدى ساجد

جناب آقاى مهندس توكلى 
با كمال مسرت انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى

صميمانه تبريك عرض نموده، توفيق روزافزون شما را از خداوند منان 
خواستارم.

جمشيد خسروى بيژائم- مدير شركت بيمه دانا كوير شرق

آگهى استخدام
يك واحد توليدى معتبر واقع در شهرك صنعتى بيرجند براى تكميل كادر علمى و اجرايى 

خود 5 نفر نيرو با مشخصات ذيل استخدام مى نمايد. متقاضيان محترم، مدارك الزم 
شامل مشخصات فردى، رزومه تحصيلى و شغلى، دوره هاى آموزشى مرتبط، آدرس و 

تلفن تماس خود را به نشانى اينترنتى info@dos-co.com تا تاريخ 94/9/26 ارسال 
نمايند به مراجعات حضورى پاسخ داده نخواهد شد.

تعداد مهارت هاى الزممدرك و رشته تحصيلىعنوان شغلرديف

1
كارشناس 

بخش تحقيق 
و توسعه

كارشناس ارشد و 
دكتراى علوم دامى

مسلط به ترجمه 
متون تخصصى علوم 

دامى، آشنايى با 
O�ce نرم افزار

يك 
نفر 
مرد

كارشناس 2
فنى 

بخش توليد

ليسانس مهندسى برق
ليسانس مهندسى 

مكانيك

آشنايى با سيستم 
 ، PLC كنترل

داراى تجارب فنى 
در زمينه تعمير و 
نگهدارى تابلوهاى 
برق الكتروموتور، 

تجهيزات ابزار دقيق 
و تعمير انواع موتور

2 نفر 
مرد

فوق ديپلم برقنيروى فنى3
 فوق ديپلم مكانيك

داراى سابقه 
مفيد و مرتبط، 
آشنايى كامل با 

الكتروموتورها، برق 
صنعتى، تعميرات 
ماشين آالت و...

2 نفر 
مرد



2
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عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه احتماال اواخر هفته آينده لوايح برنامه ششم و بودجه 95 به مجلس مي آيد، گفت: كليات احكام 
دائمي شدن برنامه در كميسيون به تصويب رسيد .  زمانيان در گفتگو با فارس، با اشاره به دستور كار كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار كرد:  هنوز
 زمان بندي دقيقي مشخص نشده اما به نظر مي رسد حداكثر تا پايان آذر ماه سال جاري يا اواخر هفته آينده اين دو اليحه به مجلس خواهد آمد . 

ارائه لوايح برنامه ششم و بودجه 95 اواخر هفته آينده

امروز ١٦ آذر ١٣٩٤ مصادف با
 ٢٥ صفر ١٤٣٧ و ٧  دسامبر ٢٠١٥

كشتار دانشجويان معترض به حضور آمريكائيان 
در دانشگاه تهران (١٣٣٢ش).

روز دانشجو.
و  راديو  بازيگر   ، نوذري  منوچهر  درگذشت 

تلويزيون (١٣٨٤ش).
فرمانرواي  حمداني»  الدوله  «سيف  درگذشت 

َحَلب (٣٥٦ ق).
حمله  سپاهيان چنگيزخان مغول براي تصرف 

همدان (٦١٩ ق).
تصرف «ايسلند» توسط امريكا در جنگ جهاني 

دوم (١٩٤١م).
جهان  لوكوموتيو  اولين  موفقيت  آميز  آزمايش 

در انگلستان (١٨٠٤م).
آغاز به كار نخستين اتومبيل به شكل امروزي 

توسط «بنز» (١٨٨٩م).
اعالن جنگ دولت امريكا به امپراتوري اتريش 
اول  جهاني  جنگ  جريان  در  مجارستان   -

(١٩١٧م).
بمباران پايگاه نظامي امريكا توسط هواپيماهاي 

ژاپن (١٩٤١م).
روز بين المللي هواپيمايي كشوري. 

تقويم مناسبت هاى  روز

وزير كار:  نرخ دستمزد در ايران
 بين 11 تا 15 درصد است

فارس: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اشاره به اين 
كه اگر دستمزد افزايش يابد هزينه كارفرما باال مي رود 
اظهار كرد: نرخ دستمزد در ايران بين 11 تا 15 درصد 
اعالم شده است اين در حالي است كه در دنيا اين نرخ 
45 درصد است. على  ربيعي با اشاره به صندوق كارگر 
اجتماعي افزود: آثار تحويل خانه هاي مسكن اجتماعي 

را در آينده شاهد خواهيم بود .

تعيين اولويت هاي جديد در بخش آب  

وزير نيرو گفت: اگر قرار باشد بين سدسازي ها و تعادل 
ذخاير  نجات  قطعا  كنيم،  انتخاب  آب  منابع  بخشي 
 زيرزميني آب كشور در اولويت است.  به گزارش مهر، 
حميد چيت چيان گفت: طرح احيا و تعادل بخشي منابع 
آب زيرزميني براي وزارت نيرو اولويت بيشتري از طرح 
هاي توسعه بخش آب دارد .  وى اظهار كرد: اگر زماني 
اين طرح و طرح هاي  بين  باشد  نيرو مجبور  وزارت 
توسعه منابع آب و سدسازي يكي را انتخاب كند، به 
طور قطع انتخاب ما طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب 
زيرزميني و در تخصيص اعتبارات نيز اولويت نخست 
خواهد بود.وى افزود: با توجه به حجم سرمايه گذاري 
هاي عظيم در زمينه ساخت سدها و تاسيسات آبي، 
نياز است كه بحث بهره برداري مطلوب، نگهداري و 
مرمت، بازسازي و ايمني و پايداري اين سرمايه گذاري 
ها در اولويت قرار گيرد و منابع مالي الزم براي اين مهم 

تامين و تخصيص داده شود .

مابقي غرامت حادثه ديدگان منا 
پرداخت مي شود  

مدير عامل بيمه ايران از پرداخت مابقي غرامت حادثه 
ديدگان منا بعد از طي كردن تشريفات قانوني انحصار 
وراثت خبر داد . حسيني در گفتگو با ايسنا، در خصوص 
پرداخت غرامت حادثه ديدگان منا گفت: طبق قرارداد 
بيمه اي حجاج كه از سوي سازمان حج و زيارت توسط 
بيمه ايران منعقد شده است، ابتدا بايد حق بيمه گرفته 

شده و سپس نسبت به پرداخت خسارت اقدام شود . 

سريال تكراري افزايش
 مزد كارگران به تناسب تورم

كارشناس بازار كار با تأكيد بر اينكه شوراي عالي كار 
تنها روي ميزان افزايش مزد متناسب با نرخ رسمي 
سازمان هاي  كرد:  تاكيد  مي پردازد،  چانه زني  به  تورم 
براساس  مزد  تعيين كننده  بايد  كارفرمايي  و  كارگري 
شرايط بازار كار باشند . حميد حاج اسماعيلي در گفتگو 
با فارس، با اشاره به اينكه طبق ماده 41 قانون كار، 
قدرت  و  تورم  نرخ  براساس  بايد  كارگران  دستمزد 
تعيين  در  كرد:  اظهار  شود،  تعيين  كارگران   معيشت 
حد اقل مزد تنها به يك مؤلفه و آن هم تورم توجه 
شده است، در حالي كه موضوع تأمين معيشت كارگران 

مورد غفلت قرار گرفته است .

   ظرف 6 ماه آينده سيستم جامع اطالعاتي
 بازار كار را راه اندازي خواهيم كرد

اظهار كرد: يكي  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير 
از تصميماتي كه در شوراي عالي اشتغال در هفته 
گذشته گرفته شد ايجاد يك سيستم جامع اطالعاتي 
بازار كار است كه گمان مي كنم ظرف 6 ماه آينده 
اين سيستم راه اندازي شود و فكر مي كنم اين سيستم 
به ما كمك كند كه بتوانيم آمارهاي دقيق تري از حوزه اشتغال داشته باشيم  .
ربيعى در گفتگو با فارس، در بخش ديگري از اظهارات خود تاكيد كرد كه 
در حال حاضر تمركز اشتغال به سمت بنگاه هاي غيررسمي، خرد و كوچك 
تغيير يافته است و ما براي ايجاد اشتغال، برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت 

و بلندمدتي را مشخص كرده ايم .

قيمت نان بايد آزاد شود
 

 معاون وزير جهادكشاورزي از تشكيل كميته ارتقاي كيفيت و سالمت آرد 
مشاركت  با  دولتي  بازرگاني  شركت  توسط  نان  و 
داد و خواستار  بخش خصوصي در سال جاري خبر 
آزادسازي قيمت نان شد  . به گزارش مهر، قنبري با 
بيان اينكه رقم مربوط به ضايعات نان كشور ساالنه 
2 هزار ميليارد تومان است، اظهار كرد: براي كاهش 
ضايعات بايد در زمينه ارتقاي ماشين آالت پخت و ارتقاي كيفيت مواد 
اوليه مورد استفاده در نان تالش كنيم، ضمن اينكه بايد اقدام به باال بردن 
سطح آموزشي نانوايان كنيم. وي در مورد آزادسازي قيمت آرد نيز اعالم 
كرد: آزادسازي قيمت آرد، موضوع مهم و اساسي است و دولت بايد درباره 

آن تصميم گيري كند.

جزئيات طرح جديد افزايش حقوق ها

معاون وزير كار از تصويب آئين نامه اصالح ساختار تشكل هاى كارگرى و 
كارفرمايى در شوراى  عالى كار خبر داد و گفت: 
در قالب طرح طبقه بندى مشاغل، حق مزد و حق 
كار افزايش مى يابد. به گزارش مهر، سيد حسن 
هفده تن گفت: آئين نامه هايى در راستاى اصالح 
به  كارفرمايى  و  كارگرى  تشكل هاى  ساختار 
تصويب شوراى عالى كار رسيده است كه اميدوارم تشكل ها عالوه بر رشد 
افقى از رشد عمودى مناسبى برخوردار شوند. اين مقام مسئول در وزارت 
كار همچنين به طرح طبقه بندى مشاغل اشاره كرد و گفت: اين طرح از 
حدود يكسال پيش آغاز شده كه طرح بسيار ارزشمندى است كه متناسب 

با آن حق مزد و حق كار افزايش خواهد يافت.

توقف  از  خانگي  لوازم  توليدكنندگان  انجمن  رئيس  نايب 
اجراي طرح فروش لوازم خانگي با كارت اعتباري 10 ميليون 
توماني خبر داد و گفت: مشكل اصلي عدم اجراي اين طرح 
به گزارش  فارس،  محمدرضا  برمي گردد .  بانك مركزي  به 
ُدرافشار در پاسخ به سوالي درباره اجراي مرحله دوم بسته 
خروج از ركود، اظهار كرد: در حال حاضر اجراي اين طرح 
متوقف شده و مسئوالن بانك مركزي مدام اعالم مي كنند 
كه در حال بررسي طرح هستند، اما حرفي در مورد داليل 
اصلي تأخير در اجراي طرح نمي زنند.  وي افزود  : حدود 45 
روز است كه اجراي طرح فروش اقساطي لوازم خانگي وارد 
بازي هاي اداري شده و اين در حالي است كه پيش از اعالم 
اجراي اين طرح از سوي وزير صنعت و سخنگوي دولت، 
بررسي هاي الزم در مورد چگونگي اجراي آن صورت گرفته 

است.  وي با بيان اينكه در ابتدا قرار بود فروش كاال با كارت 
اعتباري 10 ميليون توماني به مزدوجين صورت گيرد، گفت: 
اين طرح  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  بعدي  بررسي هاي  در 
شامل كارمندان و بازنشستگان و افرادي كه براي سيستم 
بانكي قابل شناسايي باشند، شود .  ُدرافشار تصريح كرد: به 
اين ترتيب قرار بود با اجراي طرح، انبار كارخانه ها از لوازم 
خانگي خالي شود و با ايجاد گردش مالي براي توليدكنندگان، 
واحدهاي توليدي از ركود نجات پيدا كند.  وي انتظار براي 
مذاكرات  از  پس  مردم  بين  در  كاال  و  ارز  قيمت  كاهش 
داليل  جمله  از  را  مردم  خريد  قدرت  كاهش  و  هسته اي 
ايجاد ركود در بازار لوازم خانگي عنوان كرد و افزود: تأخير در 
اجراي طرح فروش اقساطي لوازم خانگي نيز باعث تشديد 
ركود بازار شده است. وي با بيان اينكه قرار بود منابع الزم 

براي اجراي طرح فروش كاال با كارت اعتباري 10 ميليون 
توماني از محل سپرده هاي قانوني بانك ها نزد بانك مركزي 
تأمين شود، گفت: در حال حاضر بيش از هزار ميليارد تومان 
لوازم خانگي در انبار كارخانه ها انباشته شده و اين در حالي 
است  . وي  راكدتر شده  نيز  اين محصوالت  بازار  كه  است 
به سيستم بانكي و بانك مركزي هشدار داد كه اگر طرح 
فروش اقساطي كاال اجرايي نشود، بدهي واحدهاي توليدي 
به بانك ها بيشتر خواهد شد و انبوهي از معوقات بانكي جديد 
به وجود خواهد آمد  . وي  اين سوال را مطرح كرد كه اگر 
طرح فروش كاال با كارت اعتباري 10 ميليون توماني قابل 
اجرا نيست چرا پيش از تصميم گيري نهايي، اعالم عمومي 
شده است؟ گفت: اين مسئله باعث شد تا كارخانه ها تعداد 

اندك مشتريان خود را نيز از دست بدهند. 

طرح خريد اعتباري كاال متوقف شد  

سازمان هواشناسي اعالم كرد: زمستان امسال 
سرماي بي سابقه مورد انتظار نيست و از اواخر 
مي شود . به  كاسته  «النينو»  قدرت  از  آذر 
شناسي  اقليم  پژوهشكده  مهر،  گزارش 
فصلي  پيش بيني  در  هواشناسي،  سازمان 
كشور كه هفته اول هر ماه به روز مي شود، 
گزارشي از ميانگين بارش و دماي كشور از 

ابتداي سال آبي تا 8 آذر 1394 و پيش بيني 
بارش و دماي كشور طي سه ماه آينده ارائه 
كرده است. شايان ذكر است صحت اين پيش 
بيني ها حدود 70 درصد است و دوره آماري 
در اين گزارش از 1982 تا 2010 است . دماي 
كشور از ابتداي مهر تا 8 آذر 1394 در حد 
از  كمتر  كشور  شمالي  نيمه  در  و  ميانگين 

ميانگين بلندمدت بوده است. در همين دوره 
ميانگين بارندگي كل كشور نسبت به دوره 
بلند مدت حدود دو برابر شده و در مقايسه با 
سال گذشته نيز حدود چهارده درصد افزايش 
يافته است. چنين تغييراتي در ابتداي سال آبي 
عادي بوده و به دليل بارش هاي اخير نبايد 
تلقي شود كه منابع آبي كشور افزايش يافته، 

در اين خصوص الزم است برنامه هاي كنترل 
و مصرف بهينه آب دنبال شود . ميانگين دماي 
نيمه  در  ويژه  به  دي  تا  آذر  اوايل  از  كشور 
شمالي كمتر از ميانگين بلندمدت پيش بيني 
مي شود كه در برخي مناطق با كاهش شديد 
دما همراه خواهد بود. انتظار سرماي بي سابقه 

طي اين مدت وجود ندارد. 

زمستان امسال سرماي بي سابقه نداريم

اعزام كاروان هاي سازمان حج 
به عتبات آغاز شد

مديركل عتبات سازمان حج با بيان اينكه از ديروز اعزام 
زائران ايراني در قالب كاروان هاي سازمان حج و زيارت 
آغاز شد، گفت: اين دوره از اعزام ها تا 30 دي ادامه 
دارد  .  به گزارش مهر، نظافتي گفت: اين دوره اعزام ها 
از 15 آذر تا 30 دي  ادامه خواهد داشت و ثبت نام اين 

دوره قبل از اربعين در اواخر آبان  انجام شد . 

نماينده مجلس: وام خودرو صنعت 
تنبل خودروسازي را تنبل تر كرد  

نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه دولت به 
جاي پرداخت تسهيالت به خودرو بايد به بخش هاي 
ديگر تسهيالت پرداخت مي كرد، گفت: با اين كار به 
جاي آن كه صنعت تنبل خودروسازي تنبل تر شود، 
صدها بنگاه اقتصادي فعال مي شد .  به گزارش فارس، 
دولت  روش  اين  جاي  به  كرد:  اضافه  احمد  توكلي 
در  را  تسهيالت  راحت تر  و  آسان  به شكل  مي تواند 
حوزه ازدواج، مسكن و اشتغال مولد پرداخت كند تا 

دوام و قوام آن بيشتر باشد . 

آگهى مزايده اموال منقول - نوبت دوم
چون مقرر گرديده: در پرونده كالسه 552/94 اموال شامل سرويس اوپال 5 عدد- فالسك دو قلو 10 عدد - سبد 

سيب زمينى پياز سه طبقه 50 عدد- جاروبرقى سونيا 2 عدد- سرويس چينى 56 پارچه ممتاز يك عدد به مبلغ 40/000/000 ريال 
كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى حسن دهنوى به مبلغ 40/284/525 ريال در حق آقاى غالم نبى محمدى و مبلغ 1/750/000 
ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز پنجشنبه مورخ 94/10/3 ساعت 9 الى 10  صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى 
حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت 
باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در 
صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل 
اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. ضمنا آگهى مزايده از وب 

سايت دادگسترى به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده مى باشد
حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دادگسترى كل استان خراسان جنوبى

مزايده اداره كل ديوان محاسبات خراسان جنوبى
 اداره كل ديوان محاسبات خراسان جنوبى در نظر دارد 

يك دستگاه خودرو پژو RD را از طريق مزايده عمومى به فروش برساند
  از كليه متقاضيان دعوت مى شود از تاريخ 94/9/23 لغايت 94/9/26 از ساعت
محاسبات ديوان  كل  اداره  ادارى-  سايت   – بيرجند  آدرس:  به  لغايت 14   9  

 خراسان جنوبى مراجعه و بازديد و برگ شرايط مزايده را دريافت نمايند

دعوت مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده
شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان بيرجند (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 4740 و شناسه ملى 10360062317
به اطالع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان بيرجند (سهامى خاص) 
مى رساند: جلسه مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده شركت مذكور دوشنبه 94/9/30 در ساعات 9 
و 10 صبح در محل سالن اجتماعات مديريت جهاد كشاورزى شهرستان بيرجند واقع در بيرجند - خيابان ارتش    

جنب مديريت بهزيستى شهرستان برگزار مى گردد.
بدينوسيله از كليه سهامداران و نمايندگان قانونى صاحبان سهام دعوت به عمل مى آيد با در دست داشتن معرفى 
نامه از تشكل خود (براى سهامداران حقوقى) و داشتن كارت شناسايى معتبر (براى سهامداران حقيقى) در روز و 

ساعات مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند.

 دستور جلسه مجمع عمومى عادى
ارائه گزارش هيئت مديره، بازرسين قانونى و حسابرس در خصوص عملكرد شركت در سال مالى منتهى به 
شهريور 94 - بررسى و تصويب صورت هاى مالى (ترازنامه و حساب سود و زيان ) شركت براى سال مالى منتهى 
به  شهريور 94 - بررسى و تصميم گيرى در مورد نحوه تقسيم سود ساليانه شركت - بررسى و تصميم گيرى در 
خصوص پرداخت پاداش اعضاى هيئت مديره ، مديرعامل و كاركنان شركت - بررسى و تصميم گيرى در خصوص 
حق الزحمه بازرس- انتخاب بازرسين قانونى شركت- انتخاب حسابرس شركت - تعيين روزنامه كثيراالنتشار 

جهت درج آگهى هاى شركت- تغيير آدرس شركت

دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:  نقل و انتقال سهام
هيئت  مديره

 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

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

1- فروش يا معاوضه مغازه در حال ساخت 30 متر كف + 30 متر زيرزمين    حاشيه بيست مترى خيام -  شرايط 180 ميليون- نقدى تخفيف دارد
2- آپارتمان در حال گچ طبقه 6 و 5 و 4   فروش يا معاوضه 190 متر 330 ميليون -  نقدى تخفيف دارد

3- منزل وياليى مفتح 20 - شمالى - 291 متر زمين 300 متر بنا   1/5 طبقه   320 ميليون
4- مجموعه 10 واحدى يكجا    حاشيه بيست مترى سپيده كاشانى –  فروش يا معاوضه يا مشاركت  

5- يك واحد امتياز 100 مترى از مجموعه 10 واحدى   36 ميليون – نقد و قسط
6- آپارتمان 110 مترى -  نارنج مجموعه فرهنگيان   120 ميليون- معاوضه با وياليى

7- تهران منطقه 15 – خيابان خاوران   فروش واحد 115 مترى شيك      300 ميليون 150 نقد + 150 وام بدون بهره معاوضه با بيرجند يا خودرو لوكس

امالك آسمان  فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.

am
lak
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em

an
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m

توجه        توجه
فروشگاه كودك  امير 
پوشاك زمستانه خود را با 20 درصد 

تخفيف عرضه  مى نمايد
سجادشهر، امامت 2      32412973

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

 آگهى فقدان سند مالكيت
 نظر به اين كه آقاى محمد راشدى نيا به استناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى خواستار صدور

 سند مالكيت المثنى نوبت اول را از اين اداره نموده است و مدعى است سند مالكيت ششدانگ پالك 150 فرعى از شماره 1441- اصلى
 واقع در بخش 2 شهرستان بيرجند كه متعلق به وى مى باشد به علت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد سند
 مالكيت ذيل ثبت 101395 صفحه 348 دفتر امالك جلد 586 به نام محمد راشدى نيا ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده
 كه دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. عليهذا مراتب تا چنانچه كسى مدعى سند مالكيت نزد خود يا معامله اى نسبت به آن انجام
 داده را به اين اداره اعالم فرمايند و اال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهى مذكور سند مالكيت المثنى به نام متقاضى برابر مقررات صادر

خواهد شد
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

خدمات بيل مكانيكى زنجيــرى و پيكــور
معدنى- حفارى- ترانشه زنى قنات و غيره        09151613389 - بنى اسدى

اطالعيه
مراسم عزادارى پيامبر اعظم (ص) و امام حسن مجتبى (ع) و امام رضا (ع) 

طبق سنوات گذشته در مسجد حضرت  محمد رسول ا... (ص) برگزار مى گردد
سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين مختارى استاد حوزه و دانشگاه
زمان: از امشب دوشنبه 94/9/16 به مدت 
7 شب بعد از نمــاز مغـرب و عشـــا
مكـان: خيابان غفارى - بيست مترى 
جرجانى - مجتمع مذهبى فرهنگى 
مسجد حضرت محمد رسول ا.. (ص)
ضمنا شب و روز رحلت پيامبر(ص) هيئت عزاداران 
حضرت محمد رسول ا...(ص) حركت مى نمايد

تاليالب



پيام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

 سالم. نمايندگان معزز مقام معظم رهبرى در قسمت هاى
جمعه  امام  خاص  طور  به  و  استان  ادارى  مختلف 
كه  بفرمايند  رضايى  آقاى  حاج  استان  مركز  محترم 
اگر جوانان خراسان جنوبى، خواهان ديدار با ولى امر 
مسلمين جهان امام خامنه اى باشند، چه بايد بكنند و 
مراتب اين ديدار را چه كسى بايد دنبال كند. ممنون
915…863

سالم. ورزش استان كه تعطيله. چمن استاديوم 
آزادى هم كه داره خشك ميشه!

915…139
سالم آوا جان چاپ كن. پروژه منابع آب بورنگ 
به كجا رسيد و فقط شناژ پايين ريخته شده لطفًا 

شركت آب و فاضالب روستايى پيگير باشد.
915…7450

تندرستى  آرزوى  محترم  موزع  براى  هم  ما  سالم. 
داريم و دعاى خير ما همراهشان

915…896
از شهردارى و سازمان عمران شهردارى خواهشمنديم 
را جدول كشى  مهرشهر  عمار 31  خواهند  نمى  اگر 

كنند بفرمايند تا بيشتر از اين منتظر نباشيم.
915…352

مدرس،  خيابان  محترم،  شهردارى  حضور  باسالم. 
اينكه بارها تماس گرفته ايم  با توجه به  مدرس 14 
اما توجه نشده است. هنگام بارندگى داخل ميالن آب 
لطفًا  ندارد  راهى  خيابان  طرف  به  و  شود  مى  جمع 

بازديد شود. با تشكر!
915…387

تكليف  تعيين  درباره  لطفًا  استاندار،  خدمت  سالم  با 
معظم  خانواده  به  (متعلق  سراب  شاهد  هاى  زمين 

شهدا) دستور پيگيرى و رسيدگى صادر بفرمائيد.
915…385

خواهشمنديم  شهردارى  محترم  مسئوالن  از  سالم 
غربى  الهيه  خيابون  اتوبوس  ايستگاه  اولين  براى 
يك،صندلى و سايه بان بذارين چون اتوبوس هاش 
باد  تو  مجبورى  نمياد   گير  تاكسى  ميان  دير  واقعًا 
بشى  اتوبوس  منتظر  پا  سر  خاك  و  گرد  و  بارون  و 

زمستون هم كه در راهه، كارى كنيد.
915…263

سالم و خسته نباشيد. زائران اربعين از عراق برگشتند 
و بيشتر از بهره معنوى كه برده بودند از مهمان نوازى 
آنها  اينكه  از  گفتند،  ما  عراقى  همسايگان  نظير  بى 
درآمد يكسال خود را در راه اربعين در طبق اخالص 
سبقت  هم  از  زائران  به  خدمت  در  و  بودند   گذاشته 
مى گرفتند. حال ما چه مى كنيم، در روزهاى محرم 
بايد  (ع) هستيم،  امام حسين  كه همه مهمان سفره 
غذاى  دريافت  براى  و  حسينيه  در  پشت  كه   ديد 

نذرى چه مى كنيم؟
915…863

باسالم خدمت راهنمايى و رانندگى محترم خراسان 
جنوبى خواهشى داشتم نسبت به چراغ قرمز خيابان 
بهشتى تقاطع نواب صفوى تو رو خدا فكرى برداريد 
تو همين ماه محرم دو از همشهريان عزيزمان را از 
اينكه  يا  كنيد  زمانه  را سه  ها  چراغ  يا  داديم  دست 
در  كنيد  مى  نصب  داريد  جديد  كه  سرعتگيرهايى 

محل باشد مثل نرسيده به فلكه سوم سجادشهر.
915…310

چندين بار پيام دادم به خاطر نوبت دهى بيمارستان 
تأمين اجتماعى كه به اين طريق نوبت دادن به جز 
مشكل درست كردن براى مردم دردى را دو انمى كند 
چهار روزه بچه ام مريضه مى خوام براى متخصص 
نوبت بگيرم نمى تونم.  ساعت ها پاى تلفن بشين 
شماره بگير كه خط آزاد بشه بعد هم ميگه ظرفيت 
پرشده! پذيرش نداريم مگر ما چه گناهى كرديم كه 
اينقدر پول بيمه از ما كم مى كنند اينم خدماتى كه 
به مردم ميدن! كجاى كشور به مردم اينطورى نوبت 
ميدن كه شما دومينش باشيد؟ از خدا بترسيد مردم را 
سركار نگذاريد. استاندار محترم به داد مردم برسيد. ما 

راضى نيستيم نوبت دادن تلفنى را حذف كنيد.
915…402

لطفًا شهردارى خوسف به داد ميدان شهداى عبادى 
برسد. واقعًا افتضاحه...

915…071
توليدكنندگان  و  مهندسان صنايع  نميدونم طراحان، 
چيز  هيچ  ما  كشور  تو  چرا  آخه  آكبنده؟  مخاشون 
كاالهاى  و  لوازم  نميشه  ساخته  و  طراحى  جديدى 
ها  ندارن هر سال مدل  پيشرفتى  ما 10 ساله هيچ 
بار مدل جديد  تكرارى، كشورهاى خارجى سالى 3 
و پيشرفته توليد ميكنن، من در تعجبم كه ما چطور 
بالستيك دست  و موشك  اى  انرژى هسته  علم  به 
يافتيم اما نمى تونيم يه ماشين جديد و پيشرفته ملى 

بسازيم واال آدم شك ميكنه؟ شما بگيد.
915…381

ارائه 85 سخنرانى علمى به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه بيرجند

دوشنبه * 16 آذر 1394 * شماره 3387
3 ماليى- به مناسبت هفته پژوهش و فناورى 85 مورد سخنرانى علمى توسط اعضاى هيئت علمى 

دانشگاه بيرجند در موضوعات مختلف علمى ارائه مى شود. اين سخنرانى ها در 10 دانشكده دانشگاه 
بيرجند انجام مى شود و دانشكده علوم كه قديمى ترين دانشكده دانشگاه بيرجند است با 21 مورد 

سخنرانى بيشترين تعداد سخنرانى علمى را در هفته پژوهش امسال دارد.

دانشگاه مهد فرهنگ و توسعه
به بهانه 16 آذر روز دانشجو

اعالم   1332 آبان   24 تاريخ  در  كارى-   نسرين   *
از  آمريكا  جمهور  رئيس  معاون  نيكسون  كه  شد 
 14 روز  همان  از  آيد.  مى   ايران  به  آيزنهاور  طرف 
آذر تظاهراتى در گوشه و كنار به وقوع پيوست كه 
در نتيجه در بازار و دانشگاه عده اى دستگير شدند. 
صبح شانزده آذر، هنگام ورود به دانشگاه، دانشجويان 
غير  اوضاع  و  سربازان  العاده  فوق  تجهيزات  متوجه 
عادى اطراف دانشگاه شده، وقوع حادثه اى را پيش 
و  حوادث  آبستن  شدت  به  فضا  مى كردند.  بينى 
درگيرى بود. بعد از گذشت مدتى براى جلوگيرى از 
تنش و درگيرى چندين دانشكده تعطيل اعالم شد 
و در ادامه سراسر دانشگاه به دستور رئيس دانشگاه 
تعطيل گرديد. آنان قصد داشتند دو دانشجو را كه 
ظاهراً به حضور نظاميان در دانشگاه اعتراض داشتند 
را  دانشجو كالس  دو  دستگيرى  نمايند.  دستگير  را 
به هم زده، دانشجويى ديگر بر روى نيمكت كالس 
هستيم.  عرضه  بى  چقدر  ما  «آقا  زند:  مى  فرياد 
چقدر بدبخت هستيم. اين كالس نيست، اين درس 
از كادر  از استاد و  اينكه  نيست. يك عده اى بدون 
دانشگاه اجازه بگيرند وارد كالس مى شوند و هياهو 
در مى گيرد. تف به اين كالس و تف به اين مملكت!» 
كامل  محاصره  در  و  مى ريزد  هم  به  فنى  دانشكده 
نظاميان قرار مى گيرد و به يكباره فرمان آتش صادر 
خون  به  اول  طبقه  صحن  در  دانشجويان  و  شده 
سه  ميان  اين  در  و  شده  زخمى  عده اى  مى غلطند 
و شريعت  نيا  بزرگ  و  قندچى  هاى  نام  به  دانشجو 
16آذر  روز  بود  چنين  مى رسند.  شهادت  به  رضوى 
اين  دانشجويان  ايستادگى  و  مقاومت  روز  عنوان  به 
دفتر  در  خودكامگى  و  استبداد  برابر  در  سرزمين 
بهانه  به  گرديد.  ثبت  يادگار  به  سرزمين  اين  تاريخ 

اين روز به سراغ دانشجويان و دانشگاهيان رفتيم.

توجه به قشر دانشجو 
باعث سربلندى كشور مى شود

پرستارى  دانشگاه  استاد  راد  محمودى  غالمحسين 
بيان  با  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  مامايى  و 
افزايد:  مى  است،  جامعه  متفكر  قشر  دانشجو  اينكه 
دانشجويان  دست  در  كشور  توسعه  و  علمى  آينده 
پزشك  شود،  مى  مدير  دانشجو  همين  زمانى   است 

مى شود، رئيس مى شود و  بايد جامعه را بسازد.  
وى  ادامه مى دهد: توسعه و موفقيت  آينده كشور  از 
جهت صنعتى و علم و بنيادى و فنى و ... به دانشجو 
هاى  عرصه  در  كه  بينيم  مى  همچنين  دارد.  ربط 
اجتماعى و سياسى جامعه تحت تأثير قشر دانشجو و 

تحصيل كرده هاى جامعه است. 
اساتيد  و  جامعه  اينكه  بيان  با  دانشگاه  استاد  اين 
بايد ديد اجتماعى و سياسى و فرهنگى دانشجو را با 
دانش و تخصص باال ببرند، ادامه مى دهد: توجه به 
 قشر دانشجو و تحصيل كرده باعث سربلندى كشور 
نظرى  به  تواند  مى  دانشگاه  و  دانشجو  شود.  مى 
شعور  بايد  دانشجو  بپردازد  بزرگ  هاى  پردازى 
سياسى داشته باشد و مستقل برخورد كند ولى بايد 

از سياست بازى بپرهيزد.

16 آذر، فرصتى براى تبيين جايگاه دانشجو باشد

بايد  آذر   16 گويد:  مى  دانشجويى  عرصه  فعال  يك 
فرصتى براى تبيين جايگاه دانشجو در پيشبرد اهداف 
متعالى كشور و نقش دانشجويان به عنوان نيروهاى 
افزايد: آذر؛ مى  آستانه 16  در  باشد. وى   اين عرصه 

از جمله اين الگوهاى مناسب مى توان به سيره و منش 
اشاره  دفاع مقدس  دوران  و  اسالمى  انقالب  در  شهدا 

كرد، همچنين براى كسب اطالعات مورد نياز مى توان 
كتاب هاى تاريخى معتبر را نيز مورد استفاده قرار داد؛ 
مسايل  فهم  براى  منبع  بهترين  تاريخ  مطالعه  زيرا 
است. رضا اكبرى گفت: ويژه  برنامه هاى روز 16 آذر 
به عنوان فرصتى  بلكه  نباشد،  جشن و شادى محض 
براى تبيين جايگاه دانشجويان و قشر جوان در به ثمر 
رساندن انقالب اسالمى و جايگاهى كه در جامعه فعلى 

مى توانند داشته باشند از آن استفاده شود.

نمازخانه نامناسب در يك خوابگاه خصوصى

يك دانشجوى حسابدارى نيز درباره وضعيت نمازخانه 
خوابگاه خصوصى پسران يكى از دانشگاه هاى شهر 
بيرجند مى گويد: بيشتر دانشجويان عالقه به شركت 
مكان  دليل  به  متأسفانه  اما  دارند  جماعت  نماز  در 
نامناسب و كوچكى فضاى نمازخانه اين خوابگاه، در 

نماز جماعت حاضر نمى شوند.
مسعود ج. يكى ديگر از دانشجويان غير بومى هم گفت: 
تنها  خوابگاه ها،  هزينه هاى  بودن  مناسب  صورت  در 
مشغله  دانشجو درس خواندن مى شود اما متأسفانه اين 

دانشگاه هزينه هاى خود را افزايش مى دهد. 
وى ادامه مى داد: اجاره كردن منزل براى دانشجويان 
از لحاظ امنيتى مشكالتى را به وجود مى آورد و اين 

مشكالت ما را دو چندان كرده است. 
 وى از افزايش نرخ ژتون غذا هم گاليه كرده و مى گويد:

نرخ غذا با افزايش نرخ خوابگاه ها افزايش يافت و اين دو 
افزايش با هم براى دانشجو خيلى بى انصافى است.

دانشگاه، كمبود امكانات تفريحى دارد

رضا ك، از دانشجويان بيرجندى، هم اظهار مى كند: من 
فكر مى كنم بيشترين مشكل دانشجويان در دانشگاه 
كمبود امكانات تفريحى است. به عنوان مثال بين ساعات 
كالسى وقتى يك ساعت بيكارى، جاى براى استراحت و 

تفريح ندارى  پس عمًال وقتت هدر مى رود. 
استادهاى  اينكه  بيان  با  هم  دانشگاه  استاد  يك 
ابراز  نيست  قبلى  ترم هاى  با  مقايسه  قابل  ترم  اين 
خرسندى مى كند و مى گويد: سطح علمى دانشگاه 
باال رفته و اين با توجه به پژوهش هاى دانشجويان 

در سطح كشور نمود پيدا مى كند.
وى مى افزايد: دانشگاه بيرجند سعى كرده از اساتيد 
جاى  كه  كند  استفاده  مجرب  و  باال  علمى  بار  با 
با  شهرمان  آينده  اميدواريم  و  دارد  خرسندى  بسى 

دانشجويان با سواد و ممتاز رو به بهبودى برود. 

امكانات نمازخانه، بوفه و سالن مطالعه 
در حد مطلوب در اختيار دانشجويان است

بيرجند  دانشگاه  خدمات  مسئول  حافظيان  محمد 
عنوان مى كند: چون دانشگاه بيرجند در خارج شهر 
در  مناسب  بندى  زمان  با  هاى  سرويس  گرفته  قرار 
اختيار دانشجويان مى باشد. وى خاطر نشان مى كند: 
سرويس ها  هر 15 دقيقه به 15 دقيقه مى آيد. وى از  
امكانات دانشگاه مانند سالن هاى مطالعه و نماز خانه 
و حسينيه  نام مى برد و مى افزايد: دانشجويان در حد 
مطلوب و معمول مى توانند از اين امكانات استفاده 
كنند و  وقت اضافى خود را در خوابگاه يا نمازخانه 
اينكه  بيان  با  حافظيان  كنند.  استراحت  كتابخانه  يا 
مى  ادامه  شود،  نمى  استقبال   تر  مدرن  امكانات  از 
دهد: دانشگاه داراى دو بوفه در حد مناسب مى باشد 
و بيشتر از اين به صرفه نيست و كسى سرمايه گذارى 
نمى كند و قطعاً درآمدى نخواهد داشت. وى ياد آور 
مى شود: روزهاى ادارى از ساعت  7:15 تا 18 يك ربع 
به يك ربع سرويس مى آيد كه درصدى از هزينه آن را 

دانشگاه و درصدى را دانشجو پرداخت مى كند. 

غذاى دانشگاه به بخش خصوصى واگذار 
شده و بالطبع دنبال كيفيت هستند

گويد:  مى  سلف  غذاى  مورد  در  مسئول  مقام  اين 
واگذار  خصوصى  بخش  به  دانشگاه  غذاى  و  سلف 
شده بخش خصوصى  چون مى خواهد ماندگار باشد 
باطبع دنبال كيفيت غذا است ولى گاهى مواد اوليه  
 نامطلوب و حجم پخت باال در حدود 3 هزار پرس باعث 
بى كيفيت شدن غذا مى شود.  به عنوان مثال زمانى 
 كه كباب پخت مى شود 3000 كباب را نمى شود

يك دفعه آماده كرد و پخت آن از ساعت 8 و 9 صبح 
شروع مى شود و تا ظهر طول مى كشد و زمان مى 

برد و تازگى خود را از دست مى دهد. 
وى خاطر نشان مى كند: دانشجويان نماينده شوراى 
توزيع غذا نظارت  بر پخت و نحوه  صنفى دارند كه 
با پذيرش  اينكه خوابگاه ها  با بيان  دارند. حافظيان 
بااليى روبرو هستند، مى افزايد: 97 درصد از فضاهاى 
امنيت  از  باشد و چون  ارزان و مناسب مى  خوابگاه 
و  است  برخوردار  ها  خانم  براى  مخصوصاً  بااليى 
همچنين نزديك به كالس ها است اكثر دانشجويان 

ترجيح مى دهند از خوابگاه داخل دانشگاه استفاده 
با تعداد دانشجو  باعث مى شود  اين عوامل  كنند و 

زياد و خوابگاه هاى كم مواجه شويم. 
وى پيشنهاد مى كند:  دانشجويان بهتر است  ظرفيت 
اتاق ها را محدود كنند و  از خوابگاه هاى خود گردان 
استفاده كنند. حافظيان يكى ديگر از داليل شلوغى 
خوابگاه ها را وضع معيشت دانشجويان مى داند و مى 
افزايد: چون وضع مالى اكثر دانشجويان در حد متوسط 
است و اجاره منزل خصوصى هزينه بر است و براى 
دانشجويان به صرفه نيست باز هم عاملى براى باال رفتن 
حجم جمعيت خوابگاه هاى دانشگاه است و همچنين 
ها خوابگاه  در  از  دانشجويان  بقيه  كه  روز  طى   در 

در رفت و آمد هستند ظرفيت بيشتر مى شود.

 سوئيت هاى خوابگاه ها مجهز به وسايل گرمايشى،
سرمايشى،سالن مطالعه و نمازخانه هستند

 عفت رزقى مسئول خوابگاه هاى دختران هم مى گويد: 
غير  دانشجوى   2000 حدود  در  خواهران  بخش  در 
بومى در خوابگاه هاى نارنج، اركيده و فرهنگيان داريم 
علوم  شوكت،  هاى  دانشگاه  دانشجويان  شامل  كه 

پزشكى، علمى كاربردى و فرهنگيان مى شوند. 
وى عنوان مى كند: خوابگاه داراى سويئت هاى در 6 
طبقه مى باشد و  اتاق ها 4 تا 6 نفره  و 8 تا 10 نفره  
است و تمام سوئيت ها مجهز به سرويس گرمايشى و 
سرمايشى و يخچال، گاز، تصفيه آب شيرين،  سالن 

مطالعه و نمازخانه مى باشند. 
ترم  طول  در  دانشجويان  كند:  مى  اضافه  رزقى 
تحصيلى براى اجاره فقط 250 تا 300 هزار تومان 
شهرها   خيلى  نسبت  به  كه  كنند  مى  پرداخت 
تمام  كند:  است. وى خاطرنشان مى  ارزان  بسيارى 
دانشگاه  به  اتوبوس  سرويس  داراى  ها   خوابگاه 
مى باشند كه هر نيم ساعت به نيم ساعت براى اياب 

و ذهاب دانشجويان در رفت و آمد هستند. 

مشكل فاضالب خيابان نارنج 
معضلى براى اهالى و دانشجويان غير بومى

وى از مشكل فاضالب در خيابان نارنج گاليه مند است 
و ادامه مى دهد: چون در اين منطقه انبوه سازى بسيار 
زياد است لوله كشى فاضالب نشده ما بارها درخواست 
زياد  بومى  نارنج دانشجوى غير  كرديم چون خيابان 
دارد اين الودگى هوا براى شهر فرهنگى مان مناسب 

نيست و از مسئوالن انتظار پيگيرى داريم. 

دانشگاه پيام نور خراسان جنوبى
 نزديك به 1500 دانشجو دارد

مهدى ثقفى رئيس دانشگاه پيام نور بيرجند با بيان 
اينكه دانشگاه پيام نور خراسان جنوبى در قالب 13 
مركز و واحد دانشگاهى و واحد دانشگاهى نزديك به 
افزايد: اين دانشجويان در  1500 دانشجو دارد، مى 
12 كد رشته كارشناسى و 10 كد رشته كارشناسى 
ارشد مشغول به تحصيل هستند. وى ادامه مى دهد: 
لحاظ  به  اخير  هاى  در طول سال  نور  پيام  دانشگاه 
كيفى و كمى توسعه قابل توجهى داشته است و اكثر 
مراكز و واحدها داراى امكانات آموزشى، ساختمان و 
امكانات ورزشى و فرهنگى و رفاهى مى باشد. وى ادامه 
مى دهد: اين دانشگاه توانسته است فارغ التحصيالن 
زيادى را در دوره هاى  تحصيلى باالتر در دانشگاه هاى 

معتبر كشور داشته باشد.

وام هاى قرض الحسنه براى دانشجويان 
از طرف دانشگاه و صندوق رفاه 

دانشجويان پرداخت مى شود

ثقفى در مورد خوابگاه دانشجويان مى گويد: دانشگاه 
پيام نور به دليل بومى بودن تعهدى در مورد خوابگاه 
دانشجويان ندارد و ليكن در صورت نياز دانشجويان 
غير بومى از طرف دانشگاه به خوابگاه هاى خصوصى 
براى  همچنين  و  شوند  مى  معرفى  شهر  معتبر 
دانشجويان به لحاظ رفاهى نيز با پرداخت وام هاى 
كامًال قرض الحسنه از طرف دانشگاه و صندوق رفاه 
از  ها  پرداخت  حداكثر  نيز  علوم  وزارت  دانشجويان 
پذيرد.  مى  صورت  دانشگاه  دانشجويان  امور  سوى 
بندى  رتبه  آخرين  براساس  شود:  مى  يادآور  ثقفى 
پيام  دانشگاه   (ISC) اسالم  جهان  استنادى  پايگاه 
آموزشى  كيفيت  يك  رتبه   100 نمره  كسب  با  نور 
كشور را در كنار دانشگاه هاى شريف و علوم پزشكى 
نور  پيام  دانشگاه  وى  گفته  به  و  كرد  كسب  تهران 
است  خودآموز  كتاب  جلد  هزار   2 از  بيش  داراى 
است.  كشور  معتبر  هاى  دانشگاه  اكثر  منبع  كه 
وى خاطر نشان مى كند: دانشگاه پيام نور خراسان 
و  مسابقات  در  تاكنون  بيرجند  مركزيت  به  جنوبى 
ورزشى  و  فرهنگى  و  علمى  قرآنى،   المپيادهاى 

رتبه هاى بااليى را در كشور و دنيا كسب است. 

استان خراسان جنوبى قطب دانشگاهى شرق كشور است
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لوگوي شبکه سه سيما که ٣ خط مورب از کوچک به بزرگ و نارنجي رنگ بود، پس از ٢٢ سال تغيير کرد.بنا بر اين گزارش، رنگ 
لوگوي جديد سفيد رنگ بوده و از ٣ خط مورب هم اندازه تشکيل شده است. جاي اين لوگو عوض نشده و همچنان در گوشه 
سمت چپ قرار دارد. در کنار اين تغيير اندازه و فونت زيرنويسهاي شبکه سه نيز تغيير کرده اند.

آرم شبكه سه پس از 22 سال تغيير كرد

4
مناسبت ها

در  لطفيان شامگاه شنبه  کاظم  حجت االسالم  ماليي- 
جلسه شوراي فرهنگ عمومي خراسان جنوبي در جمع 
استان  انتظامي  و  اجرايي  هاي  دستگاه  کل  مديران 
گفت: ستاد ساماندهي شئون فرهنگي تشکيل شده  اين 
درستي به  سال  مختلف  مناسبت هاي  ستاد  اين  در   که 

بايد تدبير شود.
وي با بيان اينکه ما موظف هستيم هرماه يک جلسه را 
برگزار کنيم، افزود: در اين ستاد خأل قانوني وجود ندارد 
از  استفاده  که  کرديم  بيان  محرم  ماه  از  قبل  امسال  و 
طبل ممنوع باشد، اما در مرکز کشور استفاده از طبل را 

مشکلي ندانستند.
جنوبي  خراسان  اسالمي  تبليغات  سازمان  مديرکل 
جلسات  استان  مداحان  کانون  در  هفته  هر  داد:  ادامه 
مختلفي برگزار مي شود و ما درحال تدارک صدور کارت 
کارت  اعطاي  براي  اما  هستيم  مداحان  براي   شناسايي 

مالحظاتي داريم.
لطفيان با بيان اينکه در کانون مداحان مباحث در زمينه 
تکثير  از  ما  کرد:  اظهار  مي شود،  انجام  خواني  مقتل 
هيئت ها استقبال نمي کنيم و اگر هيئتي روحاني نداشته 

باشند، به ثبت نمي رسند.
وي خاطرنشان کرد: جلسه و همايشي براي بانوان مبلغ 
صداي  از  ولي  اند  نخوانده  را  حوزوي  درس  که  سنتي 
مراسم  براي  تا  مي شود  برگزار  هستند  برخوردار  خوبي 
و  باشيم  داشته  خوبي  برنامه  (ع)  رضا  امام  شهادت 
بانوان مجالس  درستي  به  تا  کنيم  مي  تشويق  را   آنها 

 را اداره کنند

بايد از شخصيت هاي نامدار
 و مطرح استان استفاده شود

 
حجت االسالم علي رضايي نيز در اين مراسم گفت: همه 
و  مي گيريم  قرار  مشکالت سختي  معرض  در  گاهي  ما 
 گاهي شاهد ناماليمات و حوادث عجيب عالم هستيم اما 
عجيب تر از همه غفلت ما انسان ها است و انسان هاي بي 

اراده به آرزوي خود نمي رسند.
وي با اشاره به اينکه بايد به سمت و سوي نظام سازي 
مشکالت کردن  نابود  در  بايد  افزود:  برويم،   اسالمي 

و آسيب ها گام برداريم.

امام جمعه بيرجند خاطرنشان کرد: يکي از موارد دستور 
کار جلسه اين است که در نامگذاري خيابان ها از نام هاي 
بومي استفاده شود که در اين راستا تاکنون مديريت خوبي 
انجام نشده است و از شخصيت آيت ا... تهامي که رهبر 
در  ولي  اند  برده  را  اين شخصيت  نام  مرتبه  دو  انقالب 

استان از شخصيت هاي مطرح استقاده نمي شود
رضايي با اشاره به اينکه ٣٠ آذرماه رئيس شوراي فرهنگ 
عمومي کشور به خراسان جنوبي سفر مي کند، يادآورشد: 
کتاب  موضوع  بايد  رهبري  معظم  مقام  تأکيدات  طبق 
اهميت مطالعه و  به  و  باشد  کار  کتابخواني در دستور  و 

کتابخواني بيشتر توجه شود.
ا... تهامي گفت: در نظر  با اشاره به شخصيت آيت  وي 
را  تهامي  بزرگداشت  همايش  عالي  اعضاي  ستاد  داريم 
کليد بزنيم و براي جلسات ديگر فراخوان آن داده شود تا 
بتوانيم همايشي در رابطه با اين شخصيت بزرگوار برگزار 
کنيم و تاکنون خانه اي خريداري شده و زمين آن وقف 
شده است تا بتوانيم براي مزار آيت  ا... تهامي هم گام هايي 

برداريم.
را  رفتار خود مواردي  با  افزود: گاهي  بيرجند  امام جمعه 
و  را دخيل موضوعات مي کنيم  افرادي  و   رقم مي زنيم 
بيرجند دانشگاه  فيروزه،  تاالر  در  لباس  شوي  جلسه   در 

هيچ دخالتي نداشته است.

حق  و  انديش  دور  نيروي  عقل  اينکه  بيان  با  رضايي 
تاکيدکرد:  نمي کند،  عبادت  خدا  به  جز  و  است  انديش 
عاشورا  ايران  اسالمي  نظام جمهوري  بزرگترين سرمايه 
است و بايد به گونه اي برنامه ريزي کنيم تا در مراسم 
محرم سال آينده مشکالت امسال را نداشته باشيم و با 
اقامه نماز ظهر عاشورا در قتلگاه بتوانيم شور حسيني را 

به شعور حسيني تبديل کنيم 
فرهنگ عمومي شهرستان ها  از شوراي  يادآور شد:  وي 
تقاضا داريم تا پيشنهادات و اسامي بزرگان خود را براي 
برگزاري  به  نسبت  امکان  صورت  در  تا  کنند  ارسال  ما 

همايش براي ساير شخصيت هاي بزرگ خراسان جنوبي 
در  کتابي  تاکنون  راستا  اين  در  و  شود  اجرا  برنامه اي 
ا... تهامي گردآوري  مورد زندگي نامه،  و خاطرات آيت 

شده است.

 بايد بر باغ تاالر هاي 
خارج شهر نظارت بيشتري شود 

عليرضا سيفي مديرکل دادگستري استان خراسان جنوبي 
نيز گفت: باغ هاي خصوصي که تغيير کاربري پيدا مي کنند 
و جلسات عروسي بدون مجوز در آنها برگزار مي شود بايد 

شناسايي و برخورد شود.

با  دادگستري  و  کشاورزي  جهاد  اينکه  به  اشاره  با  وي 
کاربري  تغيير  که  باغ هايي  مانند  مجاز  غير  مکان هاي 
مي کند،  برخورد  شدت  به  مجوز  بدون  تاالر  و  مي دهند 
زمينه آسيب شناسي عزاداري ها کاري  امسال در  افزود: 
نسبت  به  جنوبي  خراسان  و  است  شده  انجام  مناسب 
دچار  حدودي  تا  عزاداري ها  و  محرم  ماه   در  جمعيت، 

انحراف بوده که امسال اين موارد کمتر ديده شد.
اينکه  به  بااشاره  جنوبي  خراسان  دادگستري  کل  مدير 
امسال قمه زني در شهرستان بشرويه و طبس نداشتيم، 
گفت: عدم هماهنگي بين هيئت هاي مذهبي وجود دارد 
انسجام  تا  شود  اصالح  درستي  ريزي  برنامه  با  بايد  که 
بيشتري در مراسم روز عاشورا و در صحنه قتلگاه داشته 
هيئات  جذب  راحتي  به  جوانان  کرد:  تاکيد  باشيم.وي 
و  مداح  انتخاب  در  دقت  با  بايد  که  شوند  مي  مذهبي 

سخنران از آسيب ها کاسته شود.
از  مداحان  از  بعضي  ياداورشد:  استان  مديردادگستري 
کالمات و الفاضي استفاده مي کنند که در شان و مقام 

امام حسين نيست و تاثير بدي بر جامعه داد.

نيروي انتظامي با کسي تعارف ندارد  

گفت:  نيز  جنوبي  خراسان  انتظامي  فرمانده  مجيدشجاع 
اقدامات شوراي فرهنگ عمومي اثباتي و سلبي بر عهده 
نيروي  توسط  اقدام  آخرين  و  است  اجرايي  دستگاه هاي 

انتظامي و دادگستري انجام مي شود.
هر  برگزاري  براي  مجوز  کس  هيچ  به  ما  افزود:  وي   
تعيين  مجوز  اماکن  اداره  بلکه  نمي دهيم  مراسمي 

صالحيت فرد برگزار کننده را صادر مي کند.
که  باغ هايي  و  تاالرها  اينکه  به  اشاره  با  ستان  فرمانده 
مجوز دارند، بايد طبق قوانين اداره اماکن مراسم هاي خود 
برگزار کنند، اظهار کرد: برخي از گروه ها براي برگزاري 
مراسم خارج از استان مي آيند اما ما در نيروي انتظامي با 
هيچ کس تعارف نداريم و در صورت مشاهده تخلف به 

شدت برخورد مي کنيم.
عزاداري ها،  آسيب هاي  بخش  در  کرد:  تاکيد  شجاع 
به  بخشيدن  تنوع  در  بيشتري  آسيب  مجازي  فضاهاي 
عزاداري ها وارد مي کنند که ترويج خود آزاري ها در اين 

فضاها زياد مطرح شده است.

غفلت از باغ هاى پر حاشيه؛ مسئوالن در « باغ» نيستند
مستند صدا و سيما

مستند «من ناصر حجازي هستم» 
در هنروتجربه به نمايش در  مي آيد

به گزارش سينماپرس، اين فيلم به زندگي ناصر حجازي 
دروازه بان و مربي افسانه اي فوتبال ايران در پنج فصل 
نامهاي:من رويايي دارم،آخرين مرد مقاوم، سهراب  با 
پرداخته  عقاب  پرواز  و  استقالل  تا  استقالل  کشي، 
است.شهاب حسيني،بهرام رادان،پرويز پرستويي،مسعود 
رايگان و مهران مديري به ترتيب راويان متن اين فيلم 

هستند. نيما طباطبايي در يادداشتي به مناسبت ساخت 
اين فيلم آورده است:«سال ها قبل در دوره اي که کنار 
خسرو نقيبي مشغول ساخت مستند «ريو –تهران» بودم، 
همراه جرزينيو ستاره برزيلي دهه ٧٠ ميالدي به منزل 
جناب آقاي حجازي رفتيم. ناصرخان آن روزها بيمار بود 
و مشخص بود به سختي خودش را براي پذيرايي از 
مهمانش آماده کرده است و در ذهن خودم بارها و بارها 

مستند زندگي حجازي را ساخته بودم».

آشنايي با روز جهاني هواپيمايي

امضاي  سالروز  دسامبر   ٧ با  مصادف  ماه  آذر   ١٦
کنوانسيون بين المللي هواپيمايي کشوري در سال ١٩٤٤ 
است که متعاقب امضاي اين کنوانسيون، سازمان جهاني 

هواپيمايي کشوري تأسيس شد.
سال  در  سازمان  اين  عمومي  مجمع  دليل  اين  به 
١٩٩٢، طي قطعنامه اي اين روز را به عنوان روز جهاني 
هواپيمايي کشوري تصويب و اعالم کرد که از سوي 
مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز به صورت رسمي 

اين روز مورد تأييد قرار گرفته است.
همه ساله کشورها براي گراميداشت اين روز و يادآوري 
و تأکيد بر اهميت صنعت هواپيمايي کشوري در توسعه 
سازمان  اساسي  نقش  و  جوامع  اجتماعي  و  اقتصادي 
هواپيمايي کشوري در حفظ، ارتقا، ايمني و کارآيي و 
قانونمندي در حمل و نقل هوايي نسبت به برگزاري 
مراسم اين روز و اجراي برنامه هاي مختلف اقدام مي کنند.
در ايران نيز سازمان هواپيمايي کشوري به عنوان متولي 
حاکميتي، نظارتي و سياستگذاري در صنعت حمل و نقل 
هوايي، برنامه اين روز را با حضور مسئوالن و دست 
اين  کارشناسان  و  هواپيمايي  شرکت هاي  اندرکاران 

صنعت در روز ١٦ آذر ماه برگزار مي کند.

موسيقى

«غير ممکن» با صدا و ملودي زنده ياد 
«مرتضي پاشايي» منتشر شد

از  شده  منتشر  اثر  آخرين  عنوان  ممکن»  «غير   
مرتضي پاشايي است که از طريق «تماشاخانه» سايت 
«غير  ملودي  است.  رسيده  انتشار  به  ما»  «موسيقي 
ممکن» مانند ساير آثار پاشايي، ساخته ي خود اوست، 
ترانه اثر را «مهرزاد اميرخاني» سروده و «انوشيروان 
تربتي» که تنظيم کنندگي و رهبري ارکستر مرتضي 
پاشايي را بر عهده داشت، اين قطعه را تنظيم کرده 
است. «محمد فالحي» ميکس و مسترينگ اين قطعه 

را بر عهده داشته اند. 
«مصطفي پاشايي»، تنها برادر زنده ياد مرتضي پاشايي 
است  داشته  عهده  بر  را  قطعه  اين  تهيه کنندگي  که 
همزمان با انتشار اين قطعه در گفت وگو با «موسيقي 
ما» اظهار  کرد: ««غير ممکن» يکي ديگر از قطعات 
زيباي مرتضي است که قرار بود در نخستين سالگرد 
پروازش آن را منتشر کنيم که با توجه به حضور چند 
نوازنده در کار و به دليل طوالني شدن روند توليد، اين 
امر با تأخير مواجه شد و اکنون آن را تقديم هواداران 
رضايت  موجب  اميدواريم  و  مي کنيم  عزيز  مرتضاي 

آنها شود.»

سينمايى

پرويز پرستويي: به همه ملت ايران توصيه 
مي کنم حتما اين مجموعه را ببينند

تبريک  عوامل سريال «شهرزاد»  به  پرستويي،   پرويز 
گفت و نوشت: «باور کنيد تا به حال نشده يک بار به 
سوپر محله مراجعه کنم وبعد از خريد اجناس مورد نياز 
زندگي، حتي يک دي وي دي از مجموعه هاي ساخته 
شده در رسانه هاي خانگي خريده باشم اما اخيرا خود 
آقاي فتحي بزرگواري کردن و هفت قسمت از مجموعه 
شهرزاد را به بنده دادن و از آنجايي که هميشه کارهاي 
آقاي فتحي را دنبال کرده ام اين هفت قسمت را در 
يک مجلس ديدم .و بي صبرانه منتظرم قسمت هشتم 
اين مجموعه رو ببينم البته اميدوارم آقاي فتحي ديگه 
خودم  که  نفرستند  بنده  براي  را  بعدي  هاي  قسمت 
خريداري کنم .چون هم ارزش خريدن به هر قيمت 
وديدن را دارد و به همه ملت ايران  توصيه مي کنم اين 

مجموعه را ببيند.

مشخصات ملك مورد نظر

آدرس ارسال مداركآدرس ملكمبلغ قابل پرداخت بابت سپرده5 درصد قيمت پايه مزايدهقيمت پايه هر متر مربع (ريال)مساحتپالك ثبتيكاربري

بيرجند/سجادشهر/ خيابان شهيد ماژانى/ خيابان سنبل245/60267017,000,00059,500,000 اصلىتجارى1

بيرجند/ انتهاى بلوار شهيد 
آوينى/ بلوار جام جم/ اداره 
كل راه و شهرسازى خراسان 

جنوبى

بيرجند/سجادشهر/خيابان شهيد ماژانى/ خيابان سنبل245/60277517,000,00063,750,000 اصلىتجارى2
بيرجند/سجادشهر/خيابان شهيد ماژانى/ خيابان سنبل245/60287517,000,00063,750,000 اصلىتجارى3
بيرجند/سجادشهر / خيابان هاجر غربى245/602966/7517,000,00056,737,000 اصلىتجارى4
بيرجند/سجادشهر / خيابان هاجر غربى245/603066/7517,000,00056,737,000 اصلىتجارى5
بيرجند/سجادشهر/  خيابان معراج245/60416517,000,00055,250,000 اصلىتجارى6
بيرجند/سجادشهر/  خيابان معراج245/60426517,000,00055,250,000 اصلىتجارى7
بيرجند/سجادشهر/ امامت 23/شبنم 245/603157/218,000,00051,480,0003 اصلىتجارى8
بيرجند/سجادشهر/ امامت 23/شبنم 245/603250/718,000,00045,630,0003 اصلىتجارى9
بيرجند/سجادشهر/ امامت 23/شبنم 245/60335018,000,00045,000,0003 اصلىتجارى10
بيرجند/سجادشهر/ امامت 23/شبنم 245/60345018,000,00045,000,0003 اصلىتجارى11
بيرجند/سجادشهر/ امامت 23/شبنم 245/603549/818,000,00044,820,0003 اصلىتجارى12
بيرجند/سجادشهر / خيابان پامچال245/60385018,000,00045,000,000 اصلىتجارى13
بيرجند/سجادشهر/ خيابان 15 خرداد/ خيابان فيروزه/ فيروزه 245/60437220,000,00072,000,0003 اصلىتجارى14
بيرجند/سجادشهر/ خيابان 15 خرداد/ خيابان فيروزه/ فيروزه 245/604472/520,000,00072,500,0003 اصلىتجارى15
بيرجند/سجادشهر / خيابان 15 خرداد/ خيابان فيروزه/ فيروزه 245/60457020,000,00070,000,0003 اصلىتجارى16

اداره روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازى خراسان جنوبى*ضمنا قطعات موضوع مزايده با نصب تابلو در محل مشخص شده اند.

اداره كل راه و شهرسازى استان خراسان جنوبى در نظر دارد: 16 قطعه زمين با 
كاربري تجارى واقع در شهر بيرجند را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان 
مي توانند براى دريافت مدارك از تاريخ 94/09/16  لغايت  94/09/24 به آدرس : 
اداره راه و شهرسازي بيرجند و يا آدرس اينترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه 

و مدارك را حداكثر تا تاريخ 94/10/07 به دبيرخانه مركزي ارسال نمايند.
ضمنا در روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده 16 قطعه زمين تجارى  شهر  

بيرجند
تذكرات: 

شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه 
اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند. 

پاكت الف) اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5 درصد كل قيمت پايه مزايده قابل 
دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد (اصل فيش بانكي) به 

حساب شماره 2173712100001  (سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده) 
بانك ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

پاكت ب ) 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي 
در هر متر مربع با امضاى متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در 
مزايده 3- كپي ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي و همه پاكت ها را در لفاف 
مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل 

ارسال نمايند. 
به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده 
در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر 

داده نخواهد شد. 
برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري براى تسويه حساب به 
اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه 

نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند. عدم پرداخت 
بهاى زمين در مهلت مقرر انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با 
رعايت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در اين صورت سپرده توديعي به نفع 

اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت.
كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات 

متعلقه و غيره كًال به عهده برنده مزايده مي باشد. 
بازگشايي پاكت ها راس ساعت 9 صبح روز يكشنبه 94/10/13 در محل اداره كل 

انجام خواهد شد.
كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين 
و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده 

را ندارند.

آگهي مزايده 16 قطعه زمين با كاربرى تجارى در شهر بيرجند ( نوبت اول )
اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

رديف

انتقاد مدير كل دادگسترى از ناهنجارى ها در باغ هاى خصوصى اطراف شهر
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عشق و دوست داشتن بار سنگينى
 است كسى بر دوش مى گيرد 

كه يك دنيا وفادار باشد

الهى در عطاى عيدانه به كرم خود
 بنگر نه طاعت من كه آنچه تو

 را شايد از هيچكس برنيايد

از  را  يافته هاي خود  اخيرا  ناتينگهام  دانشگاه  محققان 
بررسي ٨٣ مطالعه جداگانه درباره انرژي و خويشتنداري 
منتشر کردند. يافته هاي آنها مي تواند بر نحوه شروع 

روزتان تاثير گذارد.
انرژي نه تنها به  محققان دريافتند که خويشتنداري و 
شکل پيچيده با هم مرتبطند بلکه محدود هم هستند. 
در  روزها،  گذشت  با  نشويم  هم  متوجه  اگر  حتي 
خويشتنداري و باال بردن تمرکز دچار مشکالت زيادي 
شده ايم. احساس خستگي مي کنيم و متوجه مي شويم 
کارها سخت ترند و اين خلق و خوي ما را تنگ مي کند. 
اين فرسودگي قاتل خالقيت شماست و صبح ها چون 
ساعات  مهمترين  است،  حد  باالترين  در  خويشتنداري 

روز هستند.
اما ترفند ما اين نيست که ساعات صبح را با کار سپري 
کنيد؛ بلکه اين است که صبح را با کارهاي صحيحي 
امکان  حد  تا  تان  خويشتنداري  و  انرژي  تا  کنيد  آغاز 
تداوم داشته باشد.ين نکات به شما کمک مي کنند تا 
روال روزانه تان را تغيير دهيد به طوري که لحن مثبت 

تان در تمام طول روز ادامه داشته باشد.
١- ورزش کنيد

از  دسته  آن  اند  دريافته  بريستول  دانشگاه  محققان 

افرادي که ورزش را در برنامه روزانه شان گنجانده اند پر 
انرژي ترند و مثبت تر به نظر مي رسند که هر دو اينها 
براي انجام امور ضروري هستند. تحرک حتي به مدت 
١٠ دقيقه باعث آزاد شدن GABA در بدن مي شود؛ 
GABA يک انتقال دهنده عصبي است که باعث مي 
شود مغز حس آرامش داشته باشد و پيام هاي عصبي 
ناگهاني خود را کنترل کند. شروع روز با ورزش تضمين 
مي کند که وقت ورزش کردن داريد و خويشتنداري و 

سطح انرژي تان در تمام طول روز باال مي ماند.
٢- کمي آبليمو بخوريد

نوشيدن آبليمو به محض بيدار شدن سطح انرژي تان را 
هم از لحاظ ذهني و هم از لحاظ فيزيکي باال مي برد. 
آبليمو انرژي يکنواخت و طبيعي به شما مي دهد که با 
باال بردن جذب مواد غذايي در تمام طول روز پر انرژي 
کنيد صبر  دقيقه   ٣٠ تا   ١٥ آبليمو  از  بعد  بود.   خواهيد 
در  فشار  براي  مناسب  (زمان  بخوريد  چيزي  سپس  و 

برخي ورزش ها).
ويتامين  پتاسيم،  مغذي  مواد  از  سرشار   ليمو 
از ٦٨ کيلو  تان کمتر  اگر وزن  اکسيدان است.  آنتي  و 
است نصف ليمو ترش و اگر بيشتر از ٦٨ کيلوگرم هستيد 
را بدون آب مصرف  آبليمو  ليموي کامل بخوريد.  يک 

نکنيد چون براي دندان هاي تان مضر است.
٣- تا وقت صبحانه سراغ
 وسايل الکترونيک نرويد

وقتي که صبح مستقيم به سمت ايميل ها، پيام ها و ... 
شيرجه مي رويد، تمرکزتان را از دست مي دهيد و تسليم 
خواسته ها و نيازهاي افراد ديگر مي شويد. بهتر است 
آرامش بخش  وقت گرانبهاي اول روز را صرف کاري 
کنيد تا روزتان مثبت و آرام باشد. اين که به سرعت به 
سراغ وسايل الکترونيکي برويد تاثيري معکوس دارد و 
راهي غيرعقالني براي شروع روز خواهد بود. کارهاي 

زيادي براي آغاز يک روز خوب مي توانيد انجام دهيد.
٤- يک صبحانه واقعي بخوريد

بسياري از مردم براي صبحانه هيچ چيزي نمي خورند؛ در 
حالي که افرادي که صبحانه مي خورند کمتر دچار چاقي 
مي شوند، سطح قند خون شان باثبات تر است و در طول 
روز کمتر گرسنه مي شوند. اين آمار فقط براي کساني 
سالم  که صبحانه  وقتي  خورند.  مي  که صبحانه   است 
مي خوريد درهاي يک روز موفقيت آميز به روي تان باز 
مي شود. صبحانه سالم به شما انرژي مي دهد، حافظه 
کوتاه مدت تان را تقويت و کمک مي کند تا با شدت 

بيشتر و مدت طوالني تري تمرکز کنيد.

٥- اهداف روزتان را معلوم کنيد
با  مشخص  اهداف  داشتن  دهد  مي  نشان  تحقيقات 
در  کنترل  حس  و  نفس  به  اعتماد  چشمگير  افزايش 
را  براي هر روز همه چيز  اهداف  تعيين  ارتباط است. 
طبق روال مي کند. اهداف تان را جزء به جزء کنيد تا 

به راحتي به مراحل کوچکتر تقسيم شوند.
اهداف مبهمي مثل «مي خواهم پايان نامه ام را تمام 
را  کار  انجام  نيستند چون چگونگي  کنم» سودبخش 
نشان نمي دهند. همين هدف را به صورت کاربردي 
خواهم  «مي  کنيم:  مي  بازنويسي  صورت  اين  به  تر 
و  کنم  تمام  هر سه فصل  نوشتن  با  را  ام  نامه  پايان 
نگذارم.»  وقت  ساعت  يک  از  بيش  فصل  هر  روي 
اکنون نه تنها مي دانيد که مي خواهيد به چه چيزي 

برسيد بلکه راه رسيدن به آن را هم مي دانيد.
مهم  خيلي  شود  مي  شروع  خانه  در  تان  صبح  اينکه 
است اما اين فقط نيمي از جنگ است. اگر زماني که پا 
در دفترتان مي گذاريد نتوانيد اين لحن را حفظ کنيد، 

صبح تان آهنگ سريع تري مي گيرد. 
در اينجا نکاتي ذکر مي شود که مي توانيد در هنگام 

ورود به محل کار حال موثر خود را حفظ کنيد.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

مگر رحمتى از جانب پروردگارت [به تو برسد] زيرا فضل او بر تو همواره بسيار است.
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حديث روز  

در دين خـدا دانا شويد، هـمانا دين شـناسى و فـقه، كليد بصيرت و كمال عبادت است.
امام كاظم (ع)

سبك زندگى

نيكى و بدى كه در نهاد بشر است
شادى و غمى كه در قضا و قدر است

با چرخ مكن حواله كاندر ره عقل
چرخ از تو هزار بار بيچاره تر است

در زندگى نه هدفى دارم نه مسيرى،
 نه منظورى و نه حتى معنايى. اما شادم و اين 

نشان مى دهد كه يك جاى كار ايراد دارد!

پيش از آنكه باالرفتن از نردبان موفقيت 
را آغاز كنيد، مطمئن شويد كه نردبان
 را به ساختمان مناسب تكيه داده ايد.

فضاي کاري تان را تميز کنيد

اگرچه سخت است به محض ورود به محل کار شروع 
بر  اي  العاده  فوق  تاثير  اين  اما  کنيد  کردن  تميز  به 
تمرکزتان دارد. در يک تحقيق در دانشگاه پرينستون 
کار  تميز  کاري  فضاي  در  که  افرادي   دريافتند 
مي کردند بهتر از آنهايي بودند که در محيط به هم 
ريخته کار مي کردند چون درهم و برهمي توجه تان را 
از کار منحرف مي کند. در واقع اثرات شلوغي بر تمرکز 

با چندکاره بودن هيچ تفاوتي ندارد.
«به عنوان اولين کار در صبح يک کار سخت انجام 
بدهيد  و تا پايان روز هيچ اتفاق بدتري رخ نخواهد 
پادزهر  بزرگترين  تواين) «کار سخت»  (مارک  داد.» 
براي به تعويق انداختن کارهاست. موفق ترين افراد 
انجام کار سخت در اول صبح آگاهند. به  از اهميت 
عبارت ديگر، صبح تان را با صرف وقت روي کاري 
و دارد  تمرکز  به  نياز  همه  از  بيش  که  کنيد   سپري 

 مي بينيد کارها با سرعت انجام مي شود. عادت کنيد 
سه کار سخت را قبل از چک کردن ايميل هاي تان 
انجام بدهيد چون ايميل بزرگترين انحرافي است که 
باعث به تعويق افتادن کارهاي تان مي شود و وقت با 

ارزش تان را به هدر مي دهد.
مطمئن  که  است  مفيد  اين  براي  کارها   فهرست 
مي شويد هيچ چيز را فراموش نکرده ايد اما فراتر از 
اين، ممکن است گمراه کننده باشد. به طور مثال، اگر 
سه ساعت جلسه داريد و هشت ساعت کار مي کنيد، 
احتمال اينکه تمام کارهاي تان انجام شود کم است؛ 
با اين حال، ليست انجام کارها به شما نمي گويد که 
هشت ساعت کار داريد بلکه فقط مي گويد ١٠ کار را 

بايد انجام دهيد.

 – سيلين  پني  كاشف   -  1 افقي: 
هورمون غده فوق كليوي 2- ضربه 
فني در بوكس – سرگرمي خانمها 
يار   – دخترانه  نامى   – آزاده   -3
عذرا – غايب، مفقود  4- تندرستي 
زبان  كاه  5-  مخفف   – مسافر   –
عرب – وسطي – دوستي  6- بسيار 
 – دم  مقابل   – جدي  و  سختگير 
دستگاهي براي ورود عكس يا متن 
به رايانه  7- مغازه – هجوم – ترس  
8- صفحه اينترنتي – فرودآمدن – 
جنگ تن به تن – از گروههاي خوني  
9- گريبان لباس – قبض – هسته 
10-  از توابع مثلثاتي – آشكارا – 
اسرائيل  بني   -11 تصديق  كلمه 
مجالس  در  كه  رنگى  قرمز  نوار   –
و افتتاحيه بريده مى شود  – بزرگان 
12- زياد هجويي – شكل هندسي 
– برادر دروغين كمبوجيه 13- خانه 
نوعي   – ساساني  پادشاه   – عشق 
كفپوش دستباف – اثر رطوبت 14- 
سريعترين   – شمالي  ايرلند  مركز 
كتاب  مؤلف  جهان 15-  هواپيماي 
كسي دارايي   – تاالقدام  نهاي 

فيلم بازيگر   –1  عمودي: 
به  مايل  اي  مزه   – ها   بازنشسته 
لقب   – كننده  رسوب   -2 تلخي 
وزن  واحد   -3 (عج)   زمان  امام 

فروغ   – تاكنون   – تباه   – سنتي 
ايزدي 4- نام سور هاي – جشنواره 
بين المللي فيلم – محبت – آخرين 
 – مفتش   – نكته  جمع   -5 سوره 
مى  بكار  پسوند  براى    -6 صحيح 
 -7 امتداد    – گرفته  انس   – رود 
همراه   -8 روشن  زرد   – پرداخت 
داغ   – منشي   – بيابان   – آشغال 
كردن 9- گونه اي ديگر نشان دادن 
حومه   – عارف  مرد  حرامي10-   –

ترتيبي 11- مي  اعداد  از   – تهران 
النه   – است  ديدار  از  نيمي  گويند 
پرندگان – شورش 12- بادگاه – فلز 
حرف   – ايران  فوتبال  برتري  ليگ 
نفي ابد – بزرگي و سرپرستي 13-

جانبي  حافظه   – ستاره   – در  لنگه 
رايانه – عضو بعضي حيوانات 14- 
همان امريكا است – رود آلمان15- 
فيزيك  از علم  شاخ هاي   – نصف 
حرارتي انرژيهاي  با  رابطه  در  كه 
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ترفند هاى براى داشتن يك روز موفقيت آميز

فرار از زندگى

استاد  گفت:  خويش  استاد  به  شاگردى   روزى 
را  ها  انسان  خصايص  مهمترين  از  يكى  خواهم  مى 
بياموزى؟ استاد گفت: واقعا مى خواهى آن را  به من 

 فرا گيرى؟ شاگرد گفت: بله با كمال ميل.
استاد گفت:پس آماده شو با هم به جايى برويم. شاگرد 
قبول كرد. استاد شاگرد جوانش را به پاركى كه در آّن 

كودكان مشغول بازى بودند،برد. 
استاد گفت: خوب به مكالمات بين كودكان گوش كن. 
مكالمات بين كودكان به اين صورت بود:-االن نوبت من 
است كه فرار كنم و تو بايد دنبال من بدوى.-نخير االن 
نوبت توست كه دنبالم بدوى.-اصال چرا من هيچوقت 

نبايد فرار كنم؟و حرف هايى از اين قبيل...
استاد ادامه داد: همانطور كه شنيدى تمام اين كودكان 
طالب آن بودند كه از دست ديگرى فرار كنند.انسان نيز 
اين گونه است. او هيچگاه حاضر نيست با شرايط موجود 
رو به رو شود و دائم در تالش است از حقايق و واقعيات 
زندگى خود فرار كند و هرگز كارى براى بهبود زندگى 
خود انجام نمى دهد.تو از من خواستى يكى از مهم ترين 
ويزگى هاى انسان را براى تو بگويم و من آن را در چند 

كالم خالصه ميكنم:تالش براى فرار از زندگى. 

نسرين كارى
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 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 

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

الستيك فرازى

فروش منزل وياليى جنوبى 
273 مترمربع  معلم 7 - پالك 34

09155620967

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

تجربه كنيد.    09158668002

به يك منشى خانم با روابط عمومى باال 
و آشنا با نرم افزار فتوشاپ و تعدادى 

بازارياب مجرب براى كار در شركت تبليغاتى 
به شماره ثبت  12/4219/8734 

نيازمنديم.
32323324 -09360989597

شركت ساختمانى سازه هاى آبى براى تكميل پرسنل اجرايى خود از افراد واجد شرايط ذيل 
دعوت به همكارى مى نمايد:

1- مهندس عمران با سابقه مفيد اجرايى حداقل 10 سال در اجراى پروژه هاى تصفيه خانه 
فاضالب   2 نفر 

2- نقشه بردار با مدرك مهندسى نقشه بردارى با سابقه حداقل 10 سال در اجراى 
پروژه هاى تصفيه خانه آب و فاضالب   يك نفر

3- مهندس عمران با سابقه حداقل 10 سال در اجراى خطوط لوله فاضالب 
4- منشى خانم مسلط به تايپ انگليسى و فارسى و مسلط به امور بايگانى و پاسخگويى

 به تلفن و اينترنت  يك نفر
5- مهندس عمران ( كارشناس نصب و راه اندازى خطوط لوله فاضالب) با سابقه اجرايى 

حداقل 5 سال  2 نفر
متقاضيان رزومه خود را به آدرس Bwwt.sazehabi@gmail.com ارسال نمايند.  

رهن و اجاره  زيرزمينى به مساحت 
240 مترمربع واقع در حاشيه طالقانى

09151614581

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

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

با يك تماس     09159618050

فروش فورى يك دستگاه جارو برقى 
هاميلتون نو ، رنگ زرشكى

 390000 تومان  09387592012

سوپر ماركت با موقعيت عالى به فروش 
مى رسد. ساعت تماس: 16 الى 18

09378174477

فروش
 واحد 2 از 3 واحدى هاى مسكن مهر
 78 متر مفيد ، دو كله ، داراى پكيج 

كابينت mdf ، پرده زبرا ، كف سراميك  
كف حياط موزائيك    09013943853

كارواش بخار با موقعيت و درآمد عالى 
به دليل خدمت سربازى نقد و اقساط 

به فروش مى رسد.   09358994585
متقاضيان مسكن فقط 2 واحد ديگر باقى مانده از 

مجتمع 17 واحدى پيروزى

واريزى اوليه 20 ميليون + 50 ميليون 

وام مسكن + مابقى درحين ساخت متراژ 

90 متر مفيد (زمين ملكى)

با  كليه امكانات

شركت  تعاونى مسكن تقاطع گستر كوير

09155614208-09155612431

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

09153613243- شريفى

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

كارت دانشجويى اينجانب حسين كماچى  شماره 
دانشجويى  910795488 دانشكده سما 

مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقود ى 
مدارك اينجانب عليرضا على نژاد اكبرآباد 
فرزند حسن شماره ملى 0652123570 
در تاريخ 94/8/2 در خيابان جمهورى ، 
جمهورى 16 جلوى درب مدرسه چمران 

مفقود گرديده
 لذا از يابنده تقاضا مى شود با شماره هاى 

09157234641
و 05632304031 تماس حاصل 

و مژدگانى دريافت نمايد.
و  راهنمايى  گواهينامه  شامل:  مدارك 
رانندگى ماشين ، كارت سوخت و كارت 

ماشين ، بيمه نامه ماشين 
كارت پايان خدمت

اجراى پتينه
در طرح هاى مختلف 09019759900 پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

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

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

به يك خانم با تجربه  براى همكارى در پوشاك 
نيازمنديم. حقوق : پايه ثابت + پورسانت 
09152695168 - 32220655

به يك نيروى باتجربه جهت كار 
در سالن زيبايى سارا واقع در 

خيابان معلم نيازمنديم
09153611952-32421645

به يك استاد كار ماهر و با تجربه 
براى كار MDF نيازمنديم.

   09151644072
32232423

 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن    

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

بنگاه قالب بتن توكــل
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: تخم مرغ ماده اي با ارزش است و داراي مواد غذايي همچون پروتئين،  فسفر، كلسيم، آهن، ويتامين  D ،  C  و  B  و امالح با ارزش مي باشد، به 
همين دليل غذايي كامل است كه مصرف آن توصيه مي شود . تخم مرغ حاوي پروتئين است، به همين دليل موجب كاهش ترشح هورمون هايي مي شود كه 
اشتها را تحريك مي كنند و هورمون هايي كه باعث سير شدن سلول ها مي شوند، را افزايش مي دهند به همين دليل باعث كاهش اشتها مى شود.

كنترل اشتها با تخم مرغ  

استرس و افسردگي براي ديابتي ها ممنوع

6
ايستگاه سالمت

حوادث

مسابقات بين المللي اسكواش مالزي؛ 
ايران صاحب چهار مدال نقره شد

براي  ايران  و جوانان  نوجوانان  اسكواش  ايرنا  :  تيم 
مالزي  ستارگان  جام  نقره  مدال  چهار  بار  نخستين 
كشورهاي  از  ورزشكار   640 حدود  حضور  با  كه  را 
پاياني  كردند  .  مسابقات  كسب  شد،  برگزار  آسيايي 
اسكواش  المللي  بين  هاي  رقابت  دوره  نهمين 
كواالالمپور مالزي  برگزار و چهار بازيكن كشورمان 
اين  فينال  در  خود  حريفان  مقابل  شكست  قبول  با 
رقابت ها مدال طالي اين مسابقات را از دست دادند .  
سال  ايران  جوانان  و  نوجوانان  اسكواش  ملي  تيم 
ميان  در  ها  رقابت  اين  دوره  در هشتمين  و  گذشته 

ناداوري ها تنها موفق به كسب دو مدال برنز شد .

قلعه نويي، فركي و سه مربي بومي 
گزينه هاي سرمربيگري تراكتورسازي

بردن  نام  با  تراكتورسازي  باشگاه  مديرعامل   : مهر 
از گزينه هاي هدايت تيم فوتبال اين باشگاه، گفت:  
دو  و  خطيبي  رسول  فركي،  حسين  قلعه نويي،   امير 
مربي ديگر بومي گزينه هاي سرمربيگري ما هستند.  
تيم  فني  كادر  وضعيت  آخرين  درباره  عباسي   سعيد 
فوتبال تراكتورسازي و استعفاي توني اوليويرا اظهار 
احد  يعني  بومي  گزينه  سه  حاضر  حال  در  ما  كرد: 
شيخ الري، غالمرضا باغ آبادي و رسول خطيبي براي 
افزود: همچنين  سرمربيگري تيم مدنظر داريم .  وي 
دو مربي غير بومي كه در حال حاضر تيم ندارند يعني 
حسين فركي و امير قلعه نويي مدنظر داريم ولي هنوز 

در كش و قوس استعفاي توني هستيم . 

تكذيب جدايي برانكو از پرسپوليس 
در نيم فصل ليگ برتر  

ناراحتي  خبر  به  نسبت  پرسپوليس  باشگاه  مهر: 
واكنش  باشگاه  اين  مشكالت  از  ايوانكوويچ  برانكو 
نشان داد و جدايي سرمربي سرخ پوشان از اين تيم را 
تكذيب كرد.  درحالي كه تيم فوتبال پرسپوليس براي 
سفر  كيش  جزيره  به  سازي  آماده  اردوي  برگزاري 
كرده، اما هر روز اخباري از مشكالت اين تيم منتشر 
پرداخت  خبر  با  روزها  اين  كه  مشكالتي  شود.  مي 
باشگاه  اين  مديره  هيئت  اعضاي  از  يكي  مطالبات 
اعضاي  و  بازيكنان  ناراحتي  و  است  رسيده  اوج  به 
كادر فني را در پي داشته است .  گفته مي شود برانكو 
پرداخت مطالبات گذشته  از شنيدن خبر  ايوانكوويچ 
حتي  و  است  ناراحت  مديره  هيئت  اعضاي  از  يكي 
عنوان كرده كه اگر تا نيم فصل مبلغ قراردادش را 
نگيرد، از پرسپوليس جدا مي شود .  خبري كه حسين 
تكذيب  را  آن  پرسپوليس  باشگاه  سخنگوي  عبدي 
مي كند. عبدي در اين خصوص گفت: باشگاه تا االن 
سعي دارد تا مشكالت را حل كند. تا االن ما چيزي 
در خصوص جدايي كادر فني در نيم فصل و ناراحتي 

آن ها نشنيده ايم و از اين موضوع بي خبريم . 

 
كدام مواد غذايي باعث تضعيف 

سيستم ايمني بدن مي شود؟

تعادل  يك  بدن  ايمني  نيوز :  سيستم  سالمت 

شيوه  يك  داشتن  با  همراه  كه  است  ظريف 
زندگي سالم پشتيباني مي شود. خواب كافي، 
حفظ  به  مناسب  غذايي  رژيم  البته  و  ورزش 
ها  بيماري  از  دفاع  در  بدن  ايمني  سيستم 

غذايي  مواد  برخي  كمبود  كند .  مي  كمك 
مواد  معرض  در  دي،  ويتامين  بخصوص 
تعادل  عدم  گرفتن،  قرار  مصنوعي  شيميايي 
در باكتري هاي مفيد روده و ... عوامل خطر 
كليدي براي تضعيف سيستم ايمني بدن است  
از  كافي  دار  : مقدار  كافئين  هاي    .نوشابه 

خواب براي حفظ سيستم ايمني سالم ضروري 
دار  كافئين  هاي  نوشابه  مصرف  و   است 
درست  گازدار  هاي  نوشابه  و  قهوه  ويژه  به 
دارد.  بدن  ايمني  سيستم  براي  برعكس  اثر 

منجر  است  ممكن  قهوه  در  اسيديته  سطوح 
التهاب در بدن شود  .  سوپ هاي  به افزايش 
راحتي  به  كه  است  غذايي  سوپ   كنسرو  :  
را  بدن  نياز  مورد  پروتئين  و  فيبر  تواند  مي 
شده  كنسرو  مصرف  حال  اين  با  كند  فراهم 
اين غذا اگرچه راحت است اما بهترين گزينه 
مواد  حاوي  ها  سوپ  اين  از  بسياري  نيست. 
باالي  سطوح  و  مصنوعي  دهنده  تشكيل 
غذاهاي  كه  حالي  هستند  . ترشي  : در  سديم 
و  زياد  طعم  و  عطر  ترش  كلم  مانند  شور 
موجود  باالي  سديم  اما  دارند،  كمي  كالري 
در آنها مي تواند منجر به كم شدن آب بدن و 
احتباس مايعات شود. حتي در شرايطي مانند 
بيماري هاي كليوي مصرف اين غذاها اصال 

مناسب نيست .

استرس و افسردگي
 براي ديابتي ها ممنوع

 سالمت نيوز  :  نتيجه يك مطالعه نشان مي دهد، 
و  مغزي  سكته  احتمال  افسردگي،  و  استرس 
را  عروقي  قلبي  هاي  بيماري  از  ناشي  مرگ 
برابر  دو  از  بيش  ديابت  به  مبتال  بيماران  در 
نشان  محققان  مطالعات  دهد  .  مي  افزايش 

عوارض  از  افسردگي  و  استرس  كه  دهد  مي 
حالت  دو  هر  وجود  و  هستند  ديابت  بيماري 
جبران  اثرات  بيمار،  در  همزمان  طور  به 
كنند  مي  توصيه  متخصصان  دارد .  ناپذيري 
راهكارهاي  با  اوليه  مراحل  در  افسردگي  كه 
ورزش  سالم،  غذايي  رژيم  جمله  از  مناسبي 

روزانه، معاشرت با افراد شاد و مثبت و مشاوره 
عدم  صورت  در  و  شود  درمان  روانشناس  با 
درمان با اين روش ها و به عنوان آخرين قدم، 

از داروهاي اعصاب استفاده شود .

راهكارهايي براي خالصي 
از شر كك و مك  

و  كك  مشكل  از  افراد  از  بسياري  شهرخبر: 
مي شود،  نمايان  صورتشان  روي  بر  كه  مك 
است  راه هايي  جهت  اين  به  هستند  ناراحت 

شوند .   آن خالص  از  حدودي  تا  مي تواند  كه 
داراي  هستند،  تيره  پوست  داراي  كه  افرادي 
نور  مقابل  در  كه  هستند  ضخيم  اليه  يك 
خورشيد مقاوم است اما در پوست روشن اين 

روشن  پوست  داراي  كه  افرادي  نيست .   طور 
در  مقاومت  توانايي  اينكه  علت  به  هستند 
و  به كك  مبتال  ندارند،  را  خورشيد  نور  برابر 
مك مي شوند به همين خاطر بهتر است، اين 
افراد از كرم ضد آفتاب، عينك آفتابي و كاله 

استفاده كنند . 

با رازيانه براحتي وزن كم كنيد !

وزن  كاهش  براي  زيادي  راه هاي  سالمانه: 
وجود دارد. از جمله راهكارهاي ساده و آسان، 
نوشيدني  اين  است؛  رازيانه  دم نوش  مصرف 
طاليي رنگ را مي توان به آساني در منزل تهيه 
منيزيم،  پتاسيم،  بر داشتن  رازيانه  عالوه  كرد  .  
فسفر، كلسيم، ويتامين  A  و   C خواص ديگري 
مي كند  .   كمك  وزن  كاهش  به  كه  دارد  نيز 
رازيانه متابوليسم را تقويت و روند آن را تسريع 
سلول ها  طريق  از  كالري  نتيجه  در  مي كند؛ 
از  حاصل  انرژي  و  مي شود  مصرف  سريع تر 
همچنين  مي كند .   كمك  سوزي  چربي  به  آن 
گرسنگي را كاهش مي دهد  .  اگرچه  رازيانه  در 
آن  زياد  خوردن  اما  است  موثر  وزن  كاهش 
شد،  نخواهد  وزن  كاهش  روند  تسريع  باعث 

مانند همه چيز بايد تعادل رعايت شود.

دستگيري پزشك قالبي
 درخانه اعياني  

پزشك  انتشار عكس  از  مردم پس  تماس هاي  تابناك: 
در  شد .متهم  او  دستگيري  باعث  روزنامه ها  در  قالبي 
حالي به دام پليس افتاد كه با اجاره خانه اي با   150 ميليون 
آنجا  در  كرايه،  تومان  5ميليون  ماهانه  و  رهن  تومان 
مخفي شده بود . دكتر قالبي از اواخر خرداد امسال تحت 
تعقيب پليس قرار گرفت. شاكيان او بيماراني بودند كه با 
دست خودشان كارت عابربانك و رمزش را در اختيار مرد 
كالهبردار قرار داده بودند و او نيز حسابشان را خالي كرده 
بود . در نهايت ماموران موفق شدند متهم را شناسايي و 

دستگير كنند. متهم به ده ها كالهبرداري اعتراف كرد.

مدير سايت جعلي دستگير شد

ايرنا: رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات انتظامي 
همدان اظهار كرد: پس از شكايت فردي در دادسرا مبني 
بر كالهبرداري اينترنتي رسيدگي به اين موضوع در دستور 
متوجه  افزود  : ماموران  اميني  قرار گرفت . سرهنگ  كار 
شدند شاكي با سايتي كه ماهيت كاري خود را سرمايه 
گذاري معرفي كرده بود آشنا شده و 170 ميليون ريال به 
نام صاحب سايت واريز مي كند و پس از مدتي به علت 
دست نيافتن به سود سرمايه گذاري دوباره به اين سايت 
جعلي مراجعه كرده و با پيغام «سايت مورد نظر حذف شده 
است» مواجه مي شود  .  وى افزود: ماموران مدير سايت را 

در تهران شناسايي و دستگير كردند.

پسر 11ساله  عامل سرقت طالها  

پسر  گفت:  زنجان  انتظامي شهرستان  فرمانده  تابناك: 
11 ساله اي به جرم سرقت طالهاي صاحبخانه توسط 
پليس زنجان شناسايي شد و قاضي پرونده درباره جرم 
اين سارق اعالم راي خواهد كرد . سرهنگ خاني پور افزود: 
وقتي صاحبخانه از مسافرت چندساعته به منزل برگشت 
با صحنه سرقت طالهاي خود مواجه شد و از طريق مركز 
فوريت هاي پليسي موضوع را اعالم كرد  . وي اظهار كرد: 
اين سارق پس از شناسايي و كشف طالهاي مسروقه به 
والدين خود تحويل شد  . وى افزود: اين پسربچه كه به 
تنهايي اين نقشه را اجرا كرده با كليد در ورودي منزل را 

باز و پس از يافتن طالها آنها را سرقت كرده بود .

سركرده باند مسلح مواد مخدر در شرق كشوردستگير شد

مواد  جايى  جابه  و  حمل  مسلحانه  باند  سركرده  دستگيرى  از  جنوبى  خراسان  انتظامى  فرمانده   
باند مسلح حمل  اعضاى  با دستگيرى  داد. سرهنگ شجاع گفت:  مخدر صنعتى در شرق كشور خبر 
دستور  در  باند  اين  دستگيرى سركرده  و  شناسايى  در شرق كشور،  مواد مخدر صنعتى  جايى  جابه  و 
كار ماموران پليس امنيت عمومى استان قرار گرفت .وى گفت : با رصد اطالعاتى و عملياتى پليس 
امنيت عمومى سركرده باند مسلح مواد مخدر در شرق كشور شناسايى شد و اطالعات واصله حاكى 
از اين بود كه (ا- ن) قصد مسافرت هوايى از زاهدان به شهرهاى مركزى كشور دارد. فرمانده انتظامى 
استان ادامه داد : با هماهنگى مقام قضايى تيم عمليات ويژه پليس امنيت عمومى خراسان جنوبى به 
. بلوچستان اعزام شدند و متهم را كه قصد سوار شدن به هواپيما داشت، دستگير كردند   سيستان و 
سرهنگ شجاع بيان كرد: متهم با تدابير ويژه امنيتى به استان منتقل شد و تحت بازجويى پليس و مقام 
 قضايى قرار گرفت. وى تصريح كرد: از اعضاى اين باند مسلح تاكنون 163كيلو و 580گرم هروئين فشرده ، 

147كيلو و 200 گرم ترياك و مقاديرى سالح و مهمات كشف شده است.

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  نصــب و تعميــر
   لباسشويى  در منزل

  32315776 - 09151643778   
شهر يارى

بنگاه قالب بتن        
 

خريد و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

فروشگاه لوله و اتصاالت 
كـاظمـى

طرح تعويض شيرآالت قديمى
با شيرآالت اهرمى

با  كمترين هزينه 
صاحب شيرآالت اهرمى شويد

بين مدرس 35 و 37 
09151638890 -09123024066

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

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

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

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

 09151605216
  3 2236030 

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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ماليى- دبير هفتمين جشنواره فرهنگى دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند با اعالم اين خبر، گفت: در اين دوره از جشنواره از تاريخ 
6/15 الى 9/14 مهلت ارسال آثار بوده كه در 3 زمينه مختلف ادبى، هنرى و مجازى برگزار مى شود. كارگر با اشاره به اينكه 130نفر در اين 
جشنواره شركت مى كنند، افزود: تعداد 245 اثر به دبيرخانه ارسال شده است. وى اظهار كرد: تعداد شركت كنندگان در اين جشنواره نسبت 

به سال گذشته 3 برابر افزايش داشته كه اين نشان دهنده كيفيت و خالقيت اين شركت كنندگان است.

هروى: طرح انتقال آب درياى عمانمهلت ارسال آثار هفتمين جشنواره فرهنگى دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى كشور پايان يافت
به خراسان جنوبى عملياتى شود

ايسنا- نماينده مردم قاينات در مجلس از بحران آب 
اجراى طرح  انتقاد كرد و خواستار  اين شهرستان   در 
انتقال آب درياى عمان به خراسان جنوبى شد. هروى 
با  مجلس  علنى  جلسه  در  خود  ميان دستور  نطق  در 
و  قاينات  شهرستان هاى  مشكالت  وجود  به  اشاره 
اين  مشكالت  از  يك  كدام  بايد  كرد:  اظهار  زيركوه 
يا  و  خشكسالى  و  بى آبى  از  گفت؟  را  شهرستان ها 
بيكارى و وعده هاى فراموش شده مسئوالن! انقالب 
ما قيام پابرهنگان عليه تبعيض و محروميت بود پس 
چرا هنوز جلوه هاى پررنگى از فقر و محروميت در اين 
روشنى  جواب  و  دارد  وجود  روستاها  و  شهرستان ها 
نيست. وى  بودجه  اينكه  ندارد جز  براى مردم وجود 
گفت: اين در حالى است كه هنوز بسيارى از نواحى 
محروم و روستاها از نعمت گاز بى بهره هستند و نيازمند 
توجه و اعتبار مكفى مى باشند. هروى همچنين با اشاره 
آبرسانى  مجتمع هاى  عظيم  طرح هاى  تصويب  به 
طرح ها  اين  شدن  مصوب  عليرغم  كرد:  خاطرنشان 
بايد بگوييم خشكسالى 17 ساله بس است. ما را در 
اعتبارات اليحه بودجه 95 دريابيد، وضعيت مناطق و 
روستاهاى قائنات و زيركوه از بى آبى و تنش آبى وارد 
آب  انتقال  كه طرح  است  و ضرورى  شده اند  بحران 
درياى عمان به خراسان جنوبى عملياتى شود چراكه 
آبرسانى مى شوند. هروى  تانكر  با  روستا  حدود 500 
در ادامه به موضوع راه آهن، راه هاى روستايى، اشتغال، 
اتصال روستاهاى باالى 30  بيمارستانى و  طرح هاى 

خانوار به شبكه پرسرعت اينترنت نيز پرداخت.

مجتمع دامپرورى شهرستان درميان 
بدون متقاضى است

از  تاكنون  درميان گفت:  مدير جهاد كشاورزى  ايرنا- 
مجتمع دامپرورى شهرستان استقبالى توسط متقاضيان 
است.  نگرفته  گذارى صورت  و سرمايه  فعاليت  براى 
ضيائيان احمدى افزود: يكى از داليل استقبال نكردن 
افراد به سرمايه گذارى در مجتمع، جانمايى نامناسب و 
احداث مجتمع در 30 كيلومترى مركز شهرستان است. 
به گفته وى اين مجتمع 20 واحدى است كه به 10 واحد 
آبرسانى شده و زير ساخت ها براى فعاليت و نگهدارى 
دام در مجتمع فراهم شده است. وى اضافه كرد: ايجاد 
مجتمع دامپرورى در 30 كيلومترى شهر اسديه و خارج 
از محدوده روستاهاى اطراف مركز شهرستان سبب شده 
كه دامداران هزينه هاى زيادى براى پروش دام در اين 
تاكنون براى  اينكه  بيان  با  واحدها پرداخت كند. وى 
ايجاد زيرساخت ها در مجتمع افزون بر 3,5ميليارد ريال 
اعتبار هزينه شده، يادآور شد: عمليات اجرايى اين مجتمع 

از سال 91 در شهرستان آغاز شده است.

173 متخلف زيست محيطى دستگير شدند

خراسان  محيط زيست  حفاظت  يگان  فرمانده  مهر- 
جنوبى گفت: از ابتداى سال جارى تاكنون 173 متخلف 
زيست محيطى با تالش شبانه روزى محيط بانان استان 
دستگير شدند. مستقيم با بيان اينكه از اين شكارچيان 
هزار و 295 عدد انواع گونه هاى جانورى كشف و ضبط 
شده است، اظهار كرد: اين گونه هاى جانورى شامل هزار 
و 11 قطعه پرنده زينتى، 78 رأس الشه انواع پستانداران 
از قبيل آهو، قوچ و ميش وحشى، خرگوش و... و 144 
قطعه انواع پرندگان وحشى است. وى با بيان اينكه دو 
هزار عدد انواع ادوات و وسايل شكار غيرمجاز حيات وحش 
نيز از شكارچيان ضبط شده است، افزود: از اين تعداد 
متخلف محيط زيست، 45 شكارچى غيرمجاز نيز حين 

شروع شكار و قبل از انجام شكار دستگيرشده اند.

پرداخت 55 ميليارد ريال خسارت به دامداران
 

سال  در  گفت:  كشاورزى  بيمه  صندوق  مدير  ايرنا- 
زراعى 94-93 مبلغ 55 ميليارد و 993 ميليون ريال 
بابت خسارت هاى وارده به 38 هزار و 607 رأس دام 
به دامداران استان پرداخت شد. غنچه افزود: مبلغ بيمه 
دريافتى (سهم دولت و بيمه گذار) 388 ميليارد و 233 
ميليون بود. وى اضافه كرد: در سال زراعى مذكور 529 
هزار و 654 رأس دام متعلق به 13هزار و 292دامدار 
شامل گوسفند، بز، گاوهاى بومى، آميخته و پروارى، 
دام هاى صنعتى و نيز دام هاى اصيل در واحد سنتى و 

بهداشتى و شتر تحت پوشش بيمه قرار گرفتند.

تكميل راه بازارچه ماهيرود به فراه افغانستان 
در تسريع تجارت مرزى مهم است

گفت:  سربيشه  شهرسازى  و  راه  اداره  رئيس  ايرنا- 
ادامه تكميل راه بازارچه مرزى ماهيرود به استان فراه 
افغانستان در تسريع مبادله كاال و تجارت مرزى ميان 
است.  ضرورى  افغانستان  و  ايران  اسالمى  جمهورى 
و  كرد  ذكر  كيلومتر  را 130  مسير  اين  سارانى طول 
افزود: مقرر شد اين جاده از سرفصل هاى كمك هاى 
افغانستان احداث و تكميل شود. وى اضافه  ايران به 
توسط  اين مسير  كيلومتر  كرد: چند سال گذشته 65 
ايران احداث شد، نياز است بقيه مسير براى تسريع در 
مبادله بازرگانى ميان دو كشور احداث و تكميل شود. 
وى بيان كرد: براى تكميل راه بازارچه ماهيرود به استان 
فراه افغانستان به هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است كه 

مهمترين مشكل توقف پروژه، نبود اعتبار است.

كرسى آزاد انديشى با موضوع «نفوذ» 
در خراسان جنوبى برگزار مى شود

تسنيم- رئيس بسيج دانشجويى خراسان جنوبى با بيان 
اينكه حضور بانوى تازه مسلمان شده از كشور دانمارك 
يكى از برنامه هاى روز دانشجو در دانشگاه صنعتى بيرجند 
است، گفت: مهم ترين برنامه هاى روز دانشجو برگزارى 
مناظرات و كرسى هاى آزادانديشى است. قاسمى با اشاره 
به مهم ترين برنامه هاى روز دانشجو در استان اظهار كرد: 
كرسى هاى آزادانديشى با موضوع «نفوذ در امرى واقعى 
تا برداشتى جنايى» به مناسبت 16 آذر در دانشگاه علوم 
پزشكى بيرجند برگزار مى شود. وى از برگزارى مناظرات 
در شهرستان هاى طبس و بيرجند به مناسبت 16 آذر خبر 
داد و افزود: نشست هاى دانشجويى در شهرستان هاى 

بشرويه و نهبندان نيز برگزار مى شود.

ثبت درخت گردوى كهنسال خراسان جنوبى 
در فهرست ميراث طبيعى ملى 

و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل  تسنيم- 
گردشگرى خراسان جنوبى گفت: سه درخت گردوى 
كهنسال ورنجان با موقعيت بخش مركزى شهرستان 
قاين، 18 كيلومترى محور بيرجند، قاين، روستاى ورنجان 
و قدمت تقريباً 300 سال در فهرست ميراث طبيعى ملى 
ثبت شد. رمضانى اظهار كرد: گردوى كهنسال ورنجان 
پس از بررسى در كميته تخصصى ثبت و حريم ميراث 
طبيعى كه در تاريخ 27 آبان در تهران برگزار شد در 

فهرست ميراث طبيعى ملى به ثبت رسيد.

اولين نشست شوراى ورزش همگانى 
شهرستان سربيشه برگزار شد

همگانى  ورزش  شوراى  نشست  اولين  ابراهيمى- 
شهرستان سربيشه همزمان با برگزارى نشست مشورتى 
دهياران شهرستان در سالن اجتماعات فرماندارى برگزار 
قابليت ها، قوانين و  اين نشست مشكالت و  شد. در 
ضوابط ورزش همگانى تشريح شد. عدل معاون عمرانى 
فرماندار از مسئوالن ادارات شهرستان خواست به ارائه 
مباحث كارى خود پيرامون مسايل مربوط به روستاها 
بپردازند. عباسى سرپرست ورزش و جوانان نيز بر لزوم 
همكارى دهياران و رابطين ورزشى روستاها با اين اداره 
رابطين  به رشد 80 درصدى  اشاره  با  تأكيد كرد. وى 
ارائه  كرد:  خاطرنشان  شهرستان  روستاهاى  ورزشى 
تسهيالت و لوازم و امكانات ورزشى مستلزم پيگيرى 

دهياران و رابطين ورزشى روستاهاست.

 راه اندازى نخستين باجه شبانه روزى پست
ايرنا- معاون اجرايى پست  استان گفت: نخستين باجه 
شبانه روزى پست به منظور ارائه انواع خدمات پستى در 
ساعات غير ادارى در مجاورت ساختمان اداره كل پست 
راه اندازى شد. الهامى افزود: در راستاى نقش مشترى 
مدارى در ارائه خدمات و تسهيل دسترسى به سرويس 
پستى براى آن دسته از مشتريانى كه در ساعات ادارى 

امكان مراجعه را ندارند، اين اقدام صورت گرفت.

ماليى- وحدانى نيا در سومين جلسه پيشگيرى و رسيدگى 
گفت:  جنوبى  خراسان  انتخاباتى  تخلفات  و  جرايم   به 
و  مدار  اخالق  سالم،  انتخاباتى  جهت  در  جلسات   اين 

قانون مدار برگزار مى شود. 
وى ادامه داد: براى تعامل با ديگر دستگاه هاى اجرايى و 
دستگاه هاى مسئول، هيئت نظارت شوراى نگهبان و با 

هدف انتخابات سالم بايد برنامه ريزى هايى انجام شود.
استان  دادگسترى  جرم  وقوع  از  پيشگيرى  دفتر  رئيس 
جرايم  و  تخلفات  احتمالى  كانديداها  اينكه  به  اشاره  با 
اين  انجام مى دهند، خاطرنشان كرد: اگر در  سايبرى را 
فضاها توهين و افترا به بقيه كانديداها يا وعده هايى داده 
اين  با  نمى گيرد  قرار  فرد  آن  شود كه در حوزه وظايف 

تخلفات به شدت برخورد مى شود. 
اجرايى،  هاى  دستگاه  مديران  كرد:  تأكيد  نيا  وحدانى 
نظارتى و انتظامى حق هيچ گونه طرفدارى و يا همراهى 

فرد  عنوان  به  اگر  وحتى  ندارند  را  انتخابات  كانديداهاى 
حقيقى در جلساتشان شركت كنند، تخلف انجام داده اند.

وى يادآور شد: متأسفانه كانديداها زودتر از تاريخ قانونى 
با رصد  اين ستاد  اند كه  به دهگردى كرده  تبليغ شروع 
تمام جلسات كانديداها از بروز تخلف پيشگيرى مى كند.
پليس فتا در فضاى مجازى با متخلفان برخورد مى كند

حسينى رئيس پليس فتا استان خراسان جنوبى نيز گفت: 
در سال هاى گذشته تمامى كانديداها و كارهايى كه انجام 

مى دادند، رصد مى شدند كه امسال به علت وجود شبكه 
اندازه  از  بيش  سايبرى  تخلفات  متعدد  اجتماعى  هاى 
 28 تاريخ  از  اينكه  به  اشاره  با  وى  است.  گرفته  صورت 
ارديبهشت سال جارى كانديداها در فضاى مجازى شروع 

به تبليغات كرده اند اظهار كرد: اين سايت ها زير ذره بين 
پليس فتا قرار دارند و اگر تخلفى انجام دهند به آنها در 

ايميل شخصيشان هشدار داده مى شود.
رئيس پليس فتا استان از راه اندازى 320سايت جديد در 
هر دقيقه خبر داد و افزود:  اداره اى مخصوص رصد شبانه 
روزى سايت هايى كه تبليغات انتخاباتى انجام مى دهند در 
پليس فتا مشغول به فعاليت است. به گفته وى قبل از آنكه 
در فضاى حقيقى تخلفاتى به چشم بخورد اين گونه تخلفات 
انتخاباتى در فضاى سايبرى انجام مى شود كه پليس فتا با 

قدرت و با تمام نيروهاى تخصصى خود نظارت دارد.
وى تأكيد كرد: شبكه هاى اجتماعى در تخلفات انتخاباتى 
نقش اساسى دارند. وى ادامه داد: در شبكه تلگرام 13ميليون 
كاربر مشغول به فعاليت هستند كه ما براى انتخابات سالم 
تمام عزم خود را جزم  كرده ايم تا در حد زيادى از بروز تخلفات                                                                                                                          

جلوگيرى كنيم. 

كانديداها از تخلفات و جرايم انتخاباتى با خبر باشند

حسين زاده- فرمانده انتظامى استان از كشف 2 تن مواد مخدر طى 10 روز 
گذشته در سطح استان خبر داد.

سرهنگ مجيد شجاع با اشاره به اينكه در راستاى ايجاد امنيت قابل قبول و در 
حوزه مبارزه با اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر در خراسان جنوبى كارهاى خوبى 
صورت گرفته افزود: با توجه به اينكه استان در مسير ترانزيت مواد مخدر از 
افغانستان قرار دارد، مبارزه بى امان با اشرار و قاچاقچيان در مرزها و با خرده 
باشد. ضمن  انتظامى مى  نيروى  كارى  اولويت  در شهرها  مواد  اين  فروشان 
اينكه نيروى انتظامى در كنارساير دستگاه هاى امنيتى در حفظ امنيت و ارتقا 

سطح احساس امنيت نيز نقش ويژه اى ايفا مى كند. 
وى با بيان اينكه طى 10 روز گذشته در 4 عمليات جداگانه، عوامل نيروهاى 

 13 ترياك  نوع  از  مخدر  مواد  تن   2 ضبط  و  كشف  ضمن  استان  انتظامى 
قاچاقچى را دستگير و 9 خودروى آنها را توقيف نمودند، افزود: تعداد دستگير 
شدگان مواد مخدر از ابتداى سال جارى تا كنون نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته در استان 12 درصد افزايش داشته و ميزان كشفيات مواد مخدر توسط 

نيروى انتظامى در سال جارى به بيش از 16/5 تن رسيده است.
توسط  مخدر  مواد  قاچاق  باند   40 از  بيش  مدت  اين  در  كرد:  عنوان  وى 
نيروى انتظامى استان متالشى شده اند و اين مبارزه بى امان با همين شدت 

و جديت ادامه خواهد يافت. 
به گفته سرهنگ شجاع در راستاى ارتقاى سطح احساس امنيت نيز مقابله با 
ناهنجارى ها را همچون گذشته در دستور كار داريم و هر چند كه اين ناهنجارى 

در استان كم است اما همين ميزان كم ناهنجارى هم براى استان فرهنگى و 
مردم متدين آن زياد است و لذا بدون اغماض با هنجارشكنان برخورد مى كنيم 

تا مردم استان، آرامش و احساس امنيت مطلوبى داشته باشند.

طى 10 روز اخير محقق شد:

كشف 2 تن مواد مخدر در استان

پژوهش،  دستاوردهاى  نمايشگاه  پژوهش  هفته  با  همزمان  فرد-  كاظمى 
فناورى و فن بازار استان در نمايشگاه بين المللى بيرجند افتتاح شد. در اين 
مراسم  رئيس پارك علم و فناورى، رئيس دانشگاه بيرجند و جمعى از معاونان 

دانشگاه ها و پژوهشگران و شركت هاى دانش بنيان حضور داشتند.
رئيس پارك علم و فناورى استان در حاشيه افتتاحيه اين مراسم در جمع خبرنگاران 
هدف از برگزارى اين نمايشگاه را معرفى و شناخت پژوهش و فناورى شركت 
هاى دانش بنيان استان دانست و با اذعان به اينكه در سال هاى گذشته اين 
نمايشگاه فقط به صورت مراسم برگزار مى شده و چندان كاربردى نبوده است، 
افزود: امسال با كمك دستگاه هاى اجرايى، دانشگاه ها، شركت هاى دانش بنيان 

و صنعتگران قصد كاربردى كردن محصوالت دانش بنيان را داريم.

صنعت و دانشگاه و شركت هاى دانش بنيان با يكديگر فاصله دارند

دوستى گفت: در حال حاضر حلقه صنعت، دانشگاه و شركت هاى دانش بنيان 
از يكديگر بسيار فاصله دارند و بايد براى پيشرفت و توسعه دانشگاه، صنعت 
و شركت هاى دانش بنيان را به هم نزديك كنيم. وى با بيان اينكه اگر اين 
نمايشگاه ها رابطه صنعت و دانشگاه و شركت هاى دانش بنيان و بازار را تأمين 
كند تا حد زيادى به اهداف خود رسيده است، ادامه داد: اگر بتوانيم نيازهاى 
بخش صنعت را به دانشگاه ها عرضه كنيم و قراردادهاى پژوهشى و كاربردى 
را بين صنعت و دانشگاه منعقد كنيم مى توانيم اميدوار باشيم كه مسير توسعه 
نمايشگاه تالش مى شود  اين  اظهار كرد: در  را هموار كرده ايم. وى   صنعت 
كارخانجات، پارك علم فناورى، شركت هاى دانش بنيان و دانشگاه ها در يك 
مسير قرار گيرند و هر كسى نقش خود را پيدا كند. وى عنوان كرد: عليرغم 
نشده  نمايشگاه  از  مناسبى  بهره بردارى  تاكنون  نمايشگاه  اين  سابقه طوالنى 
است چرا كه برگزاركنندگان تنها در انديشه برگزارى مراسم بوده اند. به گفته  
دوستى در نمايشگاه هاى گذشته تنها محصوالت و مطالعات دانشگاهى عرضه 

و افرادى بازديد كردند و هيچ اتفاقى رخ نداد اما امسال تالش مى شود بخش 
صنعت و دانشگاه به هم نزديك شوند. 

شركت هاى دانش بنيان يكى از پايه هاى اقتصاد مقاومتى 

دوستى شركت هاى دانش بنيان را  از پايه هاى اساسى اقتصاد مقاومتى عنوان و ادامه 
داد: وظيفه ما در هفته پژوهش اين است كه زمينه آشنايى عموم مردم و به  ويژه 
فارغ التحصيالن و دانشگاهيان را به اين مهم جلب كنيم. وى با تأكيد بر اينكه بايد تمام 
هوشيارى خود را براى شرايط پسا برجام نگه  داريم، بيان كرد: به طور حتم در دوران  
پسا تحريم تمام كشورهاى دنيا براى انعقاد قرارداد به ايران مى آيند و ما بايد طرح هاى 
پژوهشى آماده داشته باشيم كه براى مشاركت و سرمايه گذارى به ساير كشورها ارائه 
كنيم. وى از مذاكره با كشور افغانستان در آينده نزديك خبر داد و افزود: اگر در افغانستان 
كشت گياهان دارويى توسعه يابد مى توانيم در استان مرحله صنعتى و توليد ارزش افزوده 

را انجام دهيم و به عنوان صادر كنده محصول داروهاى گياهى در منطقه باشيم.

بين يك تا سه درصد بودجه جارى دستگاه اجرايى 
بايد به پژوهش اختصاص يابد

دوستى به ثبت 23 شركت دانش بنيان در استان اشاره و افزود: اين تعداد تا 
پايان سال جارى به 40 شركت مى رسد. به گفته رئيس پارك علم و فناورى در 
سال هاى گذشته هر دستگاه اجرايى بين نيم تا يك درصد بودجه پژوهشى از 
محل اعتبار جارى داشته اند كه امسال اين بودجه بين يك تا سه درصد شده 
است. وى عنوان كرد: در سال جارى بودجه پارك علم وفناورى يك ميليارد 

تومان بود كه تمام اين اعتبار در حوژه پژوهش و فناورى هزينه مى شود.

حضور 45 شركت دانش بنيان و فناور در نمايشگاه 

جمع  در  هم  استان  فناورى  و  علم  پارك  بين الملل  و  عمومى  روابط  مدير 
خبرنگاران اظهار كرد: پارك علم و فناورى خراسان جنوبى به عنوان دبيرخانه 
فرصت  را  نمايشگاه  اين  رضايى  حاجى  است.  شده  انتخاب  نمايشگاه  اين 
مناسبى دانست تا شركت كنندگان عالوه بر نمايش آخرين دستاوردهاى علمى 

و فناورى، دانش فنى داخلى خود را نيز ارتقا دهند. 
وى از حضور 45 شركت در نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش، فناورى و فن بازار 
بيرجند خبر داد و اعالم كرد: همچنين در اين نمايشگاه 18 دستگاه اجرايى 

حوزه پژوهش و دانشگاه ها حضور خواهند داشت.
مدير روابط عمومى و امور بين الملل پارك علم و فناورى خراسان جنوبى با 
اشاره به راه اندازى پارك علم و فناورى خراسان جنوبى در سال 1390، عنوان 
افزايش  دانش محور،  اقتصاد  توسعه  از طريق  جامعه  در  ثروت  افزايش  كرد: 
قدرت رقابت و رشد شركت هاى متكى بر دانش به منظور توسعه فناورى و 
كارآفرينى، تجارى سازى نتايج تحقيقات و تحقق ارتباط بخش هاى تحقيقاتى 
و توليدى و خدماتى و كمك به جذب دانش فنى و سرمايه هاى بين المللى و 

داخلى از جمله اهداف راه اندازى اين پارك است. 
گفتنى است نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش، فناورى و فن بازار بيرجند از 15 تا 17 

آذرماه سال جارى در دو نوبت صبح و عصر به روى عالقه مندان بازخواهد بود.

نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش، فناورى استان افتتاح شد
 تا پايان سال جارى تعداد شركت هاى دانش بنيان استان به 40 شركت مى رسد

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

فروشگاه مروج 
بين معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهيد  (فقط 100 روز)
فروش آب شيرين كن /  اقساط 10 ماهه بدون افزايش قيمت
6 مرحله اى/ 7 مرحله اى
تعميرات تخصصى با گارانتى و فيلتر رايگان

سخنرانى و عزادارى سه شنبه 94/9/17 الى شنبه 94/9/21
آغاز مراسم شب ها: ساعت 7/15 

پنجشنبه 9/19 رحلت پيامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبى (ع) ساعت 10 صبح الى 12
شنبه 9/21 شهادت امام رضا (ع) ساعت 10 صبح الى 12

سخنران: حجت االسالم دكتر شهاب    مداح: حاج غالمحسين نارمنجى
آدرس: خيابان شهيد منتظرى 3- جنب مسجد خضر على (ع)

مراسم عزادارى
هيئت جان نثاران اباعبدا... الحسين (ع)

ايام آخر ماه صفر

نمايشگاه تخصصى پرده

           پارسـا
بيرجند - نبش توحيد 28- ايزدى     09156706301 - 05632445252

نقـد    اقسـاط

زبرا، سانليت، ويندو، كركره فلزى
اجراى سالن هاى آمفى تئاتر

فروش ويژه اقساطى
با همكارى بانك حكمت ايرانيان ويژه كارمندان محترم ارتش

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

)



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

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

امام حسن (ع) :  هيچ قومي با همديگر مشورت نكنند، مگر آن كه 
به رشد و كمالشان هدايت شوند.

(تحف العقول ص ٢٣٣)

11 : 25
16 : 48
22 : 41
4 : 55
6 : 23

پنبه شهرستان بشرويه از محصوالت با كيفيت كشور   عكس: محمدىعكس روز 

از اتهاماتى كه ايران زد متحير شديم  
فرانس پرس نوشت: تركيه اعالم كرد كه از سخنان 
ايران در مورد حمايت آنكارا از داعش و دخالت آن در 
تجارت نفتى اين گروه تروريستى متحير شده است. 
ايران  به  اشاره  با  تركيه  خارجه  وزارت  سخنگوى 
سوى  از  شده  وارد  اتهامات  آنكارا  گفت:  روسيه  و 
اند،  كرده  تشديد  را  سوريه  بحران  كه   كشورهايى 
جدى نمى گيرد و حرف هاى روحانى معادل پنهان 

 كردن حقيقت از مردم ايران است.
دستور پوتين براى هواپيماى «روزقيامت»

 پايگاه خبرى اكسپرس از دستور پوتين براى آماده سازى 
فورى «مجتمع فرماندهى هوايى پيشرفته» موسوم 
اين  داد.  خبر  آينده  هفته  دو  طى  قيامت  روز  به 
پايگاه خبرى مدعى شد كه رئيس جمهورى روسيه 
دستور آماده سازى هواپيماى غول پيكر موسوم به 
اى  هسته  جنگ  براى  و  نامرئى  كه  «روزقيامت» 

طراحى شده است را صادر كرده است. 

مقامات تركيه درحد خود حرف بزنند

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص 
مصلحت با اشاره به اظهارات اخير اردوغان گفت: به 
مقامات اين كشور توصيه مى كنيم موضع مدبرانه 
نخواهد  مصلحتشان  به  صورت  اين  درغير  بگيرند 
و  حد  در  بايد  كسى  هر  كرد:  تصريح  واليتى  بود. 
اندازه خودش حرف بزند و همه بايد بدانند كه ايران 

يك قدرت تأثيرگذار منطقه اى است. 

صنايع نظامى ايران بسيار پيشرفته است

هاى  قابليت  افزايش  به  نسبت  اسرائيل  دفاع  وزير 
 صنايع نظامى ايران پس از برداشته شدن تحريم ها 
يعالون گفت:  داد.  آمريكايى هشدار  به سناتورهاى 
بسيار  و  پيشرفته  بسيار  ايران  نظامى  صنعت 
خطرناك است و همپيمانان منطقه اى خود از جمله 

حزب ا... را نيز به آن مجهز خواهد كرد.

اسد: ايران سوريه را پايدار نگه داشت

اهميت نقش متحدان منطقه اى  اسد در مورد  بشار 
اين  دولت  و  ملت  از  روسيه  حمايت  گفت:  سوريه 
كشور در كنار حمايت قوى ايران نقش بسيار مهمى 

در پايدارى دولت سوريه در مبارزاتش داشته است.

هيچ گزينه ديگرى بهتر از برجام نيست

انگليس ضمن رد  جك استراو وزير خارجه پيشين 
ادعاى مخالفان برجام گفت: هيچ گزينه ديگرى بهتر 
از برجام براى موضوع برنامه هسته اى ايران وجود 
اقدام  جامع  برنامه  با  كه  افرادى  افزود:  وى  ندارد. 
مشترك مخالفت مى كنند، هيچ گزينه و جايگزين 

موثق و معتبرى به جاى آن ارائه نمى كنند. 

نقش فرزند اردوغان در فروش نفت 

شحاده ميهوب نماينده پارلمان سوريه از دخالت پسر 
در خريد  تركيه  رئيس جمهور  اردوغان  رجب طيب 
به  از گروهك تروريستى داعش و فروش آن  نفت 

شركت هاى صهيونيستى و آمريكايى خبر داد.

تقوى: گوشت و خون الريجانى و ناطق 
در اصولگرايى رشد كرده است

پاسخ  در  مبارز  روحانيت  جامعه  دبير كل  مقام  قائم 
قراردادن  از  طلبان سخن  اصالح  كه  سوال  اين  به 
الريجانى و ناطق در ليست خود مى كنند نظر شما 
چيست، بيان كرد: اصالح طلبان خودشان مى دانند 
الريجانى به معناى سياسى اصالح طلب نيست ، وى 
اصولگراست و در حوزه اصولگرايى تعريف مى شود.  
تقوى افزود : الريجانى و ناطق گوشت و پوست و 

خون شان با جريان اصولگرايى رشد كرده است.

تذكر جدى آيت ا... موحدى كرمانى به 
مصاحبه  اختالفى مصباحى مقدم

آيت ا... گفت:  ترقى  حميدرضا  جهان،  گزارش  به 
موحدى در جلسه اى به آقاى مصباحى مقدم درباره 
مصاحبه  اختالفى با يك سايتى كه مأموريت اختالف 
ميان اصولگرايان را دارد، تذكر داده است. وى گفت: 
با توجه به روندى كه ما در جريان اصولگرايى داريم 
و مسير وحدت اصولگرايان كه اميدوار كننده است، 

انتظار مى رود دوستان در مصاحبه ها دقت كنند.

هاشمى : قرار نبود به جاى حل مشكالت
وعده سر خرمن به مردم بدهيد

خود  نطق  در  تهران  نماينده  هاشمى  مهدى  سيد 
گفت : قرار نبود به بهانه كاهش تورم با افزايش فقر 
و بيكارى مواجه شويم و قرار نبود با تصويب برجام، 
مردم  زندگى  چرخ  و هم  نچرخد  سانتريفيوژها  هم 
نچرخد!. وى ادامه داد: قرار نبود به جاى اصالح امور، 
با فرافكنى به تخريب عملكرد خوب گذشته بپردازيم 
وى گفت: هر چند كه بد و خوب و كم و زياد در هر 
به جاى حل  نبود  قرار  اما  و هست،  بوده  اى  دوره 

مشكالت مردم صرفا وعده سر خرمن داد!. 

استعفاى كوچك زاده قابل بررسى نيست

از  يكى  به خواست  اشاره  با  فرهنگى  محمدحسين 
نمايندگان درباره تعيين تكليف استعفاى كوچك زاده 
آقاى  استعفاى  نامه  گفت:  مجلس  جلسه  در 
قابل  شده  تقديم  رئيسه  هيئت  به  كه  كوچك زاده 
طرح در جلسه علنى مجلس نبود و رئيس مجلس 

تشخيص داد كه در مجلس اعالم وصول نشود.

 ليست اصالح طلبان فقط براى اصالحات

محمدرضا عارف در خصوص ائتالف اصالح طلبان و 
اصولگرايان گفت : آنچه كه امروز مدنظر است فقط 

در ليست اصالح طلبان، اصالح طلبان جاى دارند.

تذكر على مطهرى به جواد ظريف

على مطهرى ، نماينده تهران به محمد جواد ظريف 
وزير خارجه در مورد علت عدم واكنش مناسب اين 
دولت  آميز  خشونت  برخورد  به  نسبت  وزارتخانه 

آذربايجان با گروه هاى اسالمى تذكر داد.

برخى سياست ورزان در توهين به رئيس جمهور سابق خود را مبسوط اليد مى دانند 
دفتر رئيس دولت هاى نهم و دهم با صدور اطالعيه اى تصريح كرد: محمود احمدى نژاد هيچ سخنگويى ندارد و بيان هرگونه مطلبى از سوى افراد مختلف، 
صرفا نظر شخصى آنان است. دفتر رئيس جمهور سابق در اطالعيه اى با تأكيد بر اينكه محمود احمدى نژاد هيچ برنامه انتخاباتى ندارد، از رسانه هاى ارتباط 
جمعى خواست از انتساب نامزدهاى انتخابات به رئيس جمهور سابق خوددارى كنند. در بخش هايى از اين اطالعيه آمده است : ظاهرا گروهى از رسانه ها 
و برخى سياست ورزان در ايراد توهين، اتهام و اضطراب به دولت هاى نهم و دهم و به طور اخص رئيس جمهور سابق خود را مبسوط اليد مى دانند و آشكارا چنين به نظر مى رسد كه 
از يك مصونيت كامل براى تداوم اين رفتار ناهنجار نيز برخوردارند. همانطور كه پيش از اين و بارها تصريح شده، دكتر احمدى نژاد هيچ برنامه انتخاباتى ندارند و از بيان هرگونه 
اظهار نظر درباره افراد و فهرست هاى انتخاباتى پرهيز مى كنند. در ادامه آمده است : به احترام ملت بزرگ ايران و جهت حفظ مصالح كشور، مشى و منش رئيس جمهور سابق 

همچنان مبتنى بر سكوت در برابر امور جارى و همچنين توهين  و اتهامات گوناگون است و از پرداختن به هرگونه بحث و مجادله اى در اين زمينه اجتناب مى ورزد.

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با 
بيان اين كه «حكومت اسالمى مردمش 
محدود  را  جامعه  و  گذارد  مى  آزاد   را 
نمى كند»، به مشى و گفتار و رفتار امام 
راحل در قبل و بعد از انقالب اشاره كرد 
عدم  شنود،  عدم  درباره  امام  گفت:  و 
و  ها  پردازى  دروغ  عدم  ها،  افشاگرى 
حفظ آبروى مردم، سخنان بسيار مهمى 

دارد كه همانها بايد چراغ راه ما باشد. 
از  جمعى  ديدار  در  رفسنجانى  هاشمى 
مردمى  حزب  مركزى  شوراى  اعضاى 
بر  تأكيد  با  اسالمى،  ايران  اصالحات 
معظم  رهبرى  كننده  هدايت  نقش 
انقالب در همه سال هاى پس از رحلت 
امام و به ويژه در مقطع كنونى، به تعبير 
تاريخى ايشان درباره «حق الناس بودن 

رأى مردم»، اشاره كرد.
ملى  داعيه  كه  هايى  رسانه  افزود:  وى 
دارند و با پول بيت المال اداره مى شوند، 
از كنار اين راهنمايى و رهنمون تاريخى 
رهبرى به سادگى گذشتند، اما براى يك 
 كلمه «نفوذ» اين همه هياهو و تفرقه هاى 
سياسى به راه انداختند؛ در حالى كه نگاه 
رهبرى به اين موضوع، بسيار بلند، عميق 
و همه جانبه بود. رئيس مجمع تشخيص 
از  هايى  نمونه  بيان  با  نظام  مصلحت 

تأثيرات يأس و بى تفاوتى مردم در انحراف 
قيام هاى عمومى در افغانستان، مصر و 
متولى  را  خود  كه  كسانى  گفت:  ليبى، 
افكار مردم مى دانند و به خود حق مى 

 دهند براى سرنوشت مردم تصميم گيرى 
كنند، توجه ندارند كه انسان ها براساس 
تعاليم قرآنى و شيعى، آزاد و آزاده خلق 
مردم  كه  كنند  كارى  نبايد  و  اند   شده 
هاى  پايه  آنچه  چون  شوند،  تفاوت  بى 
كند،  مى  مستحكم  و  محكم  را  نظام 
رئيس  است.  مردم  اميدوارانه  حضور 
مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد 

بر اهميت هر انتخاباتى در نظام اسالمى 
انتخابات مجلس خبرگان  به ويژه دو  و 
در  اسالمى  شوراى  مجلس  و  رهبرى 
اسفندماه امسال، به تشريح شرايط ايران 

در سال هاى 90 تا 92 در جهان اشاره 
كرد و ادامه داد: با انتخاب يك روحانى 
ايران عوض شد و  به  معتدل، نگاه دنيا 
در سير تدريجى حل مسئله هسته اى، 
به اينجا رسيديم كه قدرت هاى جهانى 
برداشتند  دست  ظالمانه  هاى  تحريم  از 
ايران براى استفاده از مواهب   و بر حق 
صلح آميز انرژى هسته اى تأكيد كردند.

از  بيان مصاديقى  با  هاشمى رفسنجانى 
حضور داوطلبانه مردم براى حل مسائل 
زمان  به  جامعه،  اساسى  مشكالت  و 
و  كرد  اشاره  مقدس  دفاع  سال  هشت 
به  مردم  تا  نبود  اجبارى  اينكه  با  گفت: 
جبهه ها بروند، نوجوانان با دست بردن 
در شناسنامه ها به جبهه ها مى رفتند و 
و  جوانان،  بدرقه  در  ها  خانواده  و  مردم 
استقبال از جنازه هاى فرزندان خويش، 
و  زدند  مى  آفرين  وحدت  هاى  حرف 
هميشه از عواقب منفى تفرقه مى گفتند.  
مردم  سياسى  پيروزى  شرط  افزود:  وى 
در نظام هاى مردم ساالرى، حضور در 
انتخابات است و هميشه اين گونه بود كه 
وقتى حضور مردم پرشور و گسترده باشد، 
منزوى  و  خورند  مى  شكست   تندروها 

مى شوند.
به  توصيه مجدد  با  رفسنجانى،  هاشمى 
مردم  كنيد  «تالش  كه  سياسى  احزاب 
كنند»،  شركت  انتخابات  در  زيادتر 
برگزارى  خارجى  و  داخلى  تأثيرات  به 
گفت:  و  كرد  اشاره  پرشور  انتخابات 
مردم  پايبندى  امروز  مالك  انتخابات، 
ثابت  بارها  ايران  مردم  و  است  نظام   به 
به  و  دارند  را دوست  نظام  اند كه  كرده 

آرمان هاى امام و شهدا وفادارند.

هاشمى : حكومت اسالمى جامعه را محدود نمى كند
 با انتخاب يك روحانى معتدل، نگاه دنيا به ايران عوض شد

در ديدار جمعى از اعضاى شوراى مركزى حزب مردمى اصالحات ايران اسالمى عنوان شد ؛

جناب آقاى حاج سعيد اكبرى
درگذشت مادر گرامى تان مرحومه

 حاجيه كبرى صابرى
 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسليت عرض مى نماييم 

براى شما و ساير بازماندگان صبر و شكيبايى آرزومنديم.

تعاونى مسكن كاركنان واحدهاى صنعتى 
بيرجند

جناب آقاى دكتر مديح شهردار محترم 
جناب آقاى مهندس خانزاد ، جناب آقاى مهندس زارع نژاد

و خادم ضيوف الرحمن جناب آقاى غالمرضا كيوان زاده
ضمن تقدير و تشكر از شما بزرگواران به جهت مساعدت در برگزارى كاروان پياده به كربالى معلى

 ازخداوند منان سالمتى و بهروزى تان را آرزومنديم.

جمعى از اعضاى كاروان پياده پرسنل شهردارى بيرجند

دانشگاه پيام نور مركز قاين در نظر دارد: سلف سرويس خود را با مساحت تقريبى 900 مترمربع و يك واحد آشپزخانه به مساحت تقريبى 70 مترمربع در قسمت 
شرقى كف سراميك و بدنه كاشى و در دو سالن جداگانه به مساحت تقريبى 350 مترمربع، كف موزاييك و بدنه تا يك مترمربع سنگ پالك و ادامه تا زير سقف گچ 
با رختكن و دو سرويس بهداشتى جداگانه هركدام به سه چشمه توالت و داراى سه ورودى در قسمت هاى شمال، جنوب و شرق با نماى آجر 3 سانت، پنجره هاى 
يو پى وى سى، سيستم سرمايشى 7 دستگاه كولر آبى، سيستم گرمايشى موتورخانه با رادياتور، سيستم روشنايى مهتابى سقفى، داراى انشعابات مشترك كه تا زمان 
مستقل شدن به صورت مناصفه محاسبه خواهد شد، فاقد هرگونه مبلمان و امكانات مورد نياز سلف سرويس و آشپزخانه ، فضاى سبز در قسمت جنوب و شرق و انبار 
مجزا به مساحت 45 مترمربع در قسمت شرقى واقع در شهر قاين، بلوار بسيج - بلوار دانشگاه- دانشگاه پيام نور مركز قاين، با قيمت پايه تعيين شده توسط كارشناس 

رسمى دادگسترى به مبلغ ماهيانه 20/000/000 (بيست ميليون) ريال از طريق مزايده كتبى غيرحضورى به مدت سه سال شمسى به صورت اجاره واگذار نمايد.
متقاضيان حقيقى و حقوقى داراى صالحيت و سابقه كارى مى توانند از تاريخ انتشار اين آگهى در روزنامه به مدت حداكثر 10 روز در ساعات ادارى از محل بازديد 
و ضمن دريافت فرم هاى شركت در مزايده از مركز قاين يا مديريت مالى استان در بيرجند مبلغ پيشنهادى خود را با توجه به قيمت پايه به صورت كتبى در پاكت 

دربسته به آدرس بيرجند - انتهاى خيابان شهيد آوينى - دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبى دفتر مديريت مالى استان تحويل نمايند.
ضمنا مبلغ 36/000/000 ريال سپرده شركت در مزايده (اعم از واريز وجه نقد به حساب 5050010907 نزد بانك ملت معلم بيرجند به نام وجوه اعتبارات سپرده 

دانشگاه پيام نور يا ارائه ضمانت نامه بانكى يا چك تضمين شده بانكى در وجه دانشگاه پيام نور ارائه نمايند.
دانشگاه در قبول يا رد هريك از پيشنهادات داراى اختيار تام مى باشد و هزينه درج آگهى به عهده برنده مزايده خواهد بود.

تلفن هاى تماس مركز قاين: 32563854-056 و مديريت مالى استان: 056-32202263 
روابط عمومى دانشگاه پيام نورخراسان جنوبى

مزايده اجاره ساختمان سلف سرويس دانشگاه پيام نور مركز قاين



      

 بيماري ايدز: 
توسط ويروسى بنام ويروس نقص سيستم ايمني انساني (اچ 
آي وي) ايجاد مي شود اين ويروس به سيستم دفاعي بدن 
انسان (گلبولهاي سفيد ) حمله كرده و باعث مي شود كه 

بدن نتواند به طور موثر در برابر عفونتها مقابله نمايد . 
ويروس در مايعات بدن مثل خون زندگي مي كند . اين 
ويروس به تدريج قدرت دفاعي بدن را كم مي كند بطوريكه 
فرد در طي سالها به انواع عفونتها وسرطان مبتال شده ، 
افرادي كه به اين ويروس آلوده شده اند ، سرانجام دچار 
بيماري ايدز مي شوند ولي اينكه چه مدت طول مي كشد تا 
فرد آلوده ، به بيماري مبتال گردد ، در افراد مختلف متفاوت 
است.از زمان آلوده شدن بدن به ويروس HIV تا بروز ايدز 
ممكن است 6 ماه تا ده سال و يا بيش تر طول بكشد در 
اين مدت گرچه فرد به ظاهر سالم به نظر مى رسد، اما ناقل 

بيمارى است و مى تواند افراد ديگر را آلوده كند.

: HIV/AIDSاهميت 
اچ.آى.وى/ ايدز معضلى پزشكى- بهداشتى است كه ابعاد 
اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى آن بسيار گسترده است. زنان 
و دختران به دالئل زيستى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 
بيش از مردان در معرض خطر ابتالء و آسيب ناشى از ايدز 
هستند. در كشور ايران تعداد افراد مبتالى ثبت شده بالغ 
بر 29 هزار نفر تا ابتداى سال 1394 گزارش شده است . 
تخمين زده مى شود كه بين 60 تا 100 هزار نفر مبتالى 
ناشناخته در ايران حضور داشته باشند. بنابراين الزم است 
همه و به ويژه نوجوانان و جوانان آموزش هايى در راستاى 
پيشگيرى ببينند چون تاكنون واكسن و يا عالج قطعى 
براى اين بيمارى كشف نشده است و در آينده نزديك نيز 

امكان پذير نيست. 
عاليم بيماري ايدز:

در زمان ورود ويروس به بدن ممكن است عاليم عمومي 
شبيه آنفلوانزا بروز نمايد .بعد از ورود ويروس به بدن تا سالها 
فرد بدون عالمت مي ماند. (با توجه به وضعيت سيستم 
ايمني  )و در نهايت با ضعف سيستم ايمني عاليم كاهش 
وزن شديد ،اسهال طوالني مدت و متورم شدن غدد لنفاوي 
،عفونتهاي قارچي وفرصت طلب و بيماري سل بروز مي 
نمايدو فرد باتابلوي يك بيماري عفوني و يا سرطان از بين 

خواهد رفت.

راههاى انتقال: 
  ويروس اچ آى وى در مايعات داخلى و مترشحه بدن انسان 
مبتال (بجز عرق و تا حدودى بزاق) وجود دارد، اما فقط از 
راه آميزش جنسى، تبادل خون يا فرآورده هاى آن و از مادر 

مبتال به جنين قابل انتقال مى باشد. 
*  آميزش جنسى: اگر زن يا مردى به ويروس ايدز آلوده 
باشد، مى تواند ويروس را از راه تماس جنسى به ديگرى 
منتقل كند. تماس جنسى موقعى ممكن است منجر به 
سرايت ويروس  اچ.آى.وى شود كه يك طرف دچار اچ.آى.

وى/ ايدز باشد و تبادل يا تماس مايعات بدن طرفين رخ 
دهد. بنابراين تماس جنسى با فرد آلوده  مى تواند موجب 

سرايت بيمارى شود.
* انتقال خون و فرآورده هاى آن اگر بدون اقدامات تشخيصى 
و ويروس زدايى انجام شود مى تواند باعث سرايت اچ.آى.

وى  شود.
* راه ديگر انتقال بيمارى استفاده از سرنگ و ابزارهاى تزريق 

مشترك است .

* استفاده از هر نوع وسايل تيز و برنده اى كه به خون فرد 
مبتال به اچ.آى.وى مثبت آلوده باشد.(استفاده از تيغ مشترك 

درآرايشگاهها،خالكوبى ،تاتو و ....)
* انتقال از مادر آلوده به كودك (در مرحله داخل رحمي يا 

حين زايمان يا هنگام شيردهي)

راههاي پيشگيري از انتقال ويروس اچ اي وي به بدن:
* پاي بندي به اصول اخالقي و خانوادگي  .

از كاندوم در روابط جنسي مشكوك - عدم  *  استفاده 
، سوزن  اصالح  تيغ  مثل  برنده  و  تيز  وسايل  از  استفاده 

خالكوبي و وسايل تزريق و ... به صورت مشترك.
* پرهيز از مصرف مواد مخدر يا محرك مثل هروئين ، 
الكل و ... كه قدرت تصميم گيري فرد را براي انتخاب روابط 

جنسي سالم مختل مي كند. 
نكته مهم : بيمارى ايدز از طريق عطسه كردن، دست 
دادن، سرفه، ارتباطات اجتماعى، حمام، تلفن،مالقات 
نيش  و  عمومى  شنا،توالت  هاى  استخر  بيماران، 

حشرات قابل انتقال نمى باشد.
آيا ميدانيد طبق بررسي هاي اخير الگوي انتقال ايدز 
از اعتياد تزريقي به جنسي درحال تغيير است ، كه اين 
موضوع يعني ورود به مرحله خطر همه گيري ايدز در جامعه.

آيا ايدز درمان دارد ؟
متاسفانه در حال حاضر درمان قطعي كه ويروس را از بين 
ببرد وجود ندارد . با استفاده از داروهاي موجود مي توان 
بروز عفونتهاي فرصت طلب را در اين بيماران كاهش داده 
و باعث افزايش طول عمر افراد و بهبود كيفيت زندگي شد . 
در  بيماري  اين  پيشگيري  براى  نيز  واكسني  همچنين 

دسترس نمي باشد .

روش تشخيص احتمال آلودگي به اچ آي وي:
 بعد از آلوده شدن ، يك شخص ممكن است براي سالها 
ظاهراً سالم و بدون عالمت باشد . كه در اين مدت فرد آلوده

 مي تواند عامل بيماري را به ديگران انتقال دهد .
 تشخيص آلودگي براساس عالئم و  نشانه هاي ظاهري فرد و 
آزمايش استوار است . هركس كه رفتار مخاطره آميز (اعتياد 
تزريقي، تماس جنسي مشكوك، هرنوع سوراخ كردن پوست 
با سوزن يا وسايل غير استريل) داشته باشد بايستي با پزشك 
مشورت نمايد . همچنين مي توان به مراكز بهداشت بويژه 
مراكز مشاوره بيماري هاي رفتاري و عفوني مراجعه نموده تا 
عالوه بر آموزش ، مشاوره و ارائه وسايل پيشگيري ، نسبت به 
انجام آزمايش تشخيص آلودگي ويروس بصورت رايگان اقدام 
نمايند . ضمناً در اين مكانها افراد آلوده يا بيمار تحت مراقبت 

و درمان رايگان قرار مي گيرند .

زمان انجام تست اچ . آي . وي :
چه زماني بعد از رفتار پرخطربايستي آزمايش اچ . آي . وي 

انجام داد ؟
آزمايش ايدز براي بار اول 6 هفته بعد از رفتار پر خطربه 
اينكه  دليل  به  ولي   . توصيه مي شود  مراجعه كنندگان 
سرعت و ميزان توليد پادتن خون در بدن افراد متفاوت 
است و براي اطمينان تا 6 ماه بعد از رفتار  پرخطربايستي 
آزمايش تكرار شود . نكته بسيار مهمي كه نبايد فراموش 
شود اين است كه در طي اين6 ماه نبايد خود و ديگران 
انجام  و  مشاوره  دهد.  قرار  خطرناك  رفتار  معرض  در  را 
و دريافت  بدون معرفي خودتان  . وي(  . آي  اچ  آزمايش 
هاي بيماري  مشاوره  مراكز  در   ( كد  شماره  يك  تنها 

رفتاري  رايگان و بصورت محرمانه قابل انجام است.

خاطرات يك زن ايرانى اچ آى وى مثبت 
هيچ  و  بيماربود  زيادى  مدت  همسرم 
پزشكى تشخيص درستى ازبيمارى او نداده 
بوددرنهايت زمانى تشخيص دادندهمسرم 
مبتالبه ايدز است كه من ويكى ازفرزندانم 

/ صفحه 2نيزمبتال شده بوديم ... 

پرسش و پاسخ ايدز
باشند  شده  آلوده  درماني  وسايل  اگر 
وبصورت  صحيح ضدعفوني نشده و مورد 
استفاده قرار گيرند، آلودگي انتقال مي يابد. 
استاندارد  احتياطى  اصول  رعايت  با  ولي 

/ صفحه 3كردن صحيح وسايل ... 

اتوبوس ايدز
اتوبوس ايدز با شعار من هم آزمايش مى 
دهم در سطح شهر بيرجند راه اندازى شد. 
اين اتوبوس كه با هدف افزايش دسترسى 

/ صفحه 3به آموزش در زمينه راه هاى...

پرسش و پاسخ هپاتيت
كبد  التهاب  معناى  به  هپاتيت  واژه ى 
است. بسيارى از عوامل (از جمله داروها) 
مى توانند اين التهاب را ايجاد كنند. اما به 
طور كلى، شايع ترين علت ايجاد هپاتيت 

/ صفحه 4در سراسر دنيا...

زنگ ها براى شما به صدا در مى آيند
ضميمه رايگان روزنامه آواى خراسان جنوبى               دو شنبه 94/9/16

بر اساس آمار جمع آورى شده از دانشگاه هاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى تا تاريخ 94/1/1 مجموع 29414 نفر مبتال به اچ آى وى/ ايدز در كشور شناسايى شدند كه 88 درصد 
آنان را مردان و 12 درصد را زنان تشكيل مى دهند تاكنون 6990 نفر مبتال به ايدز شناسايى شده و  6202 نفر از افراد مبتال فوت كرده اند 45/6 درصد از مبتاليان به  اچ آى وى كه سن 

ادامه از صفحه2زمان ابتالى آنان مشخص بوده در گروه سنى 25 تا 34 سال قرار داشته اند كه باالترين نسبت در بين گروه هاى سنى را به خود اختصاص مى دهند.

آنچه كه درباره ايدز بايد بدانيم

با تشخيص به موقع
درمــان به موقــع
حمـايت از بيمـاران



      

ت
ويــژه نــامـه ايـــدز و هپـــاتيــ

به رغم پيشرفت هاى چشمگير، هنوز ايدز يكى از مهمترين 
چالش هاى جهانى باقى مانده است، به ويژه در كشورهايى  

كه درآمد كم يا متوسط دارند.
ويروس اچ آى وى سيستم ايمنى بدن را هدف قرار مى دهد

و براى اولين بار در سال 1984 كشف شد.
كشورهاى عضو سازمان ملل در ماه سپتامبر 2015 توافق 
كردند كه اهداف جهانى جديدى براى مبارزه با ايدز تا سال 

2030 تعيين كنند.
جهانى،  بهداشت  سازمان  آمار  بنابر  ايدز  واقعيت  اما 10 
صندوق كودكان ملل متحد و برنامه مشترك سازمان ملل 

عليه ايدز بدين شرح است:
1 - هم اكنون 36 ميليون و 900 هزار نفر مبتال به ايدز 
در جهان زندگى مى كنند كه 2/6 ميليون آنها كودكان 

هستند.
2- در سال 2014 تخمين زده مى شود كه 2 ميليون نفر 

به ويروس ايدز مبتال شده باشند.
3- تاكنون 34 ميليون نفر به خاطر ابتال به ويروس «اچ آى 
وى» جان خود را از دست داده اند كه 1/2 ميليون قربانى 

اين ويروس در سال گذشته بوده است.
4- تعداد مرگ و مير نوجوانان از اين ويروس طى 15 سال 

گذشته سه برابر شده است.
5- ويروس ايدز اولين عامل مرگ و مير نوجوانان در آفريقا 

و دومين عامل مرگ آنها در سطح جهانى است.
6- در آفريقاى سياه كه باالترين سطح شيوع ويروس ايدز را 
دارد، نسبت دختران به كل مبتاليان جديد 15 تا 19 ساله 

به اين ويروس 7 به 10 است.
7 - در آغاز سال 2015 حدود 15 ميليون نفر خدمات 
درمان ضدويروسى عليه ايدز دريافت كردند، در حالى كه 

اين رقم در سال 2001 حدود يك ميليون نفر بود.
8- به رغم دسترسى گسترده به آزمايش ويروس «اچ آى 
وى»، تخمين زده مى شود كه تنها 51 درصد از مبتاليان 

از بيمارى خود باخبر هستند.
باعث  اين ويروس  با  براى مبارزه  9- تالش هاى جهانى 
جلوگيرى از ابتالى 30 ميليون نفر به ايدز و ممانعت از 
مرگ نزديك به 8 ميليون نفر از سال 2008 تاكنون شده 

است.
10- كوبا اولين كشورى است كه در سال جارى ميالدى 
اعالم كرد انتقال ويروس ايدز از مادر به جنين كًال در اين 

كشور متوقف شده است.

همـه گيـرى ايـدز در دنيـا
ادامه از صفحه 1

علل ابتال به اچ آى وى در بين كل مواردى 
كه از سال 1365 تاكنون در كشور به ثبت 
رسيده اند به ترتيب ، تزريق با وسايل مشترك 
(66/6درصد)،  مواد   كنندگان  مصرف  در 
رابطه جنسى( 14/5 درصد) و انتقال از مادر 
به كودك (1/4 درصد) بوده است . راه انتقال 
در 16/7 درصد از اين گروه نامشخص مانده 
است. الزم به ذكر است راه انتقال 0/8 درصد 
از اين موارد مربوط به خون و فرآورده هاى 
خونى در سال هاى پيش از اجراى سياست 
توسط  سالم  خون  صددرصدى  پااليش 

سازمان انتقال خون مى باشد.
ابتالى  كه  مواردى  با  آمار  اين  مقايسه  در 
آمده   1394 سال  ابتداى  گزارش  در  آنان 
است اعتياد تزريقى 43/7 درصد ، برقرارى 
روابط جنسى 37/3 درصد و انتقال از مادر 
به كودك 4 درصد را تشكيل داده است در 
اين  در  موارد شناسايى شده  از  درصد   15
سال، راه انتقال نامشخص بوده و هيچ مورد 
جديد ابتال از راه خون و فرآورده هاى خونى 
گزارش نشده است ضمناً 72/6 درصد موارد 
شناسايى شده در اين سال را مردان و 27/4 

درصد را زنان تشكيل مى دهند.

هيچ  و  بيماربود  زيادى  مدت  همسرم 
پزشكى تشخيص درستى ازبيمارى او نداده 
بوددرنهايت زمانى تشخيص دادندهمسرم 
مبتالبه ايدز است و من ويكى ازفرزندانم 
چهلم  مراسم  براى  بوديم  شده  نيزمبتال 
اوليا  تا  رفتم  ها  بچه  به مدرسه  همسرم 
مدرسه را دعوت كنم وقتى فهميدند فرزندم 
هم اچ آى وى مثبت است او را از مدرسه 
اخراج كردند و او هم قربانى پدر و مادرخود 
شد مديرمدرسه ازمن خواست كه او رابه 
خانه برده به او آموزش بدهم وفقط براى 
امتحان او را به مدرسه بياورم وقتى شرح 
ماجرا را به عمويش گفتم باعكس العمل

نه چندان شايسته او و گفته هايش مبنى بر 
اينكه من خودم مى توانم به او درس بدهم 
و اين كار به نفع خود اوست روبرو شدم. 

آدمهايى كه اطالعاتى در اين زمينه دارند 
و راههاى انتقال اين بيمارى را مى شناسند 
با نگاهى ترحم آميز به من نگاه ميكنند 
وكسانى هم كه اطالعات ندارند و اين بيمارى 
كنند مى  دورى  ازمن  شناسند  نمى  را 

من اگر مى دانستم كه اين بيمارى را دارم 
هرگز بچه دار نمى شدم تمام نگرانى ام 

فرزندم وآينده  او بعد از مرگم است.
ديگران  به  را  تجربياتم  دارم  دوست  من 
انتقال دهم من مى خواهم بگويم هنوز راه 

اميدى هست......
شمانمى توانيد تصميم بگيريدكه چه زمانى 

مى ميريد.....
اما هميشه مى توانيد تصميم بگيريدكه 

زندگى كنيد....
هميشه يك راهى هست،جستجو كنيد......

خاطرات يك زن ايرانى اچ آى وى مثبت:

معرفى مركزمشاوره بيماريهاى رفتارى:

مراكز مشاوره بيماريهاى رفتارى مراكزى هستند كه قابليت انجام خدمات 
آموزشى، مشاوره، پيشگيرى، مراقبت و درمان گروههاى در معرض خطر، 
پرخطر و افراد آلوده وبيمار را دارند و در برنامه هاي آموزشى براى عموم مردم 

مشاركت مى نمايند. دراين مراكز 
اطالعات مربوط به بيماران كامالً محرمانه است 

كليه خدمات ارائه شده در اين مراكز رايگان مي باشد
گيرندگان خدمت در اين مراكز :
 HIV/ AIDS افراد مبتال به *

* خانواده افراد آلوده و يا بيمار
* مصرف كنندگان تزريقي مواد ويا سابقه تماس جنسي پرخطر

* افراد با شكايت يا عالمت بيماريهاي آميزشي 
* داوطلبين اختياري مشاوره

* كسانى كه يك رفتار پرخطر مثال تماس جنسى غيرايمن (بدون كاندوم)، يا 
تزريق مواد با سرنگ غيراستريل، خالكوبى و يا حجامت با وسايل غيراستريل 
داشته اند مى توانند براى انجام آزمايش رايگان اچ.آى.وى به مراكز مشاوره 

بيمارى هاى رفتارى مراجعه نمايند.
مركز مشاوره بيمارى هاى رفتارى شهرستان بيرجند ضمن رعايت اصل محرمانه 
بودن اطالعات در زمينه بيمارى ايدز ،اعتياد تزريقى و بيماريهاى آميزشى به 

صورت رايگان در خدمت همشهريان محترم مى باشد.

آدرس مركز مشاوره در شهرستان بيرجند
فلكه دوم سجاد شهر/ بلوار غدير/ مركز بهداشتى درمانى شماره 4 شهرى 

تلفن مركز مشاوره :32414380

پزشكي  جامعه  وي  ژه  به  جهانيان  كه  زماني  با  همگام 
از  آبله را جشن گرفتند و كنترل بسياري  ، ريشه كني 
بيماريهاي واگير باعث كاهش شديد مرگ و مير مخصوصا 
در كشورهاي در حال توسعه گرديده بود، ناگهان بيماري 
ناشناخته اي با بشر درگير شد كه در تاريخ چند هزار ساله 
پزشكي بي سابقه بود.اينك در گوشه و كنار جهان پهناور 
ما هزاران دانشمند ، تمام امكانات علمي و فني خود را براي 
مبارزه با اين ويروس تجهيز كرده اند،تا شايد از سرعت 
گسترش بيماري بكاهند و بتوانند راهي براي جلوگيري از 
ابتال به آن پيدا كنند يا داروهايي براي درمان قربانيان بيابند. 
 با توجه به اين كه اين بيماري طبق گزارشهاي واصله 
در آغاز در مردان همجنس باز و بيماران مبتال به روابط 
اما   ، است  شده  مشاهده  غربي  جوامع  در  نامشروع 
دانشمندان  در تحقيقات  خود هرگز احتمال نمي دادند 
كه عامل اصلي اين ويروسها همان روابط جنسي نامشروع 
است كه پيامبران الهي مردم را از آن برحذر مي داشتند. 
معارف اصيل ديني و داليل عقلي و فلسفي به ما مي آموزد 
كه عامل اصلي بيماريهاي جديد و بي سابقه معلول گناهان 
جديد و بي سابقه گوناگون است كه بشريت بي بند وبار 

و عصيانگر مرتكب مي شود. (هر بنا براين درمان ايدز به 
ترك كردن آن گناهاني است كه ايدز را به وجود آورده 
است. اگر جلوي آن گناهان وناهنجاريها گرفته نشود به 
فرض اينكه ايدز درمان شود ،بشريت بايد مطمئن باشد 
كه در آينده اى نه چندان دور بدتر از ايدز پيدا خواهد 
شد.به راستي آيا اين جهالت نيست كه كسي  خود چيزي 
را نداند و از دانايان بزرگ تاريخ هم فرا نگيرد؟ و اين گونه
جهالت خود بدترين دردهاست.                                             

از امام هفتم و هشتم نقل شده است كه فرمودند :هر چه مردم 
گناه نو و تازه اي مرتكب شوند كه قبال مرتكب نمي شدند ،
 بالي نو به دنبال دارد كه قبال نمي شناختند.                                                          
حضرت علي (ع) فرمودند جهل بدترين دردهاست .                                                            
پيامبر اسالم حضرت محمد (ص)  فرمودند : اي انسانها ،   
مي خواهيد درد ودواهاي شما را به شما بگويم ؟ بزرگترين 
درد شما گناه و درمان شما بازگشت از گناه و توبه از گناه 
است.و در جاي ديگر مي فرمايند :زنا عمر را كوتاه ميكند 
و فسادهاي بسيار ديگري را به دنبال دارد ، همين است 
كه غرب را نابود كرده است و شرق و غرب را به هالكت 
مي كشاند.                                                                                     

نقش آموزه هاي ديني در پيشگيري از ايدز



پرسش و پاسخ ايدز      
1.  براي اطالع از وضعيت ابتالي خود به اچ آي وي/ 
انجام آزمايش و يا كسب اطالعات در مورد  ايدز، 

اچ آي وي/ايدز چه بايد بكنيم؟
بايد به نزديك ترين مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري 

در شهر محل سكونت خود مراجعه كنيم.
2.اچ آي وي(ويروسHIV عامل بيماري ايدز) از كجا 

آمده است؟
اين ويروس در همه كشورها وجود دارد. مشخص 
نيست از كجا آمده است. مهم اين است كه با داشتن 
رفتارهاي سالم، از ابتال به اين ويروس  پيشگيري شود.

3. آيا خطر آلودگي و ابتال به ايدز در زن و مرد 
مساوي است؟

 خير، زنان به علت ساختار فيزيكي بدن، در معرض 
خطر بيشتري براي ابتال قرار دارند.

4.آيا شخص مبتال به ايدز را مى توان از ظاهر او يا 
به طريق ديگرى شناسايى كرد ؟

اين بيمارى عاليم مشخصى ندارد، لذا هيچگاه از 
ظاهر شخص نمى توان به بيمارى او پى برد. شخص 
مبتال تا وارد مرحله بيمارى نشده ،عالئم ظاهرى 
ندارد. مرحله ى قبل از ايدز را كه شخص فقط ناقل 
آشكار  وى  در  بيمارى  عالئم  و  باشد  مى  ويروس 

نشده است،مرحله« اچ آى وى مثبت »مى گوييم 
5. چگونه بفهيم اطرافيانمان مبتال به HIV هستند 

يا خير؟
هيچ گاه نمي توانيد فقط با نگاه به اطرافيانتان به اين 
مورد پي ببريد. هرفرد ظاهرا سالمي را كه درمحل 
كار، مدرسه، استاديوم ورزشي، خيابان و ... مالقات 
مي كنيد ممكن است بدون آنكه حتي خود آگاه 

باشد،ناقل اين ويروس باشد. 
6. آيا كودكان هم ايدز مي گيرند؟

بله. در كودكان مبتال، عالئم بيماري ايدز زودتر از 
بالغين ايجاد مي شود و مرگ و مير آنها نيز زياد است.
7. كدام يك از مايعات و يا ترشحات بدن مي توانند

اچ آي وي  را منتقل كنند؟
اثبات  به  از طريق مايعات زير  اين ويروس  انتقال 

رسيده است :
الف - خون

ب – مني( ترشحات تناسلي مردان)
پ - ترشحات واژن (ترشحات تناسلى زنان)

ت - شير مادر
ث – هر مايع ديگري در داخل بدن كه حاوي خون باشد.
ج- مايع كيسه آب كه جنين در آن زندگي مي كند.

8. چرا تماس جنسي راه انتقال اچ آي وي محسوب 
مي شود ؟

مبتال،  زن  يا  و  مبتال  مرد  جنسي  ترشحات  در 
ويروسHIV  وجود دارد و ويروس قادر است به 
بدن  به داخل  و  تناسلي چسبيده  مخاط دستگاه 
راه يافته و خود را به سلولهاي ميزبان اصلي يعني 

«لنفوسيت هاي كمك كننده» برساند.
9. در صورت ارتباط جنسى با شخص مبتال (مرد 
با زن – مرد با مرد)، احتمال مبتال شدن كدام يك 

بيشتر است؟
همواره خطر انتقال HIV در مورد مردان همجنسگرا 
باالتر و تقريباً دو برابر مردان غير همجنسگرا است. 
(خطر دريافت ويروس در بين مردان همجنس گرا 

در فرد مفعول بيشتر است)
ميزان درصد انتقال ويروس از مرد مبتال به زن سالم 
بيشتر از احتمال انتقال ويروس از زن مبتال به مرد 

سالم است. 
10. آيا خانمى كه به ايدز مبتال شده است مى تواند 

بچه دار شود؟
زنان مبتال به اچ آي وي بايد در مورد بچه دار شدن  با 
پزشك و مشاوران مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري 
از  الزم  مراقبت  عدم  صورت  در  نمايند.  مشورت 
مادران مبتال، از هر 3 نوزادى كه متولد مى شود، 
امكان ابتالي يك نوزاد به ويروس ايدز وجود دارد. 
حدود 30 درصداز زنان مبتال به ايدز احتمال به دنيا 
آوردن نوزاد مبتال به ويروس ايدز را خواهند داشت.

و  محرك  مواد  الكلي،  مشروبات  مصرف  آيا   .11
روانگردان از جمله شيشه ،  مي تواند عامل ابتال 

به  HIV باشد ؟ 
اين مواد باعث اختالل در قدرت تصميم گيري مي 
شود و همچنين ميل جنسي فرد را افزايش مي دهد 
و زماني كه  فرد در معرض ارتباط جنسي پر خطر 
قرار مي گيرد،  قادر به تصميم گيري صحيح جهت 
حفظ سالمت خودش نخواهد بود . اكثر تماس هاي 
جنسي به دنبال استفاده از مشروبات الكلي و ... ، 

بدون استفاده از كاندوم است.
12. آيا خالكوبي و سوراخ كردن گوش موجب انتقال 

ويروس عامل بيماري ايدز مي شود؟
بلــه. خالكوبـي 
و سوراخ نمودن 
گـوش بـوسيلـه 
سوزن و وسايـل 
آلـــوده سبــب 
اچ آي وي  انتقال 

مي گردد.

بيماري آميزشي مانند سوزاك و  به  ابتال  آيا   .13
سيفليس آلودگي به ويروس ايدز را تسهيل مي كند؟ 
بلــه. تمـــام بيماري هـــاي مقاربـــتي به علت 
آسيــب در مخــاط دستگـــاه تنــاسلي، سبب 
افزايــش خطــر انتقـــال اچ آي وي مي شـــوند.
پزشكي،  اقدامات  طريق  از  ايدز  ويروس  آيا   .14

دندانپزشكي و آزمايشگاهي منتقل مي شود؟
وبصورت   باشند  شده  آلوده  درماني  وسايل  اگر 
صحيح ضدعفوني نشده و مورد استفاده قرار گيرند، 
آلودگي انتقال مي يابد. ولي با رعايت اصول احتياطى 
استاندارد و ضد عفوني كردن صحيح وسايل، خطر 

انتقال اچ آي وي از اين راه وجود ندارد.

15. آيا مسافران بطور اتفاقي در يك كشور خارجي 
به ويروس ايدز مبتال مي شوند؟

خيــر، آلــودگي از راه تمـــاس جنسي بــا فــرد 
مبــتال اتفــاق مي افتــد. دســت دادن، سرفــه، 
عطســه، ســوار شــدن بـــه اتـوبــوس، متــرو 
و استفاده از تلفن عمومي سبب آلودگي نمي شود.

16. درصورت انجام «چك آپ  و آزمايشهاى صحت 
مزاج» ، آيا آزمايش HIV نيز انجام مى گيرد؟

آزمايش ايدز به جز در موارد خاص، جزو آزمايشات 
سالمت  آپ(بررسي  چك  جهت  پزشكى  متداول 
بصورت دوره اي ) نمى باشد. بنابر اين بايد دقيقاً 
نام آزمايش HIV  در برگه ذكر شود تا آزمايشگاه 
آن را انجام بدهد. پس در صورتى كه تمايل به انجام 
آزمايش ايدز داريد بايد دقيقاً قضيه را با پزشك خود 
در ميان بگذاريد. نكته اصلي و اساسي، انجام مشاوره 

قبل و نيز بعد از آزمايش از نظر اچ آي وي است.
در  ازدواج  از  قبل  تشخيص  آزمايش  چرا   .17

تشخيص ايدز اجباري نمي شود ؟
داشتن يك پاسخ منفي دليلي بر اينكه فرد مبتال 
نمي باشد، نيست و ممكن است فرد در چند ماه 
اخير مبتال شده باشد و هنوز جواب ايشان مثبت 
نشده باشد. از طرفي فردي كه داراي رفتارهاي پر 
خطر مانند اعتياد تزريقي و آميزش با شركاء جنسي 
متعدد است، مي تواند مبتال شده باشد ولي هنوز 
پادتن در خون او ايجاد نشده باشد. از اين رو داشتن 
يك آزمايش منفي در افراد با رفتار پر خطر، قبل از 

ازدواج ضامن سالمت آنها نخواهد بود.
18. آيا افراد مبتال به ايدز اجازه كار دارند؟

آلودگي به ويروس ايدز مانعي براي كاركردن نيست، 
تا زماني كه افراد قدرت كار كردن دارند، مي توانند 

مانند سايرين كار كنند.
19. آيا تاكنون واكسني عليه بيماري ايدز ساخته 

شده است؟
متاسفانه خير. ولي تحقيقات براي ساختن واكسن 

ادامه دارد.
20. چگونه مي شود از آلودگي به ويروس ايدز از 

طريق تماس جنسي جلوگيري نمود؟
خويشتن داري(به تاخير انداختن تماس جنسي تا زمان 
ازدواج)، داشتن فقط يك شريك جنسي (همسر)و 
پايبندي به خانواده و نيز استفاده از كاندوم در هر 
گونه تماس جنسي پر خطر با فرد مبتال و يا مشكوك 
كند مي  جلوگيري  عفونت  انتقال  از  ناشناخته،  و 
21. درصورت اهداى خون در سازمان انتقال خون 
ايران، آيا آزمايش HIV روى آن انجام ميگيرد؟ آيا 

نتيجه آن قابل استفاده و معتبر است؟
بله و نتيجه آن معتبر است، ولي به هيچ عنوان توصيه 
نمي شود كه براي آگاهي از ابتال به HIV اهداي خون نمود.

22. نكاتى كه بايد دانش آموزان درباره ى ايدز بدانند 
تا از خطر ابتال به آن در امان بمانند چيست؟

 دانش آموزان حتما بايد رعايت نكات زير را فراموش نكنند:
- در برابر تعارفات خانمان سوز در خصوص سيگار، 
مواد مخدر، شركت در مجالس ناسالم، وسوسه در 
انجام كارهاي ناسالم از طرف دوستان و حتي بستگان 

« نه» بگويند.
- با ورزش ،مطالعه و انجام كارهاي هنري و علمي 

زندگي خود را پربارتر، سودمند و سالم نگه دارند. 
- به اصول و موازين اخالقي و انساني دين مبين 
اسالم و اديان الهي پايبند باشند و بدانند كه يكي از 
مهمترين داليل انتشار اين بيماري در دنيا رفتارهاي 

پرخطر و غير اخالقي ميباشد.
- دقت كنيد كه استفاده از هر نوع مواد مخدر و 
الكل باعث كاهش هوشياري و عدم خويشتن داري 
مي گردد. پس مي تواند انسان را در برابر رفتارهاي 
پرخطر و به دنبال آن بيماريها و مشكالت ديگر قرار 

دهد لذا از مصرف اين مواد جداً خودداري كنند.

ت
ويــژه نــامـه ايـــدز و هپـــاتيــ

آزمايش مى دهم در سطح  با شعار من هم  ايدز  اتوبوس 
شهر بيرجند راه اندازى شد. اين اتوبوس كه با هدف افزايش 
دسترسى به آموزش در زمينه راه هاى انتقال HIV، راه هاى 
و  داوطلبان  سواالت  به  پاسخ  دادن  و  مشاوره  پيشگيرى، 

همچنين انجام آزمايش ايدز با حفظ محرمانه 
و داوطلبانه بودن انجام آن و مشاوره HIV راه اندازى گرديده 
است، طبق برنامه زمان بندى ذيل آماده ارائه خدمات به 

همشهريان گرامى مى باشد.
* دوشنبه و سه شنبه مورخ 94/9/16 و 94/9/17 روبروى 

نمايشگاه بين المللى
* چهارشنبه94/9/18 سه راه اسدى

راه اندازى اتوبوس ايدز

ويروس ايدز از چه طريق باعث مرگ انسان مى شود؟
1 -توليد سم در بدن                                    2 - حمله به سيستم دفاعى بدن
3 - تخريب گلبولهاى قرمز خون                            4 - ايجاد عفونت در بدن

2 - كدام يك از موارد  ذيل  جزء  راه هاى انتقال بيمارى ايدز مى باشد؟
1 -  آميزش جنسى                             2 -  انتقال خون و فرآورده هاى خونى              

3 - سرنگ و ابزارهاى تزريق مشترك                                     4 - همه موارد
3 - بهترين زمان انجام آزمايش اچ آى وى چه هنگام است؟

1 -6 هفته بعد از رفتار پرخطر                           2 - 6 ماه بعد از رفتار پرخطر

3 - 3 ماه بعد از رفتار پر خطر           4 - يك سال بعد از رفتار پر خطر
4 - شماره تماس مركز مشاوره بيمارى هاى رفتارى مركز بهداشت بيرجند  

كدام يك از گزينه هاى ذيل مى باشد؟
32414380 - 4       32430882 - 3        32446331 - 2       32430071 - 1

5 - اين حديث از كدام معصوم است؟       جهل بدترين دردهاست.
1 - پيامبر اكرم   2 - امام موسى كاظم(ع)  3 - امام على(ع)   4 - امام رضا (ع)
6 - مهمترين راه انتقال بيمارى هپاتيت ب در ايران  كدام يك از گزينه هاى 

ذيـل مى باشد؟ 
1 - سرنگ و سرسوزن مشترك                       2 - انتقال از مادر آلوده به نوزاد
 3 -خون و فرآورده هاى خونى                                               4 - روابط جنسى
7 - كدام يك از انواع هپاتيت به هيچ عنوان به صورت مزمن در نمى آيد؟

 B 2 -  هپاتيت                                                                              A 1 - هپاتيت
 E 4 -  هپاتيت                                                                            C 3 -  هپاتيت

راهنماى ارسال سواالت  ابتدا: نام و نام خانوادگى 

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

مثال : حامد محمدى - آذر - بيرجند (4123424)



      

طراحى و صفحه آرايى  :  حميد رضا شاملو - خودكـــار

با همكارى: واحدهاى آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و پيشگيرى و مبارزه با بيمارى هاى مركز بهداشت شهرستان 
بيرجند/مديريت  بيمارى ها  و آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت مركز بهداشت استان / مركز تحقيقات هپاتيت دانشگاه

بـا تشكـر از :  دكتر كامبيز مهدى زاده / دكتر جمشيد مشايخى جم/  دكتر مهدى زنگويى مطلق
دكتر مجيد شايسته / دكتر محمدصديق فاروقى/ دكتر ضيائى استاد دانشگاه/ دكتر فرزانه حسينى

منابع: دستورالعمل هاى وزارت بهداشت درمان

 و آموزش پزشكى

    
1) هپاتيت چيست؟

واژه ى هپاتيت به معناى التهاب كبد است. بسيارى از عوامل (از جمله 
داروها) مى توانند اين التهاب را ايجاد كنند

2)    مهم ترين عوامل ايجاد كننده ى هپاتيت چيست؟
مهمترين عوامل ايجادكننده آن ويروسها هستند .

3)    تاكنون چند نوع ويروس هپاتيت شناخته شده است؟
تاكنون 6 نوع ويروس هپاتيت شناخته شده است كه شايعترين آنها 
ويروسهاي هپاتيت آ (A) ، ب (B) ، سى (C)، اي(E) و دى (D) هستند .
4)    چه عوامل ديگرى غير از ويروس ها مى توانند ايجاد هپاتيت نمايند؟
، مصرف  ايمني  و خود  ارثى  بيماريهاي   ، داروها  عوامل ديگري مثل 

مشروبات الكلي نيز مي توانند سبب هپاتيت شوند .
5)    چه هپاتيتى را حاد مى گويند؟

اگر هپاتيت كمتر از 6 ماه طول بكشد آن را «هپاتيت حاد» مى گويند.
6)    چه هپاتيتى را مزمن مى گويند؟

را «هپاتيت مزمن»  پيدا كند آن  ادامه  ماه  از 6  بيشتر  اگر هپاتيت   
مى گويند. در بسيارى از موارد، ممكن است ابتال به هپاتيت با ايجاد يرقان 
همراه نباشد. به اين ترتيب شخص ممكن است هيچ گاه نفهمد كه به 
هپاتيت مبتال شده است، اما اگر اين هپاتيت به صورت مزمن در بيايد، آن 

وقت سال ها بعد، بيمار با همين عارضه از پا در خواهد آمد.
7) كدام يك از انواع هپاتيت ها مى توانند مزمن شوند؟

غير از هپاتيتA كه تقريباً در هيچ موردى به صورت مزمن درنمى آيد، 
ساير انواع هپاتيت ها مى توانند مزمن شوند.

8) درصد مزمن شدن هپاتيت ها در كدام يك از انواع هپاتيت بيشتر است؟
C هپاتيت

9)     درچند درصد مبتاليان به هپاتيت ب ، هپاتيت  مزمن ايجاد ميشود ؟ 
هپاتيت مزمن تقريباً در پنج درصد از مبتاليان به هپاتيت B ايجاد مى شود
10)    درچند درصد مبتاليان به هپاتيت C ، هپاتيت  مزمن ايجاد ميشود ؟

احتمال ايجاد هپاتيت مزمن در مبتاليان به هپاتيتC  بيش از چهل 
درصد است! ضمن اين كه آلودگى به ويروس  هپاتيتC، احتمال  مبتال 

شدن به سرطان كبد را هم افزايش مى دهد.
11)    علت خطرناك بودن هپاتيت مزمن چيست؟

سرانجام هپاتيت مزمن، نارسايى كبد است و مثل هپاتيت حاد، تقريباً هيچ 
درمان قطعى براى هپاتيت مزمن هم وجود ندارد. گذشته از اين، بعضى 
مبتاليان به هپاتيت، اگر چه ظاهراً بهبود مى يابند اما به صورت  ناقل مزمن 
در مى آيند. اين افراد، خودشان مشكلى ندارند اما آلوده كننده ى جامعه و 

اطرافيان به حساب مى آيند.
12)    عارضه ى خطرناك هپاتيت به نام هپاتيت برق آسا چيست؟

يك درصد از بيماران مبتال به هپاتيت حاد ويروسى به طور ناگهانى و در 
عرض چند روز، در واقع كبد خود را از دست مى دهند. اين آسيب، غير 
قابل برگشت است و در اين حالت، بيمار نياز به پيوند كبد خواهد داشت.
13)    هپاتيت ب چيست؟                                                   

هپاتيت ب يك ويروس است كه كبد را درگير مى كند. اين بيمارى در 
اثر ورود ويروس هپاتيت B به بدن ايجاد مى شود بيشتر افرادى كه مبتال 
مى شوند مدتى بعد خوب مى شوند و ويروس در بدنشان باقى نمى ماند.
در اين صورت فرد مبتال به هپاتيت حاد است. ممكن است فرد از ابتالى 
خودآگاه نباشد، چون بيمارى مى تواند بدون عالمت باشد يا عالئمى 
خفيف مانند آنفلوآنزا داشته باشد. در اين صورت فرد بدون اينكه بداند 
ويروس را به ديگران منتقل مى كند. در مواردى ويروس در بدن باقى مى 
ماند كه هپاتيت مزمن ناميده مى شود. اين حالت در دراز مدت موجب 

آسيب كبد مى شود.
14) شيرخوران و كودكان خردسال بيشتر مستعد ابتال به چه نوع هپاتيتى 

هستند؟
 شيرخواران و كودكان خردسال بيشتر دچار هپاتيت مزمن مى شوند.

15) آلودگى به هپاتيت ب بيشتر در چه سنى رخ مى دهد؟
آلودگى بيشتر در سنين 20-39 سالگى اتفاق مى افتد ولى حداكثر شيوع 

مربوط به سنين 30-49 سال است . 
16)    آلودگى به هپاتيت ب در چه جنسى بيشتر ديده مى شود؟

جنس مذكر از نظر ميزان ابتال،  جنس غالب مى باشد.
17)    شيوع هپاتيت ب  در ايران چگونه است؟

در ايران طبق آمارهاي موجود حدود 3% افراد جامعه يا قريب به دو 
ميليون نفر ناقل هپاتيت ب هستند . 

18)    به چه علت بيمارى هپاتيت ب را شبيه بيمارى ايدز مى دانند؟
هپاتيت B به داليل ذيل شبيه بيمارى ايدز است:

1-عامل هر دو ويروس است. 
2- بيمارى هاى ويروسى قابل درمان نيستند. 

3- مقاربت هاى جنسى و وجود شركاى جنسى متعدد از مهمترين راه هاى
انتقال هر دو بيمارى است. 

4-   استفاده از سرنگ مشترك آلوده مى تواند موجب انتقال هر دو بيمارى شود. 
5- در بيشتر موارد، مبتاليان عالئم بالينى خاصى دال بر ابتال به اين 

بيمارى ندارند. 
6- به دليل طوالنى بودن دوره نهفتگى در هر دو بيمارى، مبتاليان مى 
توانند طى سال ها، بدون آن كه از بيمارى خود مطلع باشند، بيمارى را به 

افراد سالم منتقل نمايند. 
7- از طريق انتقال خون و مشتقات جانبى آن نيز منتقل مى شوند. 

19)    تفاوت عمده و مهم بيمارى هپاتيت با ايدز چيست؟
تفاوت عمده و مهمى كه اين دو بيمارى را از هم جدا مى كنداين است كه :

 عليه بيمارى هپاتيت B واكسن بسيار مؤثرى ساخته شده است ، در 
صورتى كه طبق برنامه  واكسيناسيون انجام شود براى سالها و حتى تا 
آخر عمر مى تواند مصونيت بدهد، در حالى كه تاكنون براى ايدز واكسنى 

ساخته نشده است.
20)    ارتباط هپاتيت B و ايدز چيست؟

بزرگساالنى كه به ويروس هپاتت B آلوده شده اند كمتر از 10 درصد 
احتمال دارد آلودگى را به شكل مزمن نشان دهند ولى اگر شخص به 
ايدز مبتال باشد اين احتمال به 25 درصد مى رسد. زيرا اين افراد دستگاه 
ايمنى ضعيفى دارند. در افراد مبتال ، پاسخ به هپاتيت ضعيف شده يا از بين 
مى رود. اين موضوع باعث فعال شدن ويروس  هپاتيت مى شود و در نتيجه 
خطر آسيب كبد را افزايش مى دهد. ارتباط بين ايدز و شدت هپاتيت 
كامال معلوم نيست ولى گزارشها نشان داده است كه در افراد آلوده با هر 
دو ويروس خطر ابتال به سيروز كبدى بيشتر مى شود و بار ويروسى باالتر 

مى رود. همچنين در اين افراد خطر از كار افتادگى كبد دو برابر مى شود.
21)    مخزن ويروس هپاتيت ب چيست؟

تنها مخزن اين عفونت انسان است.
22)    را ههاى انتقال ويروس هپاتيت ب چگونه است؟

همانطور كه قبالً ذكر شد تنها مخزن اين عفونت انسان است و انتقال آن از 
افراد آلوده به افراد سالم صورت مى گيرد. راههاى انتقال عفونت عبارتند از:

1- از طريق مادران آلوده به نوزادان 
2- تماس جنسى با فرد ناقل هپاتيت 

3- استفاده از خون و فرآورده هاى خونى آلوده 
كردن  سوراخ  دندانپزشكى،  در  استريل  غير  وسايل  از  استفاده   -4
غيربهداشتى گوش، خالكوبى ، حجامت و تتو  جزء راههاى احتمالى انتقال 

عفونت تلقى مى شوند.
23)    چگونه ميتوان از انتقال هپاتيت ب توسط تماس جنسى با فرد 

ناقل جلوگيرى كرد ؟
 براى ممانعت از اين امر، انجام واكسيناسيون و استفاده از كاندوم در تماس 
جنسى توصيه مى شود. بعد از انجام واكسيناسيون و تعيين سطح ايمنى 

مى توان بدون هيچ گونه نگرانى به زندگى سالم و زناشويى ادامه داد.
24)    مهمترين راه انتقال ويروس هپاتيت ب در غرب چيست؟

مهمترين راه انتقال ويروس هپاتيت ب در غرب ، انتقال از راه روابط 
جنسى خصوصاً خارج از چهارچوب خانواده  مى باشد.

25)    مهمترين راه انتقال ويروس هپاتيت ب در ايران  چيست؟
مهمترين راه انتقال ويروس هپاتيت ب در ايران، انتقال از مادران آلوده 

به نوزادان است .
26)    اثر هپاتيت ب بر خانم حامله و نوزادش چيست؟

هپاتيت ب مى تواند حين زايمان از مادر به نوزادش منتقل شود.
27)    از چه راههايى بيمارى هپاتيت ب به انسان منتقل نمى شود؟

از راه هاي زير امكان ابتال به هپاتيت ب وجود ندارد:
- دست دادن با فرد آلوده

- در آغوش گرفتن فرد آلوده

- نشستن در نزديكي فرد آلوده
28)    آيا ظرف غذاى فرد مبتال به هپاتيت B بايد از بقيه جدا شود؟

خير- برخالف هپاتيت A، ويروس هپاتيت B  از راه خون و فرآورده هاى 
خونى و ديگر ترشحات بدن منتقل مى شود، بنابراين فرد مبتال به هپاتيت 
B احتياجى به  جداسازى از ديگران ندارد و فقط بايد از تماس نزديك با 

خون و بقيه ترشحات او پرهيز كرد.
29)    ناقل بيمارى هپاتيت ب كيست؟

ناقل بيمارى هپاتيت به كسانى گفته مى شود كه ويروس هپاتيت B در 
خون آنها براى مدت بيش از 6 ماه وجود داشته باشد، حال عمومى آنها 
خوب بوده و در بررسى آزمايشگاهى اختاللى در كار كبد آنان، مشاهده 
نشود. در چنين شرايطى ويروس به صورت مسالمت آميز در داخل بدن 

وجود دارد، ولى آسيبى به كبد وارد نمى كند. 
افراد ناقل بيمارى هپاتيت B نبايد زندگى را بر خود و ديگران حرام نمايند.  
ولى رعايت دستورات بهداشتى ضرورى است. به اين افراد ناقلين سالم نيز 

گفته مى شود.
30)    مهم ترين مسئله در ارتباط با ناقلين هپاتيت Bچيست؟

اين بيماران هيچ گونه عالمت، نشانه و ناراحتى ندارند، ولى در خونشان 
ويروس وجود دارد. مهم ترين مسئله در مورد اين گروه از افراد، مراجعه 
به پزشك هر 6 ماه يك بار و بررسى آزمايشگاهى جهت تعيين وضعيت 

كبدى است. 
31)    عالئم ابتال به بيمارى هپاتيت حاد ب چيست؟

عالئم بالينى هپاتيت حاد:
1- از دست دادن اشتها، تهوع، استفراغ. 
2-درد عضالنى و گاهى درد در مفاصل. 

3-درد و حساسيت در ناحيه فوقانى و راست شكم (محل قرار گرفتن كبد) 
4-درد شكم و اسهال 

5-زرد شدن سفيدى چشم و رنگ پوست 
6-تغيير رنگ ادرار و مدفوع به طورى كه رنگ ادرار شبيه چاى و رنگ 

مدفوع سفيد و شيرى رنگ مى شود.
32)    سه مشكل بالينى بعد از ابتال به هپاتيت ب چيست؟

بعد از آلوده شدن به ويروس هپاتيت B سه مشكل بالينى رخ مى دهد:
1. عالئم ديده نمى شود.

2. مانند هپاتيت A عالئم به صورت حاد يعنى ضعف، بى اشتهايى و زردى 
پيشرونده بروز مى كند

3. آنتى ژن ويروس در بدن باقى مى ماند و اشكال مزمن بيمارى اتفاق مى افتد
و بعدا با فعاليت مجدد ويروس عالئم هپاتيت بروز ميكند. 

اسامى برندگان ويژه نامه خودمراقبتى و سالمت (21 / 7 /94)
ميثم واقعى - نهبندان        6093...0919
حسيت عصارى - بيرجند  8664...0915

زهرا فلكى - بيرجند        3749... 0915
على اكبرقنبرى-بيرجند   3693 ...0915

حسن رضا سبزين- بيرجند 5181...0915

براى دريافت جوايز خود از تاريخ 94/9/30 به واحد روابط عمومى مركز بهداشت بيرجند مراجعه فرماييد
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قدرشناسى از سالمند  
بيا تا قدر همديگر بدانيم كه تا ناگه ز يكديگر نمانيم  شايسته 
كريم  قرآن  برسفارش  بنا  خانواده،  افراد  و  فرزندان  است 
و پيشوايان دينى، سالمند را در جايگاه واقعى اش، يعنى 
خانواده نگهدارى كنند. قدرشناسى از سالمندان، همان رفتار 
درست و محترمانه و شناخت نيازهاى روحى آنان است. از 
ضرورى ترين نيازهاى سالمندان، محبت و توجه است. هر 
قدر آنها از نظر مادى بى نياز باشند، ولى نبايد نياز به محبت و 

توجه به ايشان را ناديده گرفت
ـ حقوق سالمندان  

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

پيرى زودرس و علل آن
منظور از پيرى زودرس، سن و 
مقياس تقويمى نيست، زيرا هيچ 
سببى موجب زياد يا كم شدن 
طبق  بشر  و  گردد  نمى  عمر 
سنتى كه خداوند براى وى قرار 
تا  است،  حركت  حال  در  داده 
موعدى كه از طرف خالق گيتى 
 برايش قرار داده و تمام مى شود.

مقصود از پيرى زودرس آن است 
كه شخص از نظر جسمى، روحى 
و فكرى پير شود و جسم و روح 
ناتوانى  و  ضعف  دچار  فكر  و 
گردند.براى اين كه انسان از نظر  
دچار  جسمى  و  فكرى  روحى، 
ضعف گردد، چند عامل مؤثرند 
اشاره  ها  آن  ترين  مهم  به  كه 

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

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

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

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

منشور حقوق سالمندان
ماده 1 : حق زندگى

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

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

داشته باشد .
ماده3:  زندگى اجتماعى على رغم محدوديت هاى 

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

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

سالمندان است.
ماده 5 : درآمد و دارايى 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بيماريهاى قلبى عروقى قابل پيشگيرى و قابل 
كنترل هستند

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

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

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

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

به بيماريهاى قلبى عروقى را دارند .

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

/ صفحه 2علت مرگ را تشكيل مى دهد ...

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

/ صفحه 3همچنين دانش آموزان بايد طريقه... 

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

/ صفحه 3افزايش مي يابد ...

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

/ صفحه 4احساس همدلى به جرأت...

روز جهانى قلب  ( 7مهر ماه ) باشعار  :  «قلب سالم اولويتى براى هر فرد و هر جا»
ضميمه رايگان روزنامه آواى خراسان جنوبى               سه شنبه 94/7/21
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