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   ساماندهی سهام عدالت به تصویب 
هیئت وزیران رسید

اصالح  موضوع  عدالت  سهام  »ساماندهی  الیحه 
موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل )۴۴( 
ریاست  به  دولت  هیئت  جلسه  در  اساسی«  قانون 
این  شد.  تصویب  جمهوری  رئیس   روحانی  دکتر 
الیحه با هدف انعطاف بیشتر در شناسایی مشموالن 
شیوه  شدن  کارآمدتر  عدالت،  سهام  از  بهره مندی 
مدیریت سهام، تسریع در آزادسازی سهام، تحقق 
گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار 

سرمایه و منابع مشموالن تصویب شد.

  حذف ۵۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه

معاون وزیر رفاه، از حذف ۵۰۰ هزار نفر از افرادی 
نکردند،  اقدام  خود  ملی  کارت  دریافت  برای  که 
طی بهمن و اسفندماه سال جاری خبر داد و گفت: 
تصمیم دولت برای پرداخت یارانه طبق روال گذشته 
عصرایران،  گزارش  به  بود.  خواهد  آینده  سال  در 
میدری ، از توزیع ۱۱ میلیون بسته امنیت غذایی به 
نیازمندان تا پایان سال نیز خبر داد. وی درباره حذف 
یارانه افراد ثروتمند در سال آینده هم گفت: این کار 
منوط به مصوبات نمایندگان در مجلس خواهد بود. 

 افزایش قیمت فرآورده های نفتی

سال  کشور  کل  بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون 
نفتی  فرآورده های  قیمت  درصدی   ۵ افزایش   ۹۵
با  پورابراهیمی  محمدرضا  رساند.  تصویب  به  را 
اعالم این خبر به ایسنا، گفت: مصوب شد قیمت 
گاز  سفید،  نفت  بنزین،  مثل  نفتی  فرآورده های 
مایع و سوخت هواپیما ۵ درصد افزایش پیدا کند 
و این رقم تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت 
شبکه  توسعه  و  نوسازی  برای  پخش  و  پاالیش 

خطوط لوله نفت و گاز اختصاص یابد. 

فروش سربازی در 
سال ۹۵ صحت ندارد

نیروهای  کل  ستاد  انسانی  منابع  اداره  جانشین 
خدمت  فروش  که  مطلب  این  بیان  با  مسلح 
سربازی در سال ۹۵ صحت ندارد، اعالم کرد: در 
غایب  مشموالن  جریمه  پرداخت  بحث   ۹۵ سال 
آنالین، سردار  جام جم  گزارش  می شود.به  دنبال 
موسی کمالی در مورد اخبار منتشر شده پیرامون 
فروش سربازی در سال ۹۵ اظهار داشت: فروش 
خدمت سربازی در سال ۹۵ صحت ندارد.جانشین 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  انسانی  منابع  اداره 
مشموالن  جریمه  پرداخت  بحث  کرد:  تصریح 
در  کلیاتش  که  شده  مطرح   ۹۵ سال  در  غایب 
ستاد  ارشد  مقام  این  است.  تصویب شده  مجلس 
کل در خصوص مهلت پرداخت جریمه مشموالن 
غایب ثبت نامی در سال ۹۴ خاطرنشان کرد: این 
پایان سال  تا  نام شدگان می توانند  ثبت  از  دسته 
اقدام  اگر  بپردازند؛  را  خود  جریمه  و  کرده  اقدام 
نکنند باید در سال ۹۵ جریمه را بپردازند که قطعًا 

میزان جریمه افزایش خواهد یافت.

گالیه مدیرکل از بی مهری
به خانواده شهدای استان

صفحه 7

با حکم رهبر معظم انقالب ؛  

آیت ا... سید ابراهیم رئیسی 
تولیت آستان قدس رضوی شد

چادرشب بافی سرایان بار دیگر در رکاب تولید / صفحه 7

توزیع 3هزار گلدان رایگان در روز عید
توسط سازمان بهشت متقین شهرداری بیرجند اجرایی می شود :

صفحه 7 صفحه7

قابل توجه کلیه ارگان ها، ادارات،
 شرکت ها و عموم همشهریان عزیز

آغاز فروش بهاره تخصصی ترین مرکز 
پسته ،آجیل و خشکبار در خراسان جنوبی

با کیفیت عالی و قیمت واقعی
آدرس: خیابان مدرس 

حاشیه میدان سوم مدرس
32448۰22 - ۰۹1۵16۰۰811

ما کیفیت را فدای قیمت نمی کنیم

جناب آقای مهندس نصرا... احراری
 جناب آقای مهندس مهرا... احراری

با نهایت تاسف و تألم درگذشت مادر گرامی تان را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان 
برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

مهندسین مشاور پارس نقش -  دفتر طراحی شماره یک نظام مهندسی

فروش ویژه انواع بخـاری ژاپنـی گازی و نفتی  
آدرس: نبش سجاد 13

با ضمانت 
و تعمیرات تخصصی

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

جناب آقای علی اکبر کیانی
مدیر محترم گمرک مرزی ماهیرود

ارتقای سطح گمرک ماهیرود از اداره به مدیریت که نشان از توانمندی، درایت و مدیریت ارزنده 
جناب عالی و تالش همکاران خدوم آن مجموعه می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم

 دوام توفیقات یکایک شما عزیزان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای علی اکبر کیانی
مدیر محترم گمرک مرزی ماهیرود

ارتقای سطح گمرک ماهیرود از اداره به مدیریت که حاصل زحمات
 بی دریغ جناب عالی و همکاران خدوم و زحمتکش آن گمرک می باشد، صمیمانه تبریک می گوییم. 

با آرزوی توفیق روزافزون شما 

همکاران گمرکات خراسان جنوبی

جناب آقای 
حجت االسالم و المسلمین  رئیسی

انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

تولیت آستان قدس رضوی
 که برخوردار از ایمان و اخالق و موصوف به پایبندی نسبت به مبانی فکری و اعتقادی

 و ارزش های واالی اسالمی هستید، تبریک عرض نموده
 توفیق شما و همه خدمتگزاران به آستان رفیع رضوی را از خداوند منان مسئلت داریم.

مدیر کل و کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی

به مدرک لیسانس عمران با سه سال سابقه کار مرتبط )تامین اجتماعی( 
در چهار سال اخیر با پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی )نظارت و اجرا( 

برای اجاره نیازمندیم.    ۰۹1۵1613664 - 3244177۹

تدریس خصوصی )کنکور- تقویتی( ریاضی، فیزیک و زبان دبیرستان )همه رشته ها( 
عربی )رشته های ریاضی و تجربی( )ویژه برادران( ۰۹3۹363۵13۰ - خراشادی زاده

محضر  مبارک 

حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای رئیسی )دامت برکاته( 
نماینده محترم مردم استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری

 انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

تولیت عظمای آستان قدس نورانی و مقدس خورشید تابان رضوی
 صمیمانه و مشتاقانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم، از خداوند کریم و متعال تداوم سالمت و موفقیت آن بزرگوار 

در خدمت به زائران و مجاوران به ویژه ضعفا و مستمندان را مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

اطالعیه ثبت نام
مدرسه آموزش از راه دور دکتر حسابی با استعانت از خداوند متعال

 در مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم و پیش دانشگاهی
 رشته های نظری و در شش رشته مهارتی شاخه کار دانش 

از بازماندگان از تحصیل ثبت نام می نماید. 

مکان: پاسداران 12 - دبیرستان شهید شریفی پناه
زمان: از ساعت 4 الی 7 بعدازظهر   تلفن: 32232813-14   ۰۹1۵۵61۹۵۵3

حضرت آیت ا... دکتر سید ابراهیم رئیسی
نماینده محترم مردم استان خراسان جنوبی

 در مجلس خبرگان رهبری
 انتصاب شایسته جناب عالی را از سوی مقام معظم رهبری به سمت

تولیت عظمای آستان قدس رضوی
 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده،  توفیق شما امین امام )ره( و رهبری را 
در  خدمت به زائران و مجاوران آن بارگاه مقدس در راستای تحقق فرمایشات 

معظم له از ایزد منان خواستاریم

هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیه های وابسته
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قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه رتبه بندی بانک ها به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی است، گفت: تالش می کنیم سال آینده 
رتبه بندی بانک ها نهایی و به عموم مردم اعالم شود. به گزارش فارس، اکبر کمیجانی، در پاسخ به این سوال که آیا در سال آینده 
رتبه بندی بانک ها نهایی خواهد شد، گفت: تالش می کنیم سال آینده رتبه بندی بانک ها نهایی و به عموم مردم اعالم شود.

اعالمزماننهاییرتبهبندیبانکها

  معادل سازی حداقل دستمزد با قیمت سکه

در حالی که کارگران ایرانی در سال ۱۳۸۴ هر ماه معادل یک سکه 
طال دستمزد دریافت می کردند، در سال ۱۳۹۲، 
یک  از  کمتر  خرید  کفاف  دریافتی شان  دستمزد 
خبرآنالین،  گزارش  به  داد.  می  را  سکه  نیم 
توجه  با   ، کارگر  هر  دهد  مي  نشان  ها  بررسي 
شوراي  سوي  از  شده  تعیین  دستمزد  حداقل  به 
عالي کار در سال ۱۳۸۴ معادل یک سکه در هر ماه خریداري کند 
تعیین شده در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۲۲ هزار  چرا که حداقل دستمزد 
تومان در ماه بود، در عین حال هر قطعه سکه بهار آزادي نیز در این 
دوره زماني حدود ۱۲۲ هزار تومان در بازار خرید و فروش مي شد.  به 
این ترتیب دستمزد کارگر ایراني در یک سال با ۱۲ قطعه سکه بهار 

آزادي برابري مي کرد.

طرح عوارض جدید روی قبوض برق 
به مجلس می رود 

عوارض  ابتدایی  طرح  از  سال   ۳ از  پس  تسنیم: 
برق، مجددا بررسی طرح عوارض برق تجدیدپذیر 
در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرار است این 
طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود. نخستین 
بر بهای برق روی  بار طرح دریافت مبلغی مازاد 
قبوض برق مصرفی به عنوان عوارض به سال ۹۱ باز می گردد. در این 
سال طرح عوارض ۲0 ریالی برق به ازای مصرف هر کیلووات ساعت با 
عنوان عوارض برق تجدیدپذیر به عنوان الیحه ای در مجلس مطرح شد 
تا اینکه در قانون بودجه سال ۹۲ کشور برای نخستین بار عوارض روی 
قبوض برق لحاظ شد.در صورت تصویب الیحه دریافت عوارض برق 
تجدیدپذیر روی قبوض برق، بهای برق در سال ۹5 افزایش خواهد یافت.

گوشت گوسفندی تا عید گران نمی شود 

مهر: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت این نوع 
گوشت تا پایان سال گران نمی شود، گفت: هم اکنون گوشت گاوی 
عرضه  تومان  هزار   ۱۸ کیلویی  بازار  در  دولتی،  ذخایر  از  منجمد 
می شود. ملکی با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی در هفته های 
است  این  ما  پیش بینی  داشت:  اظهار  است،  نداشته  افزایشی  اخیر 
وی،  نمی افتد.  اتفاق  زمینه  این  در  افزایشی  هم  سال  پایان  تا  که 
 ۳0 بین  را  مغازه دار  به  عرضه  دنبه  بدون  شقه  هرکیلوگرم  قیمت 
تا ۳۴ هزارتومان  بین ۳۳  را  به مشتری  تا ۳۱ هزارتومان و عرضه 
افزایش  و  دام  کمبود  بر  مبنی  اخبار  انتشار  با  گفت:  و  کرد  اعالم 
قیمت گوشت در داخل، جلوی خروج دام گرفته شد. وی همچنین  
و  خرید  و  است  حاکم  بازار  بر  خاصی  رکود  همچنان  کرد:  تصریح 

فروش رونقی ندارد.  

مدیرعامل بانک مسکن ضمن اعالم جزئیات مصوبات 
اخیر شورای پول و اعتبار، در رابطه با تسهیالت جدید 
از کاهش نرخ سود در دو طرح صندوق پس انداز یکم 
و همچنین تسهیالت از محل اوراق تقدم خبر داد. به 
گزارش ایسنا، هفته گذشته شورای پول و اعتبار مصوبات 
جدیدی در رابطه با افزایش سقف وام مسکن به ویژه 
برای زوجین داشت که بر این اساس از دو محل حساب 
صندوق پس انداز یکم )خانه اولی ها(، حساب سپرده ممتاز 
)از محل خرید اوراق در بورس( سقف های وام افزایش 
با  تاکید کرد که  اعتبار  یافت. همچنین شورای پول و 
تورم،  با  متناسب  و  بانکی  سود  نرخ  کاهش  به  توجه 
سود تسهیالت مسکن نیز کاهش یابد که محمدهاشم 
ابعاد  تشریح  به  مسکن   بانک  مدیرعامل  بت شکن 
مسکن  حوزه  در  اعتبار  و  پول  شورای  اخیر  مصوبات 
پرداخت. وی با این توضیح که وام های جدید مصوب، 

اقشار متوسط و کسانی که توان پرداخت اقساط را دارند 
این  در  مسکن  بانک  که  کرد  تاکید  می گیرند،  بر  در 
یا خط  و  بانک مرکزی  منابع  از  به هیچ عنوان  طرح ها 
تامین  آنچه  بلکه هر  است  نکرده  استفاده  آن  اعتباری 

منابع شده از محل خود بانک مسکن است. 

 160 و   120  ،80 وام های  دریافت  شروط 
میلیونی

مدیرعامل بانک مسکن افزایش سقف تسهیالت برای 
اشاره  مورد  را  یکم  از محل صندوق پس انداز  زوجین 
قرار داد و گفت: با مصوبات جدید پرداخت تسهیالت 
برای زوجین در تهران از ۸0 به ۱60 میلیون تومان، از 
60 به ۱۲0 میلیون تومان و از ۴0 به ۸0 میلیون تومان 
یک  برای  می توانند  زوجین  که  یافت  خواهد  افزایش 
اقدام  جدید  وام های  براساس  مجموع  در  ثبتی  پالک 
کنند. به گفته بت شکن، تسهیالت ارائه شده به زوجین 

براساس حداکثر ۸0 درصد ارزش ملک خواهد بود. 

به شرط پرداخت تسهیالت از محل صندوق 
پس انداز یکم

وی در ادامه به شرایط اعطای تسهیالت جدید از محل 
صندوق پس انداز یکم اشاره کرد و افزود: فرد متقاضی 
بانک  تسهیالت  از  داشته،  سن  سال   ۱۸ حداقل  باید 
نکرده  استفاده ای  تاکنون هیچ  بانک ها  و سایر  مسکن 
باشد و همچنین از امکانات دولتی نیز برای مسکن بهره 
نبرده باشد. مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد که زوجین 
برای استفاده از وام های جدید ۱60، ۱۲0 و ۸0 میلیونی 
هیچ محدودیتی از لحاظ تاریخ ازدواج ندارند. بت شکن 

این را هم گفت که در مورد استفاده از تسهیالت صندوق 
پس انداز یکم این استثنا وجود دارد که اگر بخواهند در 
بافت های فرسوده از آن استفاده کنند هیچ محدودیتی 
نداشته و شرایط در مورد آنها اجرا نمی شود و می توانند از 
تسهیالت جدید بدون الزام به شروط خانه اولی بودن در 

بافت های فرسوده استفاده کنند. 

اقساط و سود وام های جدید
مدیرعامل بانک مسکن همچنین به کاهش یک درصدی 
سود تسهیالت پرداختی از محل صندوق پس انداز یکم 
اشاره کرد و گفت: براساس تاکید شورای پول و اعتبار و 
با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، بانک مسکن نیز سود 
از محل صندوق پس انداز یکم از ۱۴ به ۱۳ و همچنین از 
محل اوراق حق تقدم از ۱۸.5 به ۱7.5 درصد کاهش داد. 
با توجه به سودهای کاهش یافته به ۱۳ درصد و همچنین 
دوره بازپرداخت ۱۲ ساله بنابر آنچه که مدیرعامل بانک 
مسکن توضیح داد اقساط پرداختی در وام های جدید از 
این محل به این شرح است: وام ۱60 میلیونی در تهران 
ماهیانه یک میلیون و ۹00 هزار تومان، وام ۱۲0 میلیون 
تومانی در مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲00 هزار 
نفر جمعیت ماهیانه یک میلیون و ۴00 هزار تومان و 
همچنین وام ۸0 میلیون تومانی در سایر مناطق شهری 

ماهیانه ۹70 هزار تومان خواهد بود. 

مشمول  بعد  به   85 سال  تاریخ  زوجین 
تسهیالت 60، 80 و 100 میلیونی

وام  برای  یافته  افزایش  توضیح سقف های  در  بت شکن 
مسکن زوجین از محل خرید اوراق حق تقدم در بورس 

در  موجود  محدودیت های  از  هیچ یک  که  داد  توضیح 
دریافت وام از صندوق پس انداز یکم اعمال می شود در 
و  دولتی  امکانات  از  استفاده  نه  ندارد.  وجود  این بخش 
مسکن و نه شرط سنی. اما بت شکن این را تاکید کرد که 
بانک مسکن برای حفظ تعادل منابع و مصارف خود برای 
وام های حساب سپرده ممتاز )اوراق حق تقدم( زمان ثبت 
ازدواج زوجین برای دریافت این وام ها را به اول فروردین 
۱۳۸5 محدود کرده است. بنا بر آنچه که مدیرعامل بانک 
این  در  پرداختی  وام های  سود  نرخ  داد  توضیح  مسکن 
بخش نیز از ۱۸.5 به ۱7.5 درصد کاهش یافته و بر این 
اساس با توجه به دوره بازپرداخت ۱۲ ساله وام ۱00 میلیون 
تومانی زوجین در تهران ماهیانه یک میلیون و ۴00 هزار 
تومان، ۸0 میلیونی در مراکز استان ها و شهرهای باالی 
۲00 هزار نفر جمعیت ماهیانه یک میلیون و ۲00 هزار 
تومان و همچنین وام 60 میلیونی در سایر مناطق شهری 

نیز ماهیانه ۸۹0 هزار تومان قسط خواهد داشت. 

شرایط ویژه برای وام مسکن جوانان
طرح سومی که اخیراً شورای پول و اعتبار آن را تصویب 
و مدیرعامل بانک مسکن در مورد آن توضیحاتی ارائه 
کرد در مورد استفاده همزمان از دو وام بود. بر این اساس 
بانک مسکن سپرده گذاری کرده اند  کسانی که قبال در 
از محل آن تسهیالت دریافت کنند  اکنون می توانند  و 
همانقدر که میزان تسهیالت دریافتی آنها باشد می توانند 
تا صددرصد سقف مصوب وام های مسکن را بدون سپرده 
دریافت کنند.این در حالی است که سود تسهیالت جوانان 

اکنون ۱۳ درصد است،

گزارشی از تسویه حساب سپرده گذاران  جزئیات وام های جدید مسکن/ نرخ سود کاهش یافت 
ثامن الحجج 

ایسنا: تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی اعتباری 
ثامن الحجج که بانک مرکزی این مسئولیت را به 
بانک پارسیان واگذار کرده بود همزمان با دهه فجر 
آغاز شد. این در حالی است که در بیش از یک ماه 
پرداخت  مرکزی  بانک  ابالغیه  براساس  و  گذشته 
وجوه سپرده گذاران این موسسه براساس سقف های 
۳، 5 و ۱0 میلیونی پرداخت شده است. بنابر آنچه 
که محسنی اژه ای عنوان کرد تاکنون ۱۴7 هزار نفر 
از سپرده گذاران ثامن الحجج موفق به دریافت وجوه 
خود شدند که در مجموع رقمی حدود ۳0۸ میلیارد 

تومان را در بر می گیرد.

  دستور نوروزی بانک مرکزی به بانک ها 

عموم  حال  رفاه  منظور  به  مرکزی  بانک  مهر: 
دولتی،  بانک های  به  بخشنامه ای  هموطنان، طی 
در  کرد  اعالم  اعتباری  موسسات  و  خصوصی 
نقاط  تمام  در  نوروز  ایام  و  سال  پایانی  روزهای 
کشور و با اولویت دهی به مناطق دارای جاذبه های 

زیارتی و گردشگری شعب کشیک دایر کنند.

واکنش ناجا به ابطال مصوبه افزایش 
نرخ جرایم رانندگی   

افزایش  مصوبه  ابطال  به  ناجا  فرمانده  جانشین 
اداری  عدالت  دیوان  از سوی  رانندگی  جرایم  نرخ 
واکنش نشان داد و تاکید کرد که با توجه به تصمیم 
اتخاذ شده، فعال افزایش نرخ جرایم اعمال نخواهد 
شد. به گزارش ایسنا، سردار مومنی اظهار کرد: در 
حال حاضر این تکلیف بر زمین مانده و ما در حال 
پیگیری آن از طریق دیوان عدالت اداری هستیم. 
البته با توجه به اینکه مصوبه دیوان عدالت اداری 
قانونی است، ما از آن تبعیت کردیم و افزایش نرخ 

جرایم رانندگی فعال اجرا نمی شود. 

توقف تولید موتورسیکلت های
  کاربراتوری از سال 95 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست از توقف تولید موتورسیکلت های کاربراتوری 
از سال ۹5 خبر داد. به گزارش ایسنا، ابتکار، گفت: 
خودروسازی کشور اکنون بر اساس استاندارد یورو ۴ 
خودرو تولید می کنند و ما هم به طور مستمر از خطوط 
تولید کشور بازرسی می کنیم. وی افزود: قرار است 
از سال آینده حذف موتورسیکلت های کاربراتوری را 

پیگیری کنیم و روی آن تاکید جدی داریم. 

 سهمیه بندی آب بر اساس کد ملی

در طرح سهمیه بندی آب بر اساس کد ملی الگوی 
مصرف هر فرد ابتدا بر اساس سه قالب مشخص 
آب  مصرف  الگوی  تعیین  با  بعدی  فاز  در  و  شده 
در بخش خانگی هر شهر و روستا، الگوی مصرف 
هر شخص بر اساس شهر یا روستای محل زندگی 
این  به گزارش تسنیم،  آن فرد مشخص می شود. 
اساس  بر  آب  »سهمیه بندی  عنوان  با  که  طرح 
نام برد که کار مطالعات  از آن  کد ملی« می توان 
است  قرار  طرح  این  در  شود.  آغاز  به زودی  آن 
سکونت  مکان  مطالعاتی،  فازهای  تعریف  با  ابتدا 
های  قالب  در  و  شده  شناسایی  مردم  فرد  به  فرد 
کالن شهرنشینی، شهرنشینی و روستانشینی، افراد 
مختلف در سراسر کشور طبقه بندی شوند. سپس 
طبق الگوهای مصرف مشخص شده در هر قالب 
تعیین شود.در  الگوی مصرف هر شخص  زندگی، 
این صورت الگوی مصرف هر فرد ابتدا بر اساس 
با  بعدی  فاز  قالب مذکور مشخص شده و در  سه 
تعیین الگوی مصرف آب در بخش خانگی هر شهر 
و روستا، الگوی مصرف هر شخص بر اساس شهر 

یا روستای محل زندگی آن فرد مشخص می شود.
در این طرح دیده شده که با مشخص شدن الگوی 
بخش  در  نیاز  مورد  آب  میزان  فرد،  هر  مصرف 
خانگی به افراد جامعه اطالع رسانی شود و می توان 
واقعی  قیمت  فاصله  حذف  بسترهای  کار  این  با 
تأمین آب و هزینه دریافتی از مشترک را فراهم کرد.

وجود آرسنیک در آب میوه ها رد شد

دارو،  و  رئیس سازمان غذا  و  بهداشت  وزیر  معاون 
وجود آرسنیک در آب میوه های صنعتی را رد کرد.

به گزارش مهر، رسول دیناروند در واکنش به برخی 
اخبار مبنی بر وجود آرسنیک در آب میوه های صنعتی، 
تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد که چنین چیزی 
سالمت  وضعیت  با  ارتباط  در  ندارد.وی  واقعیت 
آبلیموهای صنعتی نیز، گفت: بر اساس بررسی های 
سازمان غذا و دارو در سال ۹۴، بیش از 60 درصد 
آبلیموهای صنعتی از کیفیت الزم برخوردار نیستند.

وی ادامه داد: از نظر سازمان غذا و دارو، این دسته 
از آبلیموهای صنعتی تقلبی و مورد تایید ما نیستند.

 کاهش سن زنان سرپرست خانوار

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد گفت: 
پوشش  تحت  خانوار  سرپرست  زنان  از  درصد   ۸۱
کمیته امداد به علت فوت همسر، ۱۴ درصد طالق و 
پنج درصد به علل دیگر به این نهاد مراجعه کرده اند. 
ذوالفقاری در گفتگو با ایسنا، ضمن بیان آنکه تعداد 
به  حمایتی  خدمات  دریافت  برای  که  فقیری  زنان 
کمیته امداد مراجعه می کنند هرسال در حال افزایش 
است، افزود: سن زنان سرپرست خانوار تحت حمایت 
این نهاد کاهش یافته است به طوریکه ۱0 درصد 
از مددجویان را خانواده های طالق تشکیل می دهند.

اعالشور و لکه برداری فرش های 32412300- 32412311 مدیریت چمنی قـالیشویـي گـل ابریشـــم
کرم و تراکم باال تخصص ماست

با تکنولوژی ضد چروک      
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آگهی تغییرات در اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

به استناد نامه شماره 9076 مورخ 93/3/17 اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی و طبق 
صورتجلسه مجمع نمایندگان مورخ 93/2/25 و صورتجلسه مورخ 93/3/12 هیئت مدیره اتاق تعاون استان 

خراسان جنوبی تصمیمات و تغییراتی به شرح ذیل انجام گردیده است:
1- صورت های مالی منتهی به 92/12/29 بعد از تایید هیئت بازرسی مورد تصویب مجمع نمایندگان واقع 
گردید.2- آقایان اله نظر اسعدزاده ، غالمحسین حسینی ، محمود گلندی ، حسن لشکری و محمد حسین 
دلیر به عنوان اعضای اصلی و ایمان ترابی و هادی ولی پور مطلق به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره 

برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
3- آقایان حمیدرضا یوسفی و حسین نشاط به عنوان بازرسان اصلی و محمد حسین شمسی نژاد به عنوان 
بازرس علی البدل انتخاب و آقای ابوالفضل مظاهری به عنوان بازرس انتصابی توسط اداره تعاون فوق الذکر 

معرفی گردیدند.
4-آقایان اله نظر اسعدزاده به عنوان )رئیس هیئت مدیره( و غالمحسین حسینی به عنوان )نایب رئیس هیئت 
مدیره( و محمود گلندی به عنوان منشی و آقای محمد حسین دلیر به عنوان دبیر اتاق تعاون استان خراسان 

جنوبی انتخاب گردیدند.
5-کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای محمد 
حسین دلیر )دبیر اتاق( و آقای اله نظر اسعدزاده )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای 
آقای غالمحسین حسینی )نایب رئیس هیئت مدیره ( همراه با مهر اتاق تعاون دارای اعتبار قانونی است و کلیه 
نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای آقای محمد حسین دلیر )دبیر اتاق( و مهر اتاق تعاون معتبر و نافذ 

خواهد بود.                                                         غالمحسینحسینینیا

داربست مهـدی  
 نصب،رولپالک،سایبان،خریدوفروشلوازم
بلوارفرودگاه،سهراهصیادشیرازی

09151642377-32319263
وسیلهکار

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065-علیآبادیضمنا کارگر تنها نیز داریم

32437388-32437399
09155616256 قالیشویی  بهارستــان )خسرکی(

 به اطالع کلیه شهروندان محترم می رساند:

ساعتپذیرشبانوان:همهروزه15-16/30
جمعهها:8-9/3010-11/30

ساعتپذیرشآقایان:همهروزه20-21/3018-19/30
آدرس:بیرجند،سجادشهر،نبشسردارانشهید،نرسیدهبهفلکهاول

شمارهتماس:05632411801-09151642756

مجموعههایاستخر،سونا،جکوزی،سالنورزشیوسالنبدنسازی
مجتمعفرهنگی-ورزشیوتوانبخشیایثار
آمادهپذیرشمراجعینمحترممیباشد

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی کارفرمایی مجتمع های خدماتی بین راهی
 خراسان جنوبی

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی مذکور چهارشنبه 94/12/26 ساعت 10 صبح در محل سازمان پایانه ها خیابان 
غفاری واقع در خیابان غفاری برگزار می گردد. از کلیه اعضای انجمن دعوت می شود در جلسه شرکت نمایند. همچنین از کلیه 
اشخاصی که تمایل به عضویت در بازرسان انجمن را دارند، دعوت می گردد تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه، 

کارت ملی و یک قطعه عکس 4*3 حداکثر تا تاریخ 94/12/26 به آدرس فوق ارسال نمایند یا قبل از جلسه تحویل نمایند.
دستورجلسه:گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرسان به مجمع عمومی- انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل انجمن 

هیئتمدیرهانجمنبه مدت یک سال 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

توزیع کننده  از  فراوان  تقدیر و تشکر  آوا جان سالم. 
روزنامه در خیابان صمدی را دارم که هر روز به موقع و 
منظم روزنامه را توزیع می کنند. خداقوت، خسته نباشی.
915...118
پسماند  خدمات  آیا  محترم  شهرداری  سالم.  با 
در  طرح  این  آیا  است  سالیانه  عوارض  از  جدای 
عیدی  آیا  شده؟  اجرا  بیرجند  از  غیر  دیگری  شهر 

که شهرداری قولش را به مردم داده همین است؟
915...949
رانندگی طی  از 4 هزار تخلف  با سالم. ثبت بیش 
هفته گذشته در استان! چرا این همه تخلف در کشور 
ما اتفاق می افتد؟ به نظر می رسد اینجا می گذارند 
در  اما  کنند  می  اش  جریمه  بعد  کند  تخلف  راننده 
و  کردند  فرهنگ سازی  اینقدر  پیشرفته  کشورهای 
فرهنگ رانندگی باالست که راننده اصال به خودش 
اجازه نمی دهد کوچک ترین تخلفی انجام دهد اگر 
اینقدر که برای جریمه کردن تالش می شود یک 
چهارمش برای  بهبود فرهنگ رانندگی تالش شود 

بی نتیجه نخواهد بود.
915...693
چرا شهرداری در خصوص زیباسازی بلوار غفاری اقدام 

نمی کند؟ مثال یکی ازخیابان های اصلی شهر است!
915...357
سالم. با این بی آبی در استان بین سازمان ها، نهادها 
و اشخاص مسابقه چشم و هم چشمی ساخت استخر 
و جکوزی راه افتاده است. آیا کسی به بی آبی و هدر 

رفتن هزینه بیت المال اندیشیده است؟
915...100

سالم آواجان، تورو خدا یکی  به  این مسئوالن محترم 
آقایان  تصمیم  گیرنده  و  دیگر  کشاورزی    جهاد 
شمال  ایران  فرق  با  خشک  بیرجند  کویر   بگوید  
درختکاری   با  ها  غیرمنصفانه  باغ  تخریب   با   دارد، 

و ترویج کشاورزی  مقابله  می کنید نه  توسعه آن
939...864
ضمن سالم حضور مدیریت مخابرات استان خواهشمند 
است  با توجه به اینکه اهالي خیابان بهمن  بیش از 
شهرستان  مخابرات  اداره  به  بارها  باشد  مي  سال   2
مراجعه مي نمایند براي تلفن ثابت اما متاسفانه ترتیب 
از مسئوالن محترم خواهشمندیم  اثر داده نمي شود 

پیگیري بفرمایند. باتشکر. 
936...245
به  نسبت  خواشمندیم   2 منطقه  شهرداری  از 
و  رسالت  های  خیابان  سبز  فضاهای  ساماندهی 
عدالت که به حال خود رها شده است اقدام نمایند.
915...412
به  کنیم  می  خواهش  شما  از  محترم  استانداری 
وضعیت نوبت دهی اینترنتی پزشکان بیمارستان ها 
بیمار  امروز  و  نشدیم  موفق  که  ما  کنید  رسیدگی 
خود را برای درمان چشم به مشهد می بریم، فکری 
بحال آن روستایی کنید که هیچ چیزی از اینترنت و 

رمز دوم کارت و ... نمی داند.
915...699
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سرمایه ای که در خراسان جنوبی مغفول ماند

»کما« در معرض انقراض
گیاه دارویی و تغذیه ای »کما« که می تواند از محورهای 
برداشت  دلیل  به  باشد  جنوبی  خراسان  اقتصادی  توسعه 
غیراصولی و بی رویه ساکنان محلی و دالالن در معرض 

انقراض قرار گرفته است.
در  که  است  سرسبز  بوته ای  »کما«  مهر،  گزارش  به 
خراسان  بیابان های  در  بهار  اوایل  و  اسفندماه  اواخر 
بازار  در  روزها  این  و  می روید  خودرو  به صورت  جنوبی 
کما  می رسد.  فروش  به  خود  طرفداران  بین  در  بیرجند 
و  بوده  دارویی  های  زمینه  در  بسیاری  خواص  دارای 
مصرف بیش از حدش گیج کننده است. این گیاه به مشام 
گونه های  از  بعضی  نیست.  متعفن  اما  بدبو  افراد  برخی 
که  بوده  رنگی  زرد  تاج های  دارای  بیابانی  گیاه  این 
است.  خوراکی  مصرف  در  مردم  از  بسیاری  موردعالقه 
محققان بر این باور رسیده اند که هر بوته از گیاه کما، 
حاصل جوانه مولد گل آن بوده که در صورت برداشت 
سال ها طول می کشد تا دوباره احیاء شود و بذر خاصی 
برای کاشت ندارد. متأسفانه در سال های اخیر به دلیل 
در  »کما«  حد  بیش  از  مصرف  و  غیرمجاز  برداشت 
نیازمند  و  شده  مواجه  نابودی  خطر  با  جنوبی  خراسان 
توجه مردم و مسئوالن است چرا که با مصرف بی رویه، 
رویش برای  مجالی  و  رفته  بین  از  گل  مولد   جوانه 

دوباره آن نیست.

  »کما« گیاهی سرشار از خواص دارویی است

یک شهروند بیرجندی که در حال فروش »کما« است، 
گیاهان  از  یکی  را  کما  مهر،  خبرنگار  با  گفت و گو  در 
از  موردعالقه اش دانست و گفت: »کما« گیاهی سرشار 
خواص دارویی است. زهره کهنسال بابیان اینکه کما هم 
مانند دیگر سبزی ها در مناطق خاصی کشت شده و برای 
مقدار  من  داد:  ادامه  می شود،  عرضه  بازار ها  در  فروش 
نیز  کیلویی  و  خریده  کلی  به طور  را  گیاه  این  از  زیادی 
عرضه شده  قیمت  به  اشاره  با  وی  می رسانم.  فروش  به 
گیاهان  از  نوع  این  فروش  کرد:  اظهار  بیرجند،  در  کما 
و  نداشته  قیمت  تعیین  و  رسیدگی  برای  خاصی  متولی 
کهنسال  می گذارند.  قیمت  آن  برای  خود  فروشندگان 
افزود:  و  دانست  تومان  هزار  را سه  کما  کیلو  هر  قیمت 
قیمت  این  آینده  سال  فروردین ماه  اول  روزهای  در 
از سطح  برداشت »کما«  داد:  ادامه  کاهش می یابد. وی 
نیز  در صورت مشاهده  و  بوده  ممنوع  استان  بیابان های 

توسط مأموران منابع طبیعی با آن ها برخورد می شود.

 ساخت کپسول ضدویروس برای
آنفوالنزای خوکی از »کما«

به  اشاره  با  بیرجند،  در  دارویی  گیاهان  پژوهشگر  یک 
دارای  گیاه  این  کرد:  اظهار  »کما«،  گیاه  ویژگی های 
با  پویان  است. محسن  انسان  برای  زیادی  خاصیت های 
بیان اینکه هم زمان با گرم شدن هوا، گیاه »کما« از دل 
خاک می روید، ادامه داد: محل رویش گیاه »کما« بیشتر 
دیده  به ندرت  کوهستانی  مناطق  در  و  بوده  دشت ها  در 

بیان  گیاه،  این  دارویی  به خواص  اشاره  با  می شود. وی 
کرد: »کما« دارای امالح و ویتامین های زیادی است که 
خاصیت ضد میکروب دارد. پویان با بیان اینکه همچنین 
برای گوارش و حذف انگل های روده ای نیز مفید است، 
کاهش  نیز  را  صرع  حمالت  »کما«  مصرف  افزود: 
ادامه  بیرجند  در  دارویی  گیاهان  پژوهشگر  این  می دهد. 
داد: در کشورهای خارجی از صمغ این گیاه، کپسول ضد 

ویروس برای آنفوالنزای خوکی ساخته اند.

 گیاه صادراتی استان در معرض نابودی

بیان کرد:  به دیگر خواص دارویی »کما«،  اشاره  با  وی 

مصرف این گیاه باعث افزایش هورمون پروالکتین و در 
اینکه  بابیان  پویان  افزایش شیر در مادر می شود.  نتیجه 
فراهم  را  فرزندان  تغذیه  که  مادرانی  شیر  کردن  بو  بد 
افزود:  است،  »کما«  مصرف  ضررهای  از  یکی  می کنند 
شود. خود مصرف  متعادل  حد  در  باید  دارویی  گیاه  این 
پژوهشگر گیاهان دارویی در بیرجند با اشاره به اقتصادی 
بودن »کما«، بیان کرد: از صمغ این گیاه، آنغوزه به دست 
می آید. وی بابیان اینکه آنغوزه محصولی صادراتی است، 
ادامه داد: در شرایط کنونی، گیاه »کما« به دلیل مصرف 

بی رویه با خطر نابودی روبه رو شده است. پویان با اشاره 
خاصیت  ماده،  این  کرد:  بیان  آنغوزه،  دارویی  خواص  به 
مسکن داشته و در کاهش فشارخون و بیماری های قلبی 
برداشت  متأسفانه  داد:  ادامه  است. وی  مؤثر  نیز  عروقی 
و  شده  گیاه  مرگ  باعث  عرضی  برش  روش  به  آنغوزه 
که  می شود  کما  بوته های  شدید  کاهش  موضوع  همین 
خشک سالی های اخیر این امر را تشدید کرده است. پویان 
رشد  باعث  گیاه  این  در  گل  جوانه های  از  اینکه  بابیان 
دوباره آن می شود، اظهار کرد: این در حالی است که این 
قسمت از »کما« نیز مصرف غذایی دارد. وی ادامه داد: اگر 
جوانه گل در گیاه »کما« از بین برود، حداقل شش سال 
طول می کشد تا این گیاه برای بار دیگر در زمین رشد کند.

 مردم و منابع طبیعی جوانه های
مولد »کما« را کشت کنند

اینکه  بابیان  بیرجند  در  دارویی  گیاهان  پژوهشگر 
جوانه های  شدن  منقرض  باعث  »کما«  زیاد  مصرف 
مولد آن شده است، اظهار کرد: باید راهکارهای مؤثری 
ادامه  وی  شود.  ارائه  امر  این  از  جلوگیری  راستای  در 
یک  در  »کما«  گیاه  کامل  برداشت  در  شهروندان  داد: 
منطقه خودداری کرده و چند بوته ای را برای بذرافشانی 

نیز باقی بگذارند. پویان کاشت بذر این گیاه را یکی از 
راه های جلوگیری از نابودی آن دانست و گفت: مأموران 
مستعد مناطق  در  را  »کما«  بذر  نیز  طبیعی   منابع 

رویش آن، کشت کنند.
بیان  جنوبی،  خراسان  در  آب  کمبود  به  اشاره  با  وی 
از دل  گیاه  نوع  هر  برداشت  به  نسبت  کرد: شهروندان 
 بیابان نیز باید احساس مسئولیت کرده و از مصرف بیش

 از حد آن بپرهیزند.

برداشت »کما« از بیابان جریمه نقدی باالیی دارد

منابع  ترویج  و  آموزش  و  بیابان زدایی  ارشد  کار شناس 

»کما«  گیاه  اینکه  بابیان  بیرجند،  شهرستان  طبیعی 
برداشت  افزود:  می شوند،  محسوب  ما  مرتعی  بوته های 
»کما« از بیابان جریمه باالی نقدی دارد. هادی مالکی 
خراسان  بیابان های  در  گیاه  این  کاهش  به  اشاره  با 
در  کما  برداشت  از  شهروندان  کرد:  تأکید  جنوبی، 
بوده  غیرمجاز  چراکه  کنند  خودداری  استان  بیابان های 
هم زمان  داد:  ادامه  وی  می شود.  برخورد  متخلفان  با  و 
منابع  از  نظارتی  گشت های  گیاه،  این  رویش  فصل  با 
مالکی  می شوند.  اعزام  پوشش  تحت  مناطق  به  طبیعی 
با اشاره به فروش کما در حاشیه های بازار بیرجند، بیان 
از  نیاز برای فروش را  کرد: این فروشندگان، کما مورد 

دیگر استان ها تهیه می کنند.

  »کنَدل« کمای غیرخوراکی

منابع  ترویج  و  آموزش  و  بیابان زدایی  ارشد  کار شناس 
طبیعی شهرستان بیرجند بابیان اینکه گیاه کما دارای دو 
صمغ  از  کرد:  اظهار  است،  غیرخوراکی  و  خوراکی  نوع 
کمای غیرخوراکی ماده ای به نام »گم آمونیاک« برداشت 
از  یکی  )کندل(  وشا  گیاه  اینکه  بابیان  مالکی  می شود. 
گیاه  این  افزود:  است،  درآمدزا  و  ارزش  با  محصوالت 
نام »گم  به  بر نقش حفاظتی خاک، نوعی صمغ  عالوه 
آمونیاک« تولید می کند که ارزش دارویی و صنعتی داشته 
و در صنعت تهیه  بسیاری از لوازم آرایشی استفاده می شود.
وی بیان کرد: با توجه به قیمت باال و اقتصادی بودن این 
ماده، هرساله طرح هایی برای تولید و برداشت آن توسط 

منابع طبیعی اجرا می شود.
قطارگز«  در  وشاء  »بهره برداری  طرح  اجرای  از  مالکی 
این  اجرای  راستای  در  گفت:  و  داد  خبر  جاری  سال  در 
طرح، 300 هکتار از اراضی قطارگز بذرپاشی شده است.
تومان  قیمت هر کیلو کندل صد هزار  اینکه  بابیان  وی 
است، افزود: سالیانه 7 تن از این ماده در استان برداشت 
و به کشورهای اروپایی صادر می شود. مالکی اظهار کرد: 
با توجه به خشک سالی های حاکم بر منطقه در صورتی که 
در امر توسعه، احیا و بهره برداری، برنامه ریزی اصولی و 
نابودی  شاهد  نزدیک  آینده ای  در  باشیم،  نداشته  علمی 

رویشگاه های گونه وشا خواهیم بود. 
»کما« گیاهی مستعد برای رویش در خاک های خشک 
دلیل  به  اخیر  سال های  در  که  بوده  جنوبی  خراسان 
برداشت بیش ازحد مردم در معرض خطر نابودی قرار دارد 

و نیازمند توجه همه اقشار و جایگاه های استانی است.

جنگل های تنک در استان خراسان جنوبی توسعه می یابد
تسنیم- مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: در این استان جنگل های تنک را داریم که ارزش آن برای ما از جنگل های شمال 
خیلی بیشتر است اما در توسعه این جنگل ها با وجود بذرکاری موفق نبودیم چرا که بارندگی نداریم تا شاهد به ثمر نشستن این بذرها باشیم. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی افزود: با توجه به کاهش بارندگی ها و تداوم خشکسالی در استان باید تدارک بیشتری برای 
افزایش فضای سبز دیده شود چرا که فضاهای سبز و درخت و مسائل زیست محیطی جزو سیستم های حیات بخش انسان به شمار می روند.

در راستای برگزاری نشست های مردم و مسئولین در دفتر روزنامه آوای خراسان جنوبی

جناب آقای حبیب ا... شریفی
مدیر کل محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان و معاونین ایشان امروز سه شنبه 94/12/18 از ساعت 10 صبح

 در دفتر روزنامه آوای خراسان جنوبی خیابان شهدا - شهدا 8 ساختمان آوا حضور دارند. 
هم استانی های عزیز می توانند سواالت خود را در زمینه های کمیسیون ماده واحده و تشخیص اراضی ملی، تصرفات غیر مجاز، 
تامین مسکن روستایی به صورت حضوری یا از طریق شماره 32224582 یا سامانه پیام کوتاه 3000272424 پیگیری نمایند.

نشست
 پرسش
 و پاسخ

فروش آب شیرین کن خانگی
نقد و اقساط  )بدون افزایش قیمت(

خیابان فردوسی - نبش حافظ
32421633 -09155438760

فروشگـاه خواجـوی
خرید با 

کارت اعتباری 
 ویژه فرهنگیان

 و کارمندان

الستیک مقدم
سود کم + کیفیت خوب= فروش بیشتر 
)تعویض، باالنس، باد نیتروژن در محل(

بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2  جنب پارک آزادی 

سمساری خزاعی
خرید و فروش کلیه لوازم منزل 

و اداری و ... مبل ، فرش ، یخچال و ... 
با باالترین قیمت خریداریم.

09156633937

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

و انواع اسباب بازی
 شعبانیه  حدفاصل نرجس 6 و 8، 09153612963

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

درب و پنجره ، مس و آلومینیوم 
فقط با یک تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئی

تخفیف واقعی کارت عروسی 
)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775

نقاشی ساختمان
 روغنی - پالستیک - اکرولیک  
مولتی کالر- کناف - کاغذ دیواری 

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

فروشگاه الستیک اسدزاده
 بورس تایر ایرانی و خارجی 

اقساط 12 ماهه برای فرهنگیان استان
بین انقالب 8 و 10 - جنب هیئت حسینی
32225254 - 09153624878

ضایعات کاغذ و کارتن شمـا را نقدا 
درب کارخانه کیلویی 280 تومان 

خریداریم.  
32255221-09156702717

الستیـک اکبـری
فروش انواع الستیک ایرانی و خارجی

بلوار مسافر -  مقابل پایانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

فـروش انـواع نهـال پیـونـدی
خیابان جمهوری اسالمی -  مقابل پارک آزادی اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین

خشک شویی و رنگریزی نارنج
باز و بست پرده رایگان /  پیک رایگان

هر پنج پتو یک پتو رایگان
آدرس: خیابان آوینی، خیابان نارنج

نبش نارنج 13
ساعت کار: 7 صبح الی 14      16 الی 21

09159620974 - 32349241
مدیریت : عسکری نیا

 آقایان: چهارشنبه - پنجشنبه - جمعه از ساعت 20 تا 22 
صبح: شنبه ، سه شنبه، چهارشنبه از ساعت 9 تا 10/30 

عصر: شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه از ساعت15/30 تا 17 و17/30تا 19
شب: دوشنبه از ساعت 21 تا 23

)مدیریت جدید(ساعت کار استخر نیلوفر

ن: 
نوا

با

برای ثبت نام در کالسهای آموزش شنا )عمومی و خصوصی( ورزش در آب
شماره تماس: 09366667224 شهید آوینی، خیابان نیلوفر، انتهای امیرکبیر

09151635494 -  خانم مردانی

* فروش، معاوضه آپارتمان 100 متری در حال ساخت، حاشیه بیست متری سپیده کاشانی، موقعیت 
عالی و آینده دار، 70 میلیون، نقد و قسط ، 50 میلیون وام بانکی تغییر شرایط پرداخت بالمانع 

* فروش منزل ویالیی در حال ساخت ،3 طبقه 180 متر زمین 340 متر بنا ، مدرس 25 جنوبی ، 450 
میلیون ، نقد و اقساط * خریدار زمین یا مشارکت در ساخت، 300 متر به باال ، کوچه باالی 10 متر، 

استقالل ، بعثت، نبوت، فتح یا آخر توحید و مدرس

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.
am
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خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی جارو برقی 

، اتو ، کیک پز، پلوپز، بخاری  6 ماه ضمانت 
آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل 

میالن09153618984

 گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
به قیمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا(

09904712042



سه شنبه *  18 اسفند 1394 * شماره 3462 44
صندلی های هوشمند در اتاق جلسات مستقر شدند

شرکت خودرو سازی »نیسان« در اتاق هیئت مدیره خود از صندلی های هوشمند »خود پارک« استفاده می کند که بعد از اتمام جلسات بصورت خودکار سر 
جای خود قرار می گیرند و یا به عبارت دیگر طبق آرایش از پیش تعیین شده، در جای مشخصی از اتاق هدایت می شوند. ایده چنین فکری از »فناوری خود 
پارک« شرکت »نیسان« نشأت گرفته است زیرا بعضی از خودروهای این شرکت می توانند بصورت خودکار در هر نقطه ای از پارکینگ پارک شوند.

تمیز کردن کامپیوتر و دسته بندی فایل های مورد نیاز آن 
مانند خانه تکانی عید یکی از اقدامات ضروری محسوب می 
شود. رایانه ها نیز مانند انسان ها به ویروس ها آلوده می شوند، 
ممکن است چربی خون یا قندشان باال برود، قلبشان آسیب 
ببیند و در مواردی حتی آلزایمر هم بگیرند. البته گاهی این 
آلزایمر رایانه ای موجب می شود از هر فایل چند نسخه روی 
 AdvAnced هارد دیسک شما ذخیره شود. نرم افزار قدرتمند
برای  برنامه ها  بهترین  از  یکی   SyStem Optimizer

رفع  و  فرآیندها  انجام  بهینه سازی  رایانه،  سرعت  افزایش 
امکان  این  به شما  است که  رایانه ها  در  موجود  مشکالت 
یک  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  و  راحتی  به  می دهد  را 
رایانه تکانی اساسی را پیش از تحویل سال نو انجام دهید. 
ابتدا برای شروع عملیات رایانه تکانی باید آخرین نسخه این 
نرم افزار را دانلود کنید. این نرم افزار در همه نسخه های 32 و 
64 بیت سیستم عامل ویندوز قابل استفاده است و پس از 
نصب آن می توانید از بخش های مختلف و ابزارهای موجود در 
آن بهره ببرید. اولین گزینه ای که پس از نصب برنامه به طور 
خودکار فعال می شود SmArt pc cAre نام دارد. حذف 
اطالعات اضافه روی هارد دیسک، مرتب کردن سکتورهای 
هارد دیسک، بررسی و پاکسازی بدافزارهای احتمالی، حذف 
ردپاهای ثبت شده در ویندوز و برنامه ها، بررسی درایورهای 
بهینه سازی  و  رجیستری  مشکالت  اصالح  شده،  منقضی 
رجیستری برای افزایش سرعت عملکرد فرآیندها از امکاناتی 
است که دراین بخش در اختیار شما قرار خواهد گرفت. پس از 
 StArt ScAn انتخاب هریک از گزینه های موردنظر روی
کلیک کنید تا عملیات رایانه تکانی هوشمند آغاز شود. در پایان 

موردنیاز  اصالحات  همه   Optimize روی  کلیک  با  نیز 
می رسد.   پایان  به  سریع  رایانه تکانی  یک  و  شده  اعمال 
جمله  از   diSk explOrer و   diSk tOOlS

به شمار   diSk cleAner بخش  در  کاربری  گزینه های 
سالمت  می توانید  گزینه ها  این  روی  کلیک  با  می رود. 
و  کنید  تست  و  ارزیابی  را  آن  درایوهای  و  هارد دیسک 
از  استفاده  بپردازید.  مشکالت  اصالح  به  نیاز  در صورت 
اثر  بر  اطالعات  ناگهانی  حذف  مانع   diSk tOOlS ابزار 

آسیب دیدن احتمالی هارد دیسک شما می شود و با استفاده 
اطالعات  می توانید  نیز   diSk cleAner گزینه   از 
کاملی از فایل ها و پوشه های ذخیره شده در هارد دیسک 
را کسب کنید. این اطالعات برای حذف گزینه های اضافه 
و مضر کاربرد دارند و با حذف آنها می توانید سالمت را به 

هارد دیسک رایانه هدیه کنید. 
اجرای سریع تر بازی ها در تعطیالت نوروز

مطمئنا لذت بازی های رایانه ای در تعطیالت نوروز بیش از 
پیش است و در صورتی که رایانه  شما برای اجرای بازی ها 
ایزوله شود، این لذت بیشتر هم خواهد شد. ایزوله کردن 
 GAme ابزار  با  بازی ها  روان  و  اجرای سریع  برای  رایانه 
 WindOWS OptimizerS بخش  در   Optimizer

صورت می گیرد. به کمک این ابزار یک محیط دسکتاپ 

پیام رسان و  نرم افزارهای مختلف همچون  بدون  مجازی 
بازی  مختل کننده   عوامل  همه  و  می شود  ایجاد  موزیک 
رایانه ای شما غیرفعال می شوند. اختصاص دوباره حافظه  
قابلیت  از  پشتیبانی  و  سیستم  مختلف  بخش های  به  رم 
امکاناتی  دیگر  از  کلیدهای صفحه کلید  در چیدمان  تغییر 

است که در این بخش می توانید از آنها استفاده کنید. 

حفاظت از محرمانه ها در سال جدید
می توانید   Secure encryptOr گزینه   از  استفاده  با 
اطالعات محرمانه  خود را برای همیشه رمزنگاری کنید تا 
دسترسی افراد غیرمجاز به آنها ناممکن شود. با استفاده از 
حذف  اطالعات  می توانید  نیز   Secure delete گزینه  
بازیابی کنید و اطالعات  را غیرقابل  از هارد دیسک  شده 
جدیدی را که قصد دارید حذف کنید با اطمینان از عدم 

بازیابی، از روی هارد دیسک رایانه پاک کنید.

بازیابی و پشتیبان گیری
هارد دیسک  روی  از  اتفاقی  به طور  را  اطالعاتی  اگر 
کرده اید،  پیدا  نیاز  آنها  به  حاال  و  کرده  حذف  رایانه 
 BAckup در   undelete ابزار  از  می کنیم  پیشنهاد 
فایل های  بازیابی  بگیرید.  کمک   & recOvery

حذف شده و پارتیشن های از دست رفته از امکانات این 
یک  از  پس  که  مواردی  دیگر  از  می رود.  به شمار  بخش 
نسخه  تهیه  باشید  داشته  توجه  آن  به  باید  رایانه تکانی 
است.  سیستمی  فایل های  و  مهم  اطالعات  از  پشتیبان 
 SyStem FileS و   BAckup mAnAGer گزینه های 
طراحی  منظور  همین  به   BAckup & reStOre

شده اند و با استفاده از آنها می توانید عالوه بر تهیه نسخه 
پشتیبان از اطالعات ضروری خود، یک نسخه پشتیبان از 
فایل های سیستمی که سیستم عامل برای اجرای صحیح 

به آنها نیاز دارد نیز تهیه کنید.

کیف پولهای هوشمند عجیبی عرضه شده اند که وقتی مشغول 
خرید هستید با تغییر شکل دادن سعی می کنند که شما را از 
زیاد پول خرج کردن منصرف کند! به طور معمول خرید کردن 
با کارتهای اعتباری موجب می شود که فرد متوجه نشود چه 
میزان پول خرج می کند. در این راستا یک مخترع خوش ذوق 
کیف پولهای هوشمند عجیبی را اختراع کرده است که وقتی 
در حساب بانکی شما پول زیادی نیست تالشی جدی را برای 
منصرف کردن شما از خرید کردن آغاز می کنند. یکی از این 
کیف پولها وقتی که کاربر مشغول خرید است ولی موجودی 

حساب بانکی اش کافی نیست تغییر شکل داده و خود را 
جمع و چروک می کند مدل دیگری از این کیف پولها که 
تاشو است زمانی که به اندازه کافی پول در کارت اعتباری 
نباشد سفت می شود به طوریکه صاحب کیف نمی تواند آن 
را باز کند و کارت خود را بیرون بیاورد. کیف پول بعدی هر 
چند دقیقه یکبار با لرزیدن به صاحب کیف یادآوری می کند 
که خرید نکند چون به اندازه کافی پول نداری. ایده ایجاد این 
 سه کیف پول از آنجا شکل گرفت که در قرن 21 مردم در
 جامعه ای زندگی می کنند که پول نقد کمتری با خود حمل

می کنند و با کارت های اعتباری خرید می کنند. این کیف 
پول ها را یک طراح مخترع به نام »جان کستنر« که در 
»مدیا لب« موسسه تکنولوژی ماساچوست )ام. آی. تی( کار 
می کند ابداع کرده است. هر سه کیف پول در داخل خود 
یک رایانه کوچک دارند که از طریق یک اتصال بلوتوث به 
تلفن همراه فرد وصل می شود و از طریق اینترنت تلفن 
بانکی صاحب کیف دسترسی  اطالعات حساب  به  همراه 
پیدا می کند به این ترتیب می فهمد که موجودی حساب 

مالک چقدر است و چقدر حق دارد خرید کند.

ضرب المثل بیرجندی

 مخترع ایمیل در سن
 74 سالگی درگذشت

بسیار  معموال  افراد  فوت  به  مربوط  خبرهای 
و  اولیه  شوک  ثانیه  چند  از  پس  و  هستند  کوتاه 
می  سپرده  فراموشی  به  خفیف  احساساتی  ابراز 
جا به  خود  از  یادگارهایی  افراد  از  بعضی  اما   شوند. 
می گذارند که آنها را از چهارچوب زمانی خارج کرده 
و در واقع حتی با وجود گمنام بودن جاودانه می کنند. 
ری تاملینسون یکی از این افراد و مخترع ایمیل است 
درگذشت.  سالگی  در سن 74  آن هم  تازگی  به  که 
به  که  هنگامی  میالدی   1971 سال  در  تاملینسون 
عنوان مهندس در یک شرکت تحقیقاتی در بوستون 
کار می کرد، اولین سیستم ایمیل مبتنی بر شبکه را در 
ArpAnet )نسخه اولیه اینترنت(، با قالب آشنای 
»نام میزبان @ نام کاربری« ایجاد کرد. او در واقع اولین 
 ایمیل را به شکل امروزی آن ارسال کرد، اما بعدها در
ارسال  پیغام  ندارد متن  یاد  به  مصاحبه ای گفت که 
 BBn شده، چه بود. او در سال 1971 عضو شرکت
بود که بر روی توسعه نسخه اولیه ای از اینترنت با 

مصاحبه  در  او  کرد.  می  کار   ArpAnet عنوان 
این  در   verGe سایت  وب  با   2012 سال  در  ای 
مشکالت  یافتن  او  نقش  که  بود  کرده  اعالم  زمینه 
 ArpAnet تا  بود  سیستم  این  در  اولیه 
کمپانی  این  در  دهد.  ارائه  آنها  برای  حلی  راه  بتواند 
روشهای متعددی برای ارسال پیام ها و همچنین به 
اشتراک گذاری یادداشت ها مطرح شده بود اما ایده 
فایل  که  بود   SndmSG دستور  یک  تاملینسون 
ایمیل را به رایانه دریافت کننده ارسال می کرد و در 
 واقع اولین برنامه پیام رسانی تحت شبکه به حساب
می آمد. همچنین او بود که تصمیم گرفت برای جدا 
کردن نام فرستنده از نام سرور میزبان از عالمت @ 
این  بودن  کاربرد  نیز کم  را  آن  دلیل  و  کند  استفاده 
عالمت در صفحه کلید عنوان کرده بود. همچنین او در 
مصاحبه ای با npr در سال 2009 اعالم کرده بود که 
 اولین ایمیل جهان تنها استرینگ های تصادفی از متن
فراموش بایست  می  دلیل  همین  به  و  اند   بوده 
می شده اند که این طور هم شده است. اما باید باور 
در  را  انقالبی  توانست  تاملینسون  اختراع  که  داشت 
دنیای دیجیتال آغاز کند که حتی با وجود گمنام بودن 
خود او، در بین کاربران دنیای دیجیتال بسیار معروف 

و محبوب است.

نقش کوروش را یک ایرانی بازی می کندرایانه تکانی برای عید

کشورمان  موفق  کارگردان  جوزانی  جعفری  مسعود 
این  در  بسازد.  را  کبیر«  »کوروش  فیلم  دارد  قصد 
فیلم نقش کوروش کبیر را یک ایرانی بازی می کند.

دنبال  به  سینما  کارگردان  جوزانی  جعفری  مسعود 
از  ساخت پروژه »کوروش کبیر« است که رونمایی 
فیلمنامه این فیلم جمعه چهاردهم اسفند ماه برگزار 
شد. سناریوی »کوروش کبیر« به یک سرمایه گذار 
واگذار شده است تا شرایط ساخت این فیلم را فراهم 
در  خواهند  می  که  گذارانی  سرمایه  از  بخشی  کند. 
بزرگی  واردکنندگان  باشند،  پروژه حضور داشته  این 

هستند. تمام لوکیشن های این فیلم در ایران انتخاب 
در  صد  فیلم  کامپیوتری  اصلی  بخش  است،  شده 
صد توسط هنرمندان ایرانی انجام می شود اما جمع 
کردن فیلم در یکی از بزرگترین استودیوهای جهان 
کامال  فیلم  این  شود.  می  انجام  کشور  از  خارج  در 
فیلمبرداری دیجیتالی  صورت  به  و  مدرن  شیوه   به 

می شود و با توجه به اینکه در ایران باندی با پهنای 
وسیع نداریم که بتوانیم برای این فیلم از آن استفاده 
کنیم این بخش را در خارج از کشور انجام داده اند. 
استفاده  المللی  بین  های  هنرپیشه  از  فیلم  این  در 
کرده اند ولی نقش کوروش کبیر را قطعا یک ایرانی 
حال  در  فیلم،  کارگردان  گفته  به  کند.  می  بازی 
نیست  فیلم  ساخت  مجوز  دریافت  به  نیازی  حاضر 
فیلمنامه  این  با  کسی  لحظه  این  تا  خوشبختانه  و 

مشکلی نداشته است.

سینمایی

فناوری

اََدم بّچی خورد، یَه دسِت، او هم اِشکسته.
آدم بچه خورد )خرد(، یک دستی، آن هم شکسته.

دستش  یک  انگار  دارد،  خردسال  کودک  که  کسی 
شکسته است و نمی تواند از آن استفاده کند. در واقع 
نگهبان کودک خردسال یا باید کودک را با یک دست 
در بغل نگاه دارد، یا با یک دست مواظبش در روی زمین 
باشد. به معنی مجازی: یک گرفتاری پیچیده، انسان را تا 

حدودی فلج می کند.

کیف پولهای عجیبی که جلوی خرید کردن شما را می گیرند!

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و ١٠٠ درصد خالص
تنها يك بار امتحان كنيد

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: ٨-٣٣٦٩٠٨٤٧-٠٥١

بيرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

برنج سفيد دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شاليزارها
تأييد شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ان
یر

ه ا
یم

و ب
ت 

مان
 ض

ال
 س

10

ی
ون

رگ
قی

قـاليشويی خـاوران   09151647069- 32255257-32253199  نوگیدری

عرضه کننده لوکس ترین و جدیدترین لوازم منزل، تزئینی، آشپزخانه و جهیزیه 
تخفیف ویژه عید نوروز     از 10 اسفند تا پایان اسفند
آدرس: بلوار معلم، خیابان فردوسی، نبش فردوسی 1

   تلفن: 32431749 - 09159044370       مدیریت: عربی

گـالری ُاميـال

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و كارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

فـرش هامـون
فرصت استثنایی را از دست ندهید
با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 

رایگان دریافت کنید
مطهری 21/1

 حمل بار و اثاثيه منزل داخل و خارج از شهر با كارگر ماهر 
و كاميون جک ٦ متری پتودار * تمامی اثاثيه منزل شما را با يک 

سرويس حمل می كنيم.   09155618308 - جالل نيا  

ايزوگام هريوند ی  ) را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد(
فروش و نصب انواع عايق های رطوبتی
نمايندگی ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

با تخفيف ويژه قيرگونی
محالتی - بين توحيد و مدرس
09153619297  

ايزوگـــام
 مصطفی هريوندی

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

آموزشگاه طراحی دوخت 

راحلـه 
با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور
برای دوره های مقدماتی و پیشرفته

 در رشته های نازک دوزی، ضخیم دوزی
 بچگانه دوزی، الگوسازی، مانتو و شلوار و ... 

 و رشته های رو دوزی سنتی، سرمه دوزی 
ابریشم دوزی، سنگ دوزی و ... هنرجو می پذیرد.

آدرس: نبش مدرس 7
تلفن: 32226200

نقـاشي ساختمان پيشگامـان 
اجراي كليه رنگ هاي پالستيك 

روغن ، اكروليك ، مولتي كالر و ...
 " كاغذ ديواری و لکه گيری گچ پذيرفته مي شود "  

09151630485 معصومیه  - صنعت و معدن 3- پالک  30
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تصمیم مهم

در یکی از روستاهای ایتالیا، پسر بچه شروری بود که 
ناراحت می کرد.  با سخنان زشتش خیلی  را  دیگران 
روزی پدرش جعبه  ای پر از میخ به پسر داد و به او 
گفت: هر بار که کسی را با حرف هایت ناراحت کردی، 
یکی از این میخ  ها را به دیوار طویله بکوب. روز اول، 
پسرک بیست میخ را به دیوار کوبید. پدر از او خواست تا 
سعی کند تعداد دفعاتی که دیگران را می  آزارد، کم کند. 
پسرک تالشش را کرد و تعداد میخ های کوبیده شده 
به دیوار کمتر و کمتر شد. یک روز پدرش به او پیشنهاد 
حرفهایش  بابت  کسی  از  توانست  که  هربار  تا  کرد 
معذرت خواهی کند، یکی از میخ ها را از دیوار بیرون 
پیش  روز پسرک  اینکه یک  تا  روزها گذشت  بیاورد. 
پدرش آمد و با شادی گفت: بابا، امروز تمام میخ  ها را از 
دیوار بیرون آوردم! پدر دست پسرش را گرفت و با هم به 
طویله رفتند، پدر نگاهی به دیوار انداخت و گفت: آفرین 
پسرم! کار خوبی انجام دادی. اما به سوراخ های دیوار 
نگاه کن. دیوار دیگر مثل گذشته صاف و تمیز نیست. 
وقتی تو عصبانی می شوی و با حرف  هایت دیگران 
را می  رنجانی، آن حرف ها هم چنین آثاری بر انسان  
ها می  گذارند. تو می  توانی چاقویی در دل انسانی فرو 
 کنی و آن را بیرون آوری، اما هزاران بار عذرخواهی هم

نمی تواند زخم ایجاد شده را خوب کند.

 از دست دادن امیدی پوچ و محال، 
 خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.

»شکسپیر«

 اگر شروع به قضاوت کردن در 
 مورد مردم بکنی، وقت پیدا نمی کنی که

 آنها را دوست داشته باشی.

ای دوست قبولم کن وجانم بستان
مستم کن  وز هر دو جهانم بستان
با هر چـه دلم قرار گیـرد بی تـو

آتش بــه من اندر زن و آنم بستان...

هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست 
که یک نفر احساساتت را بفهمد 

بدون اینکه مجبورش کنی .

از لحظه به لحظه زندگی کردن گریزی نیست
هرلحظه را چنان باید زیست که گویی واپسین لحظه 
است، پس، وقت را در جدل گالیه و نزاع تلف نباید کرد

متخصصان رشد و پرورش کودکان، بارها، کتاب درمانی 
مانند  روحی  فشارهای  در  کودکان  که  مواردی  برای  را 
و  دوست  دادن  دست  از  بیمارستان،  در  بستری بودن 
جدایی والدین،  یا در شرایط جنگ و رخداد های طبیعی 
همچون سیل و زلزله قرار می گیرند، توصیه کرده اند. ادبیات 
می تواند کودکان را در درک عواطف خود، همذات پنداری با 
شخصیت هایی که احساس های  مشابه را تجربه می کنند و 
نیز کسب بینشی نوین نسبت به چگونگی برخورد دیگران 
نقشی  می تواند  کتاب  رساند.  یاری  مشکالت،  همان  با 
همچون آینه را برای کودکان بازی کند؛ به این معنا که 
و  احساس ها   روابط،  ظاهری،  ویژگی های  بازتاب  دهنده  
کتاب  همچنین  باشد.  پیرامونشان  در  آنها  اندیشه های 
می تواند چون پنجره ای رو به جهان باشد که کودکان را 
با  تا  پیرامون شان دعوت کند  و  از خود  فراتری  نگاه  به 

شخصیت ها و شرایط پیوند برقرار کنند.

ادبیات به ٤ شیوه در رشد عاطفی کودکان 
سهیم می شود:

نخست، ادبیات به کودکان ثابت می کند که در بسیاری 
این  بروز  این که  و  هستند  دیگران  مانند  احساس  ها  از 
احساس ها و عواطف در آنها امری عادی و طبیعی است.

دوم، ادبیات، هرگونه احساس را از نقطه نظرهای گوناگون 

 بررسی می کند و تصویری کامل از آن به دست می دهد 
می کند. شناسایی  را  ویژه  احساس  آن  اصولی،  برپایه   و 

سوم، کنش های شخصیت های گوناگون نقطه نظرهایی 
را برای شیوه های برخورد با عواطفی ویژه ارایه می دهد.

چهارم، ادبیات به روشنی نشان می دهد که هر فرد عواطف 
این عواطف  این که  دیگر  و  تجربه می کند  را  گوناگونی 

گاهی در تضاد و کشمکش با یکدیگر قرار می گیرند.

 کودکان هنگام کتاب درمانی ٣ فرآیند
را تجربه می کنند: 

فرآیند همانندسازی، فرآیند پاالیش روانی و فرآیند بینش 
درون. کتاب درمانی می تواند به شکل انفرادی یا گروهی 
انجام شود. از آن جا که کودکان و نوجوانان در بیشتر موارد 
خود را به جای شخصیت های کتاب یا قهرمان های اصلی 
کتاب درمانی،  پروژه های  در  چنانچه  می گذارند،  داستان 
آنها  به  همانندسازی  شوند،  گزینش  مناسبی  کتاب های 
و  کنند  شناسایی  را  خود  مشکالت  تا  می کند  کمک 
هنگامی که درمی یابند در رویارویی با این گونه مشکالت 
تنها نیستند،  احساس آرامش و امنیت می کنند و از تنهایی 
و تشویش آنها کاسته می شود. زمانی که این همانندسازی 
صورت گرفت،  فرآیند پاالیش روانی نیز انجام می شود.
کودک و نوجوان از جنبه احساسی درگیر داستان می شود 

و می تواند احساسات خود را در شرایطی امن بروز دهد. 
نوجوان  و  کودک  روانی،  پاالیش  و  همانندسازی  با 
برای تجزیه و تحلیل مشکالت خود توانمندتر می شود. 
این گونه تحلیل ها سبب افزایش آگاهی و درک عمیق تر 
آنها از خود و ارتباط با دیگران می شود. این خودآگاهی 
کودک و نوجوان را قادر می سازد تا دریافت های خود را 
بخشد. بهبود  را  رفتارهایش  و  کند  رخدادها دگرگون  از 
کتاب درمانی می تواند به شکل انفرادی یا گروهی انجام 
یک  برای  انفرادی،  کتابی  کتاب درمانی های  در  شود. 
فرد خاص با یک نیاز ویژه برگزیده می شود. آن کودک 
یا نوجوان خاص می تواند کتاب را خود بخواند یا برایش 
خوانده شود. فعالیت هایی که پس از خواندن کتاب طراحی 
انجام  با آن کودک یا نوجوان  انفرادی  شده اند به شکل 
شود. کودک یا نوجوان درباره آن کتاب با آموزگار، کتابدار 
یا هر فرد بزرگسال که با او کار می کند، می تواند گفت و گو 
کند،  گزارشی درباره داستان بنویسد یا احساسات خود را به 
شکل هنر نقاشی یا هرگونه دیگری از هنر بیان کند. در این 
پروسه کودک و نوجوان از فشار های احساسی رها می شود 
و در ضمن با تحلیل ارزش های اخالقی و برانگیخته شدن 
تفکر انتقادی در او، بر خودآگاهی اش  افزوده می شود و 
بهبود  را  اجتماعی خود  و  ارزیابی های شخصی  می تواند 
بخشد. نتیجه آن خواهد شد که او رفتارش را بهبود بخشد 

و بتواند موضوع های مهم زندگی را درک کند. در کتاب 
درمانی های گروهی، کودکان و نوجوانان داستانی را بلند 
می خوانند یا برایشان کتابی خوانده می شود. گفت وگوی 
انجام  این خواندن  فعالیت های جمعی در پی  گروهی و 
می شود. آنها در این بحث ها درمی یابند که تنها نیستند و 
می توانند مشکالت خود را با دیگران سهیم شوند. اگرچه 
کتاب درمانی برای حل مشکالت کودکان در بحران است، 
اما تنها به این موارد محدود نمی شود. به طورکلی ادبیاتی 
که زندگی کودکان را بازتاب می دهد، می تواند کودکان را 

در حل مشکالت و ناشناخته های زندگی خود یاری دهد.

گام های کتاب درمانی:
- شناسایی نیازهای کودکان و نوجوانان مورد هدف

- گزینش مواد مناسب - طراحی فضا و زمان نشست ها 
)از پیش مخاطبان را درباره چگونگی گرداندن جلسه آگاه 

کنید.( - طراحی فعالیت های پس از کتابخوانی
درباره  نوشتن   - کتاب  یا  داستان  درباره  گفت وگو   -
برانگیختن  یا داستان،  نقاشی و اجرای نمایش -  کتاب 
)پرسش های  بیشتر  فعالیت های  برای  کودکان 
اختصاص   - داستان.(  یا  کتاب  موضوع  درباره  بیشتر 
برای فرصتی  دادن   - کودکان  به  استراحتی   زمان 

واکنش آنها به داستان

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز

بگو اگر آنچه را با شتاب خواستار آنید نزد من بود قطعا میان من و شما کار به انجام 
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حدیث روز

دروغ  چون کسی  زیرا  بپرهیزید،  و شوخی  جّدی  هر  در  بزرگ  و  کوچک  دروغ  از 
کوچک گفت بر دروغ بزرگ نیز جرأت پیدا می کند. امام سجاد )ع(

سبک زندگی

فواید کتاب  درمانی برای کودکان

استعالم،  تحقيق،   -1 افقی: 
آزمايش و مصاحبه با متقاضيان 
استخدام يا ورود به دانشگاه يا 
اجسام  رؤيت  ادارات - دستگاه 
ريز 2- فرشته - سيستم عامل 
رايانه - نجات دهنده 3- خطر 
و  ترتيب   - ايستاده   - كردن 
قرآن  در  كهف  سوره  جايگاه 
شهر   - اولين!  ضد   -4 مجيد 
جمع  حرف   -5 فقير   - رازي 
بزرگ  خم   - ريا   - طريقه   -
جزيره   - كردن  آماده   -6
 -7 قاچ   - اندونزي  معروف 
گيشه - لعنت - يكي از طويل 
ترين و مهمترين رودهاي اروپا 
كانادا  سياسي  پايتخت   -8
لقب   -9 سرير   - جوانمرد   -
شعر   - فاطمه)س(  حضرت 
بدون انديشه قبلي - عضو دهان 
سنگ    - سمها   - خالص   -10
ساختماني 11- بوييدن - ايوان 
- بازدارنده - يزدان 12- سفره 
رنجيده   - برانگيختن   - طعام 
برق   - چپاول   -13 ناراحت  و 
زننده - نظير 14- ارزان نيست 
ايراني  قوم  نخستين   - بنياد   -
15- روز قيامت - سازماني كه 
تأسيس  مشخصي  هدف  براي 

شده است.
كناره   - منحرف   -1 عمودي: 
گيري از ادامه شغل در اثر باال 
بودن سن و گاه در پي بيماري 
دلداده   -2 ازكارافتادگي  و 
يقه   - تهمت   - يوسف)ع( 
 - سراسر  و  كل   -3 جدولي 
با  رفتن   - آزمونها  آزمايشها، 
خودروها  ايمني  وسيله   -4 ناز 
از   - روستايي  5- شب  قادر   -
جنس ني - زين ساز 6- زمين 
امر   - گذاشتن  گرو   - آذري 
اذان  محل   -7 بخيل   - ماندن 
 - بهشت   - مسجد  در  گفتن 
الزم  اضافه  ابزار   -8 بم  صداي 

اكنون   - خطاها  و  گناهها   -
توضيح   - گياه  غذاي   -9
 -10 خورده  كتك   - سودمند 
روم  ديوانه  امپراتور   - رازيانه 
 - اسطورهاي  پرنده   - باستان 
تازيانه 11- پيشكش - زيرك و 
بال - نيز 12- جونده اي زيبا و 
كوچك روي درخت - مناسبت 
چارچوب   -13 ارديبهشت   12
 -14 عرب  پنجم   - حامل   -
دارايي جاري - رودي در بالكان 
- رنگ گياهي 15- موافقتنامه 
چند  بين  مرز  شدن  برداشته 
و  آهن  ريزه   - اروپايي  كشور 

چوب
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تازه ازدواج کرده ها بخوانند!

کرده اید،  آغاز  را  خود  مشترک  زندگی  به تازگی  اگر 
با رعایت نکات ساده و در عین حال، بسیار حساس 
برای  و  برده  لذت   زندگی تان  از  می توانید  زیر، 

همسرتان، همراهی همیشگی باشید.
هم فکری  با  بگیرید.  نظر  در  را  مشترک  هدفی   *
برای خود و همسرتان، هدف مشترکی داشته باشید 

و برای رسیدن به آن، یکدیگر را کمک کنید.
لذت های  بتوانید  تا  نباشید  خودرای  و  خودخواه   *

معنوی را درک کنید.
* عیب های خود را ببینید. فقط به دنبال عیب جویی 

از همسرتان نباشید، عیوب خود را نیز رفع کنید.
* قدرشناس باشید. قدر محبت های پدر، مادر، همسر 
خداوند  الطاف  سپاسگزار  و  بدانید  را  دوستان تان  و 
مورد  آن چه  راضی شوید.  او  تقدیرهای  به  تا  باشید 
رضایت خداوند نیست را انجام ندهید تا اطمینان و 

عزت نفس بیش تری بیابید.
به جای  باشید.  مسئولیت پذیر  و  عمل  اهل   *
توقع داشتن از دیگران، به فکر انجام مسئولیت ها و 
وظایف خود باشید. مثبت بیندیشید و اضطراب را از 

خود دور سازید.
* به ارزش های اعتقادی و فرهنگی یکدیگر احترام 

بگذارید.
* هرگز دشنام ندهید و جدال نکنید. بحث و جدل، 
کینه را در دل شعله ور ساخته و حرمت میان زن و 

شوهر را خدشه دار می کند.
* دلی آرام و نیک خواه داشته باشید. دل آرامی، یکی 
از راه های برقراری صلح و صفا بین شما و همسرتان 
به  رسیدن  برای  کنید.  زندگی  عاشقانه   * است. 

عشق، از انجام هیچ کاری کوتاهی نکنید.
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تمامی لوازم دست دوم منزل را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.    09158668002

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط10 و 12 ماهه ويژه فرهنگيان محترم
3 قسط برای كليه كارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفيف ويژه    *تعويض رايگان 

ارائه دهنده كليه برندهای ايرانی و خارجی 
درجه يك بيرجند

 بین پاسداران4 و 6    

به یک نفر بازاریاب بیمه با پورسانت 
عالی نیازمندیم.

32210126 -09151602684
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسین جعفری فرزند نظر به شماره 

شناسنامه 5641952 صادره از دماوند مقطع کارشناسی رشته مدیریت 
بازرگانی صادره از واحد دانشگاهی بیرجند مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد بیرجند به نشانی انتهای خیابان آیت ا... غفاری تحویل نماید.

فروش 405 مدل 83، بیمه تا برج 5 
رنگ عنابی، یک گلگیر رنگ

09199102688

فروش دو عدد کانکس 6*2/5 متر 
درحد نو    09190536413

سه قطعه زمین هرکدام حدود
 300 متر مربع، واقع در محوطه مسجد

 باقرالعلوم )ع( اجاره داده می شود.
09159639938
09157402683

اجاره                                  اجاره
ملک تجاری به مساحت 90 متر واقع در 

خیابان طالقانی بین طالقانی 10 و 12 ابتدای 
خیابان مفتح برای اجاره مطب یا دفتر کار 

مناسب می باشد.      09155621857

قابل توجه بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری 
و ادارات 

دو باب منزل کلنگی به متراژ 600 متر 
واقع در خیابان 17 شهریور، نبش خیابان 

به فروش می رسد.   09155624689

یک واحد آپارتمان شرکت تعاونی 
کارگشا به فروش می رسد.

آدرس: خیابان غفاری- روبروی 
بیمارستان  ولی عصر )عج(

09155624689

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

فروش فوری 17عدد آالچیق 
6 متری )زیر فی( 09151615023

تعمیر لوازم گاز سوز خانگی  و صنعتی 
و آبگرمکن در اسرع وقت
09150570409 - رجبی

مـژده
باغچه هایتان را به ما بسپارید 

برای کاشت گل و گیاه و سبزیجات
همراه با کود حیوانی
با ما تماس بگیرید
09152660862
09156646376

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298

فروش منزل ویالیی جنوبی
 273 مترمربع     معلم 7، پالک 34

 فی: 360    09155620967

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09159416784 حسینی

یک قطعه زمین مسکونی واقع در میرعلی 
با مجوز سه طبقه ساخت و امکان دریافت 
تسهیالت به مبلغ 45/000/000 تومان 

به قیمت 30/000/000 تومان
 به فروش می رسد.   09035615774

آغاز فروش ویژه نوروز
فلش 8: 10000 تومان / فلش 16: 
16000 / رم 8: 8000 / رم 16: 

14000 / گیرنده دیجیتال: 59000 
دستگاه بازی پلی استیشن: 59000

بین مطهری 2 و 4 - نمایندگی سروش

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

فروش مغازه کفش فروشی با دکوراسیون 
عالی و کفش های شیک با شرایط عالی 

واقع در بازار   09158600545

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 

14 قطعه سوم جنوبی   09158658156

لبنیات سنتی قائم
برای تکمیل کادر خود
 استخدام می نماید:

حسابدار آشنا به کامپیوتر و امور اداری 
یک نفر خانم / کارگر ساده یک نفر خانم

فروشنده  یک نفر آقا دیپلم به باال
متقاضیان برای تکمیل فرم درخواست 
شغل به آدرس میدان سوم مدرس 

باهنر غربی )بیست متری سوم مدرس( 
نبش چهار راه مراجعه نمایند.

32421000
ساعت مراجعه: 8-14

رفوگری فرش طاهری
09154414474

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

تخفیف واقعی کارت عروسی 
)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775

مشاور امالک  فدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

کلیه لوازم منزل شما را نقدا خریداریم
مبلمان و ... در محل

 نبش 17 شهریور 24     09159618050

توجه          توجه 
تاالر عروسی با امکانات بسیار 

خوب و فروش بسیار عالی 
)به دلیل تغییر شغل( به فروش
 می رسد.    09359280927

فروش آپارتمان واقع در خیابان پونه  
85 مترمربع مفید ، مجموعه

 چهار واحدی طبقه سوم، آفتابگیر
 بدون آسانسور،یک خواب 

09155621754
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نامه نیوز: افرادی که میزان زیادی قهوه مصرف می کنند در مقایسه با دیگران یک سوم کمتر در معرض ابتال به بیماری »ام اس« هستند. 
در مبتالیان به ام اس سیستم ایمنی بدن به پوشش حفاظتی فیبرهای عصبی حمله می کند. این آسیب باعث می شود مغز نتواند با بخش های 
دیگر بدن ارتباط برقرار کرده در نتیجه عالیمی همچون ضعف عضالنی، عدم هماهنگی بین اعضای بدن، درد و کاهش دید ظاهر می شود.

برای مقابله با »ام اس« قهوه بنوشید  اخبار ورزشی

دانش آموزان مقام آور ورزش زورخانه ای 
خراسان جنوبی تجلیل شدند

ایرنا: 9 دانش آموز افتخار آفرین پسر دوره متوسطه 
 اول خراسان جنوبی که در مسابقه ورزش زورخانه ای 
و کشتی پهلوانی کشور مقام سوم را کسب کردند، 
با حضور  تجلیل شدند. به همین مناسبت مراسمی 
خراسان  پرورش  و  آموزش  مسئوالن  از  تعدادی 
جنوبی و نیز بیرجند در دبیرستان دوره اول امیرکبیر 
و  بدنی  تربیت  اداره  رئیس  شد.  برگزار  شهر  این 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ورزشی  های  فعالیت 
 13 تا   11 مسابقات  این  گفت:  جنوبی  خراسان 
برگزار  استان کردستان  مرکز  در سنندج  ماه  بهمن 
شد. وی اظهار کرد: 16 تیم از سراسر کشور در این 
مسابقات شرکت کردند که تیم خراسان جنوبی در 
دوره متوسطه اول مقام سوم کشوری را کسب کرد. 
استانهای کردستان و کرمان به ترتیب مقامهای اول 
و دوم را کسب کردند. در پایان این مراسم جوایزی 
از طرف مسئوالن آموزش و پرورش خراسان جنوبی 

به دانش آموزان افتخار آفرین استان اهدا شد.

کیانوش رستمی تنها المپیکی اردوی
 تیم ملی وزنه برداری 

 
کیانوش رستمی اکنون تنها ملی پوش وزنه برداری 
و  آورده  بدست  را  المپیک  در  است که جواز حضور 
سایر وزنه برداران اردونشین برای المپیکی شدن باید 
در مسابقات قهرمانی آسیا 2016 یا جام فجر شرکت 
کنند. به گزارش ایسنا، اردوی تیم ملی وزنه برداری 
20 اسفند در کیش به پایان می رسد و وزنه برداران 
ادامه تمرینات خود را در تهران پیگیری خواهند کرد.

ملی  تیم  اردوی  در  بردار  وزنه   10 حاضر  حال  در 
هستند که در صورت ماندگاری در اردوی تیم ملی 
و رسیدن به رکوردهایی که در سطح المپیک باشد، 
بحث به دست آوردن جواز المپیک نیز مطرح است. 
کیانوش رستمی تنها وزنه برداری است که با حضور 
در مسابقات قهرمانی جهان 2014 و 2015 دو رقابت 
گزینشی المپیک را پشت سرگذاشته و اکنون مشغول 

آماده کردن خود برای المپیک است. 

طارمی رکورد دار اخطار تاریخ 
مهاجمان  پرسپولیس

آن  از  که  است  هفته ای  چند  طارمی  مهدی 
استانداردی که او را بدل به بازیکن برتر فصل کرده 
بود خارج شده است.به گزارش ورزش سه، مهدی 
طارمی برابر تراکتورسازی مثل همیشه پرتالش بود 
اما تالش او به گرفتن امتیاز بهتری برای پرسپولیس 
بازی یک  واپسین  دقایق  در  نشد.پرسپولیس  منجر 
مهاجم  اخطارترین  طارمیپر  مهدی  برای  را  اخطار 

تاریخ پرسپولیس در یک فصل، تجربه کرد.

تخم هندوانه برای سالمت قلب 
مفید است

 
سالمت نیوز: به گفته کارشناسان تغذیه، تخم 
هندوانه حاوی مقادیر زیادی مواد مغذی است 

نوشیدن  هستند.  مفید  بدن  برای سالمت  که 
نه  هندوانه  خوردن  یا  هندوانه  آب  لیوان  یک 
تنها موجب پر شدن معده می شود بلکه مواد 
مغذی از بین رفته را نیز احیا می کند. اما نباید 
از خواص تخم هندوانه هم غافل شد چرا که 

به  از خواص مغذی است. تخم هندوانه  مملو 
کاهش فشار خون کمک می کند. تخم هندوانه 
غیرضروری،  اسیدآمینه  سیترالین،  غنی  منبع 
هستند که دارای خاصیت ضدفشار خون است. 
این اسیدآمینه نه تنها موجب کاهش فشارخون 

آزاد  افزایش  موجب  بلکه  شود  می  شاهرگی 
شدن اکسیدنیتریک هم می شود و بدین ترتیب 
به کنترل فشار خون کمک می کند.این تخم 
و  قلب  از  حفاظتی  تاثیر  دارای  هندوانه  های 
تاثیر ضداکسایشی هم هستند و به همین خاطر 

از  دهند.  می  کاهش  را  قلبی  بیماری  ریسک 
اینرو به افرادی که در معرض بیماری قلبی-
عروقی قرار دارند توصیه می شود تخم هندوانه 

را در رژیم غذایی شان قرار دهند.

مراقب کلیه های فرزندتان باشید 

اختالالت  به  ابتال  علل  از  یکی  شهرخبر: 
کلیوی، عفونت ادراری ساده در دوران کودکی 
از  درصد   25 در  که  طوری  به  است،  افراد 
مبتال  ساده  ادراری  عفونت  به  که  کودکانی 
می شوند، احتمال اختالالت کلیوی در آینده 
افزایش می باید. بسیاری از خانواده ها به دلیل 
های  عفونت  به  چندانی  توجه  انگاری  سهل 
و  دهند  نمی  نشان  کودکان  در  ادراری  ساده 
همین امر باعث می شود که در سنین باالتر 
مشکالت کلیوی در میان افراد بیشتر مشاهده 
 10 زیر  به  ها  کلیه  کارکرد  که  زمانی  شود. 
کار  از  بیمار  کلیه های  واقع  در  برسد،  درصد 
به 50 درصد  کلیه  کارکرد  اگر  و  است  افتاده 
کم  همچون  عالیمی  بیمار  باشد،  رسیده 
خونی، رنگ پریدگی و ضعف را به همراه دارد.  
افرادی که در خانواده های آنان نارسایی مزمن 
کلیوی دیده شده است باید هر شش ماه یکبار 
و افراد سالم هر سه سال یکبار برای آزمایش 

از نظر کراتینین مراجعه کنند. بهتر  و بررسی 
است خانواده ها هر گونه تغییر در رنگ، بو و 
با  و  بگیرند  جدی  را  کودکان  در  ادرار  تکرر 
مشاهده تب باال و طوالنی مدت، بی قراری، 
برای  درمانی  مراکز  به  زیر شکم کودک  درد 

انجام آزمایش ها مراجعه کنند. استعمال سیگار 
روی جنین اثرات منفی دارد و کودکانی که از 
مادران سیگاری به دنیا می آیند، وزن کمتری 
ها  کلیه  نارسایی  و  صدمه  برابر  در  و  دارند 

آسیب پذیرند. 

با مصرف این نوشیدنی از آرایش 
بی نیاز شوید 

یا  یک  روز  هر  که  خانم هایی   : آنالین  قدس 
چند لیوان شیر بادام مخصوص را میل نمایند، 

نخواهند  آرایش  به  نیازی  دیگر  مدتی،  از  بعد 
بهبود  برای  بادام،  شیر  روزانه  مصرف  داشت. 
مؤثر  بسیار  نگران  و  افسرده  عصبی،  بیماران 
است و ناراحتی های پوستی و کبدی و کسالت و 
فراموشی را از بین می برد و برای تمرکز فکر مفید 

است.50 گرم مغز بادام خام در آب جوش خیس 
شده و پوست آن گرفته  شود و همراه 3 قاشق غذا 
خوری عسل و 4 لیوان آب سرد در مخلوط کن 
5 دقیقه مخلوط شود و با یک لیوان شیر خورده 
شود. اگر به ترکیبات شیر بادام، موز اضافه شود، 

بهترین نوشیدنی برای زیبایی خواهد بود.

آیا پوسیدگی  دندان ها با جرم گیری 
از بین می رود ؟

 
در  رنگ ها  تغییر  از  یکسری  نیوز:  سالمت 
معمواًل  و  دارند  وجود  دندان  خود  ساختمان 
جرم گیری  با  و  بوده  دائمی  رنگ ها  تغییر  این 
رنگی  تغییر  هر  افراد  معمواًل  نمی رود.  بین  از 
را که در دندان ها ایجاد می شود جرم می نامند 
جرم گیری  را  خود  دندان های  آن  رفع  برای  و 
می کنند در حالی که یکسری از تغییر رنگ ها به 
روی دندان، در واقع پوسیدگی هایی هستند که 
معمواًل به صورت سیاه رنگ دیده می شود و در 
نهایت موجب پوسیدگی دندان می شوند.مراجعه 
منظم و سالی یکبار برای جرم گیری ضروری 
است و نکته مهم این است که با دقت در نحوه 
خواهد  حداقل  به  جرم  تشکیل  زدن،  مسواک 
رسید. همچنین حساس شدن دندان ها پس از 
جرم گیری امری طبیعی و به مرور رفع می شود.

آیا پوسیدگی  دندان ها با جرم گیری از بین می رود ؟

محور قاین- بیرجند باز هم قرباني گرفت 

از سانحه رانندگي در محور بیرجند - قاین خبر داد. سرهنگ حسین  جانشین رئیس پلیس راه استان 
بر تصادف در کیلومتر 14  پلیسي 110 مبني  با اعالم مرکز فوریت هاي  نیک مرد گفت: روز گذشته 
اعزام شدند. وي  به محل سانحه  امداد  و گروه  راه  پلیس  کارشناسان  بالفاصله  بیرجند   - قاین  محور 
افزود: مأموران در بررسي صحنه دریافتند که یک دستگاه سواري پژو 405 با کامیون فوتون تصادف 
کرده که در این سانحه راننده پژو 405 و سرنشین در دم کشته و دو سرنشین کامیون مجروح شدند که 
جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند. سرهنگ نیک مرد تصریح کرد: کارشناس پلیس راه علت این 
سانحه رانندگي را تجاوز به چپ راننده پژوه 405 اعالم کرد. جانشین رئیس پلیس راه استان با اشاره 
به اینکه محور قاین - بیرجند یکي از پر حادثه ترین محورهاي مواصالتي سطح استان مي باشد که از 
ابتداي سال تا کنون در این محور 26 فقره تصادف منجر به فوت رخ داده است که 40 نفر جان خود 
نفر شده است  به مجروح شدن 231  دادند و همچنین 92 فقره تصادف جرحي که منجر  از دست  را 
بنابراین به رانندگان توصیه مي شود که قوانین و مقررات راهنمایي و رانندگي را رعایت کنند تا هنگام 

تردد در سطح جاده ها شاهد حوادث تلخ و مرگبار نباشیم.

قاچاقچیان مواد مخدر در نهبندان دستگیر شدند 

تریاک  گرم   560 و  کیلو   24 کشف  از  نهبندان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
مأموران  گفت:  شاهوردي  غالمرضا  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان  این  در 
دستگاه  یک  به  عبوري  خودروهاي  کنترل  هنگام  شهرستان  این  انتظامي 
اظهار  وي  کردند.  هدایت  بازرسي  الین  به  را  خودرو  و  مشکوک  کامیون 
 داشت: مأموران در بازرسي از خودرو 13 کیلو و 360 گرم تریاک که به طرز 
رابطه  این  در  که  کردند  کشف  بود،  شده  جاساز  خودرو  داخل  ای  ماهرانه 
عملیاتي  در  افزود:  شاهوردي  سرهنگ  شد.  دستگیر  متهم  و  توقیف  خودرو 
کنترل  هنگام  آباد  سهل  حسیني  شهید  بازرسي  و  ایست  مأموران   دیگر 
خودرو هاي عبوري از یک دستگاه خودروي پراید مقدار11 کیلو و 200 گرم 
تریاک کشف و دو متهم دستگیر شدند. وي تصریح کرد: در این عملیات ها 
مراحل  سیر  جهت  پرونده  تشکیل  با  متهم  سه  و  توقیف  خودرو  دستگاه  دو 

قانوني به مراجع قضایي معرفي شدند.

کشف انواع مواد محترقه در شهرستان قاین 

غیر  محترقه  مواد  انواع  عدد  و561  دوهزار  کشف  از  قاین  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
راستاي  در  گفت:  زاده  آبادي  امیر  علیرضا  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان  این  در  مجاز 
با کسب  و  مواد محترقه  توزیع  و  فروش  از  و جلوگیري  اماکن  بر  نظارت  اجراي طرح 
به موضوع  رسیدگي  اماکن صنفي،  از  تعدادي  در  مواد محترقه  فروش  بر  مبني  خبري 
در دستور کار مأموران پلیس این شهرستان قرار گرفت. وي افزود: مأموران در بازرسي 
انواع مواد محترقه کشف  اماکن صنفي سطح شهرستان قاین، دو هزار و 561 عدد  از 
کردند. سرهنگ امیر آبادي زاده تصریح کرد: در این رابطه پنج نفر متهم دستگیر و با 
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شدند. فرمانده انتظامي 
شهرستان قاین، با اشاره به اهمیت آگاه سازي نوجوانان نسبت به خطرات استفاده از مواد 
بیشتري  نظارت  فرزندان خود  رفتار  بر  پایاني سال  ایام  در  والدین خواست:  از  محترقه 
محترقه  مواد  توزیع  اماکن  از  اطالع  صورت  در  خواست  شهروندان  از  و  باشند  داشته 

مراتب را از طریق مرکز فوریت هاي پلیسي 110 گزارش کنند.

بنگاه قالب بتن        
 خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

   داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی
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بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران 

و چهارراه دولت 

  لول میبره! کاور شده ! لول میاره
با یک بار امتحان یک عمر مشتری شوید

 32412211-32412789
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

اجرای انواع سیستم های آبیاری
 قطـــره ای

 انتقال خط آب با کمترین هزینه
و بهترین کارایی- مشاوره و بازدید رایگان

 09151611884 - محمد جانی 
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اعطای 2 میلیارد تومان تسهیالت7

 به طرح های اقتصاد مقاومتی طبس

فارس- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه طبس در 
تاکنون  گفت:  مقاومتی  اقتصاد  برنامه های  با  ارتباط 
کارگاه های  به  تسهیالت  تومان  میلیارد   2 بالغ بر 
شده  پرداخت   شهرستان  این  در  زودبازده  کوچک 
است. احمدی اظهار کرد: پرورش شترمرغ، مرغ بومی، 
قارچ، زنبورعسل و قالیبافی از جمله این کارگاه ها بوده 
است که بر اساس حجم کار از 5 تا 30 میلیون تومان 
از  کرد:  خاطرنشان  وی  کرده اند.  دریافت  تسهیالت 
ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 32 یادواره شهدا 
پنج شهید گمنام  به ورود  توجه  با  و  برگزار کرده ایم 
به بیرجند در روز سه شنبه سعی می شود برنامه وداع با 

شهدا در طبس برگزار شود.

رونمایی از ضریح جدید 
امامزاده زیدبن موسی )ع( شهر قاین

ایرنا- ضریح جدید امامزاده زید بن موسی بن جعفر)ع( 
شهر قاین در مراسمی با حضور مسئوالن رونمایی شد 
این ضریح با صرف 850 میلیون ریال اعتبار ساخته شد 
که در ساخت آن 200 گرم طالی 24عیار به کار رفت 

و توسط هنرمندان اصفهانی ساخته شد.

اختصاص۶۰ درصد بودجه عمرانی
 بیرجند به گسترش فضای سبز 

تسنیم- شهردار بیرجند از اختصاص۶0 درصدی بودجه 
عمرانی شهرداری بیرجند در سال ۹5 به بهبود فضای 
سبز شمال شهر و مهرشهر خبر داد و گفت: شهرداری 
بیرجند در بهبود فضای سبز این مناطق از شهر تالش 
بیشتری خواهد داشت. مدیح  در جمع مسئوالن منابع 
طبیعی اظهار کرد: یک درخت 20 کیلوگرم اکسیژن را 
می گیرد و 200 کیلوگرم را پس می دهد. وی از تحویل 
پارک جنگلی به شهرداری بیرجند به عنوان یک اقدام 
ارزش  درخت  یک  ساالنه  افزود:  و  کرد  یاد  مناسب 
مدیرعامل  دارد.  دالری   7 محیطی  زیست  اقتصادی 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بیرجند نیز در 
ادامه از انتقال ساختمان این سازمان طی چندماه اخیر به 
شمال شهر خبر داد و گفت: قرار است برای بهبود فضای 
سبز و پارک ها در شمال شهر و مهرشهر تمرکز بیشتری 
صورت گیرد. انصاری به در دست اقدام بودن عملیات 
بهسازی پارک آزادی اشاره کرد و افزود: با اقدامات پیش 
روی این مجموعه در فضای سبز شمال شهر و مهرشهر 

و سایت اداری تحول ایجاد خواهد شد. 

رونمایی از ۶5 المان شهری در قاین 
به مناسبت استقبال از بهار 

فارس- شهردار قاین از رونمایی ۶5 المان شهری در 
قاین خبر داد و گفت: از این تعداد 30 المان مربوط به 
سال گذشته و 35 المان جدید بوده که در کارگاه های 
شهرداری قاین با حضور هنرمندان با اعتباری بالغ  بر 
اظهار  نوروزی  است.  ریال ساخته شده  میلیون   350
کرد: المان های جدید شامل تمبر یادبود، دیوار تاریخی، 
نمای خانه گلی، هفت سین، گلدان فلزی هرمی شکل، 

دیوار گل، قایق سندباد و بالن می شود.

بانک اطالعاتی عشایر نهبندان تشکیل می شود

بانک  تشکیل  بر  تأکید  با  نهبندان  فرماندار  تسنیم- 
اطالعاتی دقیق و به روز از وضعیت عشایر نهبندان 
گفت: اگر بانک اطالعاتی دقیق باشد برنامه ریزی هم 
دقیق خواهد بود. نظافت در جلسه بررسی مشکالت 
کرد:  اظهار  شهرستان  به  عشایر  دام  ورود  و  عشایر 
خیلی از مشکالت به مرور شکل گرفته است و دلیل 
آن هم اهمال کاری بوده است چرا که اگر مسئوالن 
سابق دقت می کردند این مشکالت شکل نمی گرفت.
وی با اشاره به موضوع قاچاق و به ویژه قاچاق میوه 
گفت: باندهایی هستند که به صورت شبکه ای عمل 
می کنند که گاهاً از چشم نیروهای کنترلی نیز مغفول 

واقع می شوند و در برخورد تشخیص داده نمی شوند.

انجام طرح های بیابان زدایی 
در ۱۴۰ هکتار از مراتع بشرویه 

تسنیم- مدیر منابع طبیعی بشرویه گفت: باتخصیص 
اعتباری بالغ بر ۱08 میلیون تومان از اعتبارات ملی 
اجرای طرح های بیابان زدایی در ۱40 هکتار از مراتع 
تخصیص  به  باتوجه  که  شد  گرفته  نظر  در  بشرویه 
 ۹5 سال  در  باقیمانده  و  اجرا  هکتار   70 در  اعتبار 
نمایشگاه  افتتاح  در  رفیعی  شد.  خواهد  محقق 
نمایشگاه  این  کرد:  اظهار  شهرستان  طبیعی  منابع 
با تأکید بر همت مردمی در اجرای طرح های منابع 
عرصه  ای  کرد:  خاطرنشان  وی  شد.  افتتاح  طبیعی 
برای  نیازمند همت جدی و عزم ملی  منابع طبیعی 
پایداری  برای  اجرای طرح های مختلف  نگهداری و 

مراتع و جلوگیری از پیشروی کویر است.

دانشجویان بسیجی نباید در مقابل برخی 
جریانات و تفکرات انحرافی خود را ببازند

خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده  شبستان- 
در مجلس با تأکید بر حفظ روحیه استکبارستیزی در 
دانشجویان، گفت: نباید دانشجویان بسیجی در مقابل 
هیاهوی برخی جریانات و تفکرات انحرافی که ممکن 
است در عرصه دانشگاه ها ایجاد و یا مد شوند خود را 
ببازند و یا نگران شوند چرا که این تفکرات دوام ندارد. 
جلسه  هفتمین  و  بیست  در  عبادی  االسالم  حجت 
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اظهار کرد: بسیج 
دانشجویان  و  دانشگاه  با  ارتباط  به جهت  دانشجویی 
نقش بسیار مهم و مسئولیت بی بدیل دارد. به گفته وی 
دانشجویان بسیجی با نقش تأثیرگذار و شجاعت خود 
می توانند با تفکرات الحادی و انحرافی که در دانشگاه ها 

است مبارزه و جهاد علمی داشته باشند.

توزیع 3هزار گلدان رایگان در روز
 اول فروردین، توسط شهرداری بیرجند

گروه خبر- مدیر عامل سازمان بهشت متقین شهرداری 
بیرجند با اشاره به برنامه های این سازمان برای روز 
اول فروردین ماه سال ۹5 از طرح توزیع 3 هزار گلدان 
در بهشت متقین خبر داد. بهدانی گفت: این سازمان در 
نظر دارد تا با کاشت درختان زینتی و گل های فصلی در 
قسمت هایی از معابر و مکان هایی که تازه میت دفن 
شده است فضای سبز آرامستان را توسعه دهد. عالوه 
بر این نظافت تمامی معابر و قبور، رنگ آمیزی جداول 
سطح آرامستان،لکه گیری آسفالت آرامستان، رسیدگی 
منظم به نظافت سرویس های بهداشتی و... از دیگر 

برنامه های شهرداری بیرجند در ایام نوروز خواهد بود.

چادرشب بافی سرایان بار دیگردر رکاب تولید

گروه خبر- مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان 
در  گذشته  در  بافی  شب  چادر  هنر  گفت:  سرایان 
و  بوده  برخوردار  خوبی  رونق  از  سرایان  شهرستان 
مردم منطقه از دستاوردهای چادرشب بافی خود برای 
کاربردهای متفاوت استفاده می کردند اما به مرور این 
هنر به گرد فراموشی سپرده شد. عرب  افزود: با توجه 
به پیشینه و زمینه کافی در شهرستان و وجود هنرمندان 
پیشکسوت، برنامه احیای این رشته با شناسایی هنرمندان 
پیشکسوت، تدوین و با هماهنگی های صورت گرفته و 
همت هنرمندان این رشته پس از سال ها اولین دارهای 
پارچه بافی در روستای چرمه برپا و تولیدات این رشته 
نیز در تنها فروشگاه صنایع دستی شهرستان به فروش 
می رسد و از این پس نیز در نمایشگاه های مختلف 

هنرمندان جاجیم و تولیداتشان حضور خواهند داشت.

افتتاح نخستین گود زورخانه ای باستانی 
خصوصی کشور در روستای تقاب خوسف

زورخانه ای  گود  نخستین  مراسمی  طی  فارس- 
باستانی خصوصی کشور در روستای تقاب خوسف با 
نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان  حضور 
مسئوالن  و  اسالمی،  شورای  مجلس  در  خوسف  و 
استانی و شهرستانی، ورزشکاران و خیران شهرستان 
زیربنای 400 مترمربع و  با  این زورخانه  افتتاح شد. 
اعتبار حدود یک میلیارد و 500 میلیون ریال در کمتر 
از یک سال با همکاری خیران و مسئولیت خیر سید 
 70 از  بیش  استفاده  برای  و  احداث  قطبانی  حسین 

ورزشکار آماده بهره برداری و افتتاح شد.

8۰ اثر تاریخی جدید در درمیان شناسایی شد

میراث  مطالعات  و  پژوهش  حوزه  مسئول  ایسنا- 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، 
تاریخی جدید در روستاهای شهرستان  اثر  گفت: 80 
درمیان شناسایی شده است. برآبادی اظهارکرد: این آثار 
شامل20 قلعۀ تاریخی، 20 آسیاب آبی، ۱0 خانۀ تاریخی، 
۱0 مزار و بنای آرامگاهی، 8 تپه و محوطۀ باستانی و 5 
برج دیده بانی، 4 مسجد تاریخی و همچنین تعدادی آثار 
دیگر همچون آب انبار، مدرسه علمیه، حمام، آسیاب بادی، 

چله خانه، سنگ نوشته و درختان کهنسال است.

کمک ۶۰۰ میلیون تومانی بانوان
 بافنده سربیشه ای به عتبات عالیات

عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  مسئول  ابراهیمی- 
سربیشه گفت: تاکنون 2۱0 متر فرش از شهرستان 
برای بازسازی عتبات عالیات اهدا شده که ارزش آن 
بیش از ۶00 میلیون تومان بوده است. شفیعی افزود: 
3 تخته فرش دیگر نیز برای بازسازی صحن مقدس 

حضرت زهرا )س( در نجف اهدا شد. 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت یازدهم روز چهارشنبه ۱۹ اسفند به بیرجند سفر می کند. به گزارش شبستان، دکتر سید 
حسن هاشمی به منظور افتتاح همزمان یک هزار و 7۱4 تخت ICU ویژه بزرگساالن، کودکان و نوزادان همزمان با ۱37 شهر کشور 
به بیرجند سفر می کند. شایان ذکر است در این روز ۱7۱4 تخت مراقبت های ویژه در 200 بیمارستان، 50 دانشگاه علوم پزشکی و 

همزمان ۱37 شهر در سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت دولت یازدهم در بیرجند به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح می شود.

فردا، وزیر بهداشت به بیرجند سفر می کند

کانون های فرهنگی هنری 
متناسب با نیاز جوانان برنامه ارائه دهند

شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  شبستان- 
بیرجند گفت: کانون های فرهنگی و هنری مساجد باید 
متناسب با استعداد و نیاز نوجوانان و جوانان و به منظور 
ظهور و شکوفایی استعدادها و خالقیت های آنها برنامه 
اسفند سالروز  با گرامیداشت ۱8  ارائه دهند. اصغری 

تأسیس ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد گفت: کانون های 
مساجد با توجه به گستردگی و تعامل با سایر ارگان ها خصوصاً بسیج، آموزش و 
پرورش و هیئت امنای مساجد توانسته اند تأثیرگذاری خوبی در حوزه کاری خود 
داشته باشند. وی افزود: باید کانون های فرهنگی و هنری مساجد متناسب با 
استعداد و دوران بلوغ نوجوانان و جوانان که مرحله ظهور و شکوفایی استعدادها 

و خالقیت ها است، نیروی آنها را در جهت مثبت به کار گیرند.

آغاز اعزام دانشجویان به راهیان نور از ۱8 اسفند

به  اشاره  با  شبستان- مسئول سازمان بسیج دانشجویی خراسان جنوبی 
اینکه اعزام دانشجویان به اردوی راهیان نور از ۱8 
حدود  مرحله  این  در  گفت:  شود،  می  آغاز  اسفند 
 22 قالب  در  بسیجی  دانشجو   ۱00 و  هزار  یک 
اعزام  جنوب  عملیاتی  مناطق  به  اتوبوس  دستگاه 
و  خواهر  دانشجو  تعداد 800  این  از  که  شوند  می 

امروز  جامعه  جوانان  کرد:  اظهار  قاسمی  هستند.  برادر  دانشجوی   300
بهترین  نور  راهیان  و  روبرو هستند  فرهنگی  بسیار گسترده  تهدیدات  با 
پادزهر و فرصت برای مقابله با این تهدیدها است. به گفته وی راهیان 
نور یک حرکت عظیم فرهنگی است چراکه سفرهای نوروزی مقام معظم 
رهبری به مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس در جنوب کشور تکلیف را 

بر همگان روشن کرده است.

بهره برداری از ۱۶ غرفه عامل فروش 
محصوالت کشاورزی استان

ایسنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: 
رفاه  در  تسهیل  و  کاال   مستقیم  عرضه  منظور  به 
استان،  ارگانیک  محصوالت  ارائه  شهروندان  حال 
تعداد ۱۶ غرفه عامل فروش محصوالت کشاورزی 
ولی پورمطلق،  می رسد.  بهره برداری  به  زودی  به 

شرق  بامداد  سازندگی  عرصه  طالیه داران  شرکت  همت  به  کرد:  اظهار 
ادامه  وی  می شود.  بهره برداری  استان  کشاورزی  محصوالت  غرفه های 
داد: این غرفه ها با همکاری سازمان میادین میوه و تره بار، سازمان تعاون 
روستایی و اداره کل تعاون استان ایجاد شده است. وی تصریح کرد: در 
این غرفه ها عالوه بر مواد لبنی و پروتئینی، مواردی از قبیل سبزی، عسل 

طبیعی، پوشاک و برنج نیز برای عموم به فروش خواهد رسید.

در دیدار با رئیس دانشگاه بیرجند:

وزیر تحصیالت عالی افغانستان بر اجرایی شدن تفاهم نامه های بین دو کشور تأکید کرد

حکمی  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
)ع(  رضوی  قدس  آستان  تولیت  به  را  رئیسی  ابراهیم  سّید  حجت االسالم 
منصوب کرد. به گزارش شبستان، در حکم رهبر انقالب اسالمی آمده است: 
»جناب حجت االسالم آقای حاج سّید ابراهیم رئیسی دامت برکاته: اکنون که 
 جناب حجت االسالم و المسلمین آقای طبسی رحمۀا... علیه پس از سال ها

حضرت  منور  و  مبارک  بارگاه  به  خدمتگزاری  در  موفق  و  مخلصانه  تالش 
علی بن موسی الرضا علیه آالف التحیه و الثناء به سرای باقی شتافته و در جوار 
مضجع شریف آرمیده اند، جنابعالی را که خود نشأت یافته آن دیار پر برکت، و 
امانت و کارآزموده در مدیریت های کالن می باشید، به  از صالح و  برخوردار 
تولیت آن آستان نورانی و مقدس منصوب می کنم و توجه آن جناب را به نکاتی 
معطوف می دارم: ۱-خدمتگزاری آستان قدس رضوی، افتخار معنوی بزرگ و 
به ساحت والیت  تقّرب  و  فروزان  آن خورشید  روحانیت  از  بهره مندی  زمینه  
را مغتنم بشمارید و همه  توش  این فرصت کم نظیر  آن مهر درخشان است. 
و توان خود را مصروف آن سازید و سرمایه های معنوی را که بحمدا... از آن 
برخوردارید، در پرتو آن افزایش دهید. 2- خدمت به زائران آن بارگاه مقدس به 

ویژه ضعفاء و نیازمندان را از رؤس برنامه های خود قرار دهید. 
3-خدمت به مجاوران و به ویژه مستمندان و مستضعفان وظیفه دیگری است 
که شایسته است به آن اهتمام ورزید. 4-آستان قدس ظرفیت فرهنگی عظیمی 
کند؛  اثرگذاری  اسالم  جهان  و  کشور  عمومی  فضای  در  می تواند  که  است 
شایسته است با کمک خبرگان فرهنگی، بیشترین بهره از این ظرفیت کم نظیر 

در ترویج معارف قرآنی و مکتب اهل بیت )ع( گرفته شود. 
5- مجموعه  فضاها و بناهای آستان قدس گنجینه  منحصر به فردی از هنر 
معماری اسالمی و ظرائف و لطائف علمی و هنری پر مضمون ملت ایران است؛ 
نگهداری و نگهبانی از این موزه  عظیم که در زمان تولیت فقید به نزدیک ده 

برابر گذشته ارتقاء یافته از جمله  وظائف بزرگ و شایسته توجه است. 
۶- حفاظت از موقوفات و بهره گیری بهینه از آن در مصارف خود که متولی 
فقید بدان اهتمامی ویژه داشتند و به ویژه بهره مند ساختن تهیدستان نقاطی 
از کشور که آن موقوفات در آن قرار دارند، بر حسب گنجایش وقفنامه ها نیز 

وظیفه  بزرگ دیگری است. 
7- سامان بخشیدن به بنگاه های اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و 

انضباط قانونی آنها نیز باید همواره مد نظر بوده از آن غفلت نشود.
بار دیگر جنابعالی را به استمداد از انوار مقدسه  آن مضجع روحانی که بی شک 
به توفیق در انجام این وظائف کمک شایانی خواهد کرد و نیز به نکته های 2 و 
3 توصیه می کنم و رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای متولی فقید سعید 
که در مدیریت و پیشرفت این دستگاه عظیم سعی وافر و خالص مبذول داشتند 
مسألت می نمایم و توفیق جنابعالی و همه خدمتگزاران آن آستان رفیع را همراه 

با تشکر از زحمات آنان از خداوند متعال خواستارم«. 

وزارت  و  بیرجند  دانشگاه  بین  علمی  بررسی همکاری های  نشست  مالیی- 
با حضور  اسفند ماه جاری  افغانستان ۱2  تحصیالت عالی جمهوری اسالمی 

 ریاست دانشگاه بیرجند، مدیر گروه پژوهشی افغانستان و مسئول دانشگاه های
عالیه  تحصیالت  وزارت  محل  در  افغانستان  اسالمی  جمهوری  خصوصی 

بیرجند  دانشگاه  رئیس  خلیلی  دکتر  نشست  این  در  شد.  برگزار  افغانستان 
ضمن معرفی توانمندی های دانشگاه بیرجند عالقمندی این دانشگاه را برای 
گسترش همکاری های علمی، بین المللی با دیگر کشورها با اولویت جمهوری 

اسالمی افغانستان ابراز داشت.
دکتر خلیلی آمادگی دانشگاه بیرجند را در مورد جذب دانشجویان افغانستانی و 
همچنین انجام طرح های پژوهشی، تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دورهای 

کوتاه مدت و سمینارهای مشترک علمی اعالم نمود.
را جهت  خود  آمادگی  دانشگاه  این  کرد:  نشان  خاطر  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
به  )ساالنه ۱00نفر(  افغانستان  دانشجویان  های  بورسیه  از  پنجم  جذب یک 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعالم کرده است.
دکتر فریده مومند وزیر تحصیالت عالی افغانستان ضمن استقبال از گسترش 

تفاهم  شدن  اجرایی  بر  بیرجند  دانشگاه  و  ایران  اسالمی  جمهوری  با  روابط 
نامه های بین دو کشور تأکید کرد و خاطر نشان کرد: عملیاتی کردن موضوع 

بورسیه ها از اولویت های وزارت تحصیالت عالی افغانستان می باشد. 
در ادامه وزیر تحصیالت عالی جمهوری اسالمی افغانستان برای همکاری در 
انتشار فصلنامه پژوهشی افغانستان با گروه پژوهشی افغانستان دانشگاه بیرجند 
اسالمی  جمهوری  به  سفر  ادامه  در  بیرجند  دانشگاه  رئیس  داد.  مساعد  قول 
افغانستان ضمن بازدید از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی این کشور با مسئوالن 
آموزش عالی افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها عالوه بر معرفی 
توانمندی های دانشگاه بیرجند و گروه پژوهشی افغانستان در مورد تبادل استاد و 
 دانشجو، همکاری های پژوهشی، برگزاری دوره های کوتاه مدت، کنفرانس های

 علمی مشترک و ... بحث و تبادل نظر گردید.

باحکم رهبر معظم انقالب؛

آیت ا... رئیسی؛ تولیت آستان قدس رضوی شد

امنیتي و اجتماعي استاندار در دیدار کمیسر عالي سازمان ملل  معاون سیاسي، 
 متحد در امور پناهندگان گفت: درصورت عدم تأمین امنیت پایدار، هر برنامه اي

با شکست  بیني شود  به کشورشان پیش  افغاني  پناهجویان  بازگشت  براي  که 
به مشترکات  استانداري، حسیني،  روابط عمومي  گزارش  به  مواجه خواهد شد. 
با  ایران  کرد:  اظهار  و  اشاره  افغانستان  و  ایران  فرهنگي  و  مذهبي  قومي، 
امر  همین  و  است  فراواني  مشترکات  داراي  مختلف  مباحث  در  افغانستان 
بیش  به حضور  اشاره  با  بدانیم. وي  برادر خود  را  این کشور  موجب شده مردم 
ایران و خراسان جنوبي گفت: در حال حاضر 2۶5  در  از مهاجرین  از سه دهه 
هاي رشته  در  تحصیل  حال  در  افغاني  دانشجوي  نفر  و ۱۱0  آموز  دانش   نفر 

مختلف تحصیلي در دانشگاه ها و مراکز آموزشي استان هستند که سرانه آموزشي 

هر نفر بیش از 2میلیون تومان مي باشد؛ این در حالي است که بخشي از کمک هاي 
 سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از سال 20۱5 قطع شده است. وي به تالش هاي

سازمان  عالي  کمیسر  توسط  آموزي  حرفه  و  آموزش  بحث  در  گرفته  صورت 
 ملل متحد در امور پناهندگان اشاره کرد و افزود: برغم ضرورت این تالش ها،

الزم است در بعد کمي و کیفي این خدمات توسعه پیدا کند. وي با تأکید بر لزوم 
تالش مضاعف جامعه بین المللي در ایجاد تأمین امنیت پایدار در افغانستان از نماینده 
کمیسر عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ایران خواست برای تقویت 

امکانات آموزشي به منظور بهره مندي مهاجرین اقدامات بیشتري صورت گیرد.
نماینده کمیسر عالي سازمان ملل متحد در امور پناهجویان ایران نیز در این 
جلسه از کمک هاي کم نظیر سه دهه گذشته ایران به پناهجویان قدردانی 
کرد: اظهار  و  اشاره  منطقه  کشورهاي  وضعیت  به  کاداناپاال،  سیوان   کرد. 

توجه  کانون  در  افغاني  پناهجویان  تا  گرفته  صورت  زیادي  هاي  تالش 
کشورهاي دنیا قرار گیرند. وي با اشاره به میهمان نوازي ایرانیان تصریح کرد: 

2۹ درصد متقاضیان پناهندگي به اروپا، افغاني هستند.

ایجاد امنیت، زیرساخت الزم براي بازگشت پناهجویان افغاني به کشورشان است

با  ایثارگران  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  مالیی- 
اشاره به حوزه مسکن خانواده های جانبازان و 
ایثارگران استان با گالیه مندی از اداره کل راه 
و ۱00نفر  و شهر سازی خاطرنشان کرد: هزار 
واجد شرایط تحویل مسکن هستند و در حالی 
و  جانبازان  شهدا،  خانواده  مسکن  مشکل  که 
ایثارگران در کشور حل شده است اما مسئوالن 

در استان سختگیری های بی مورد دارند.

مسقف کردن گلزار شهدای استان 
یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

کرد:  خاطرنشان  معصومی  االسالم  حجت 
بیش  استان  شهدای  گلزار  کردن  مسقف  برای 
از یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است. به گفته 
شهدای  گلزار  یک  قطعه  کردن  مسقف  وی 
شود. می  تمام  اینده  سال  خرداد  تا   بیرجند 

جانباز  و  ایثارگر  های  خانواده  تمام  افزود:  وی 
و  ۱4هزار  تعداد  و  هستند  بیمه سالمت  استان 

۱24 نفر بیمه تکمیلی دارند. 

فقط 50 درصد از معوقات 
خانواده های شهدا پرداخت شده است

 575 کرد:  تأکید  معصومی  االسالم   حجت 
فارغ التحصیل از واجدان شرایط بنیاد شهید استان 

های  استخدامی  از  25درصد  سهمیه  و  بیکارند 
سازمان های دولتی باید از بنیادشهید و ایثارگران 
و  اجتماعی  تأمین  سازمان  متأسفانه  ولی  باشد، 
مسئوالن بیمارستان میالد بیرجند سهمیه استخدام 
اداره کل بنیاد شهد و ایثارگران را لحاظ نکرده اند. 
سال  تا  شهدا  های  خانواده  معوقات  افزود:  وی 
۹0پرداخت شده اما با کمبود اعتبارات سال جاری 

حدود 50درصد از معوقات پرداخت شده است.

گالیه مدیرکل از بی مهری به خانواده شهدای استان

مراسم فاطمیه به مدت ۴ شب
سخنران: حجت االسالم و المسلمین حاج آقای نوفرستی

مداحان: حاج غالمحسین علیزاده، کربالیی رضا هامونی، کربالیی 
مهدی وثیق، کربالیی حسین گرگین و کربالیی ابوالفضل رستگار
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بررسی شکایات انتخاباتی در شورای نگهبان

از  انتخابات  بر  نظارت  مرکزی  هیئت  سخنگوی   
آغاز بررسی شکایات انتخاباتی در شورای نگهبان در 
روزهای آینده خبر داد. ره پیک در پاسخ به این پرسش 
که آیا شکایات دریافتی در این شورا در حدی هست 
که به ابطال انتخابات در حوزه های انتخابیه منجر شود 
گفت: پرونده ها باید در این شورا بررسی شود و در حال 

حاضر تصمیمی در این باره گرفته نشده است.

خاتمی : منتظر اعتراض اصولگرایان بودند 
تا فتنه 88 را ماله کشی کنند

مجلس  در  کرمان  مردم  منتخب   ، خاتمی  سیداحمد 
خبرگان رهبری گفت: خواست اصحاب فتنه و توقع 
مقابل  انتخابات  از  بعد  اصولگرایان  که  بود  این  آنها 
اعتراض  و  کرده  تجمع  فرمانداری ها  و  استانداری ها 
کنند تا بدین وسیله فتنه 88 را ماله کشی کنند! ولی 
نجابت  از  دارم که  آنها خبر  از جلسات محرمانه  من 
اصولگرایان مات و مبهوت و انگشت به دهان مانده اند.

چه کسی دادستان کل کشور می شود؟

با انتصاب آیت ا... سید ابراهیم رئیسی به عنوان تولیت 
آستان قدس رضوی، صندلی دادستانی کل کشور خالی 
مانده و رئیس قوه قضائیه به زودی دادستان کل کشور 
را منصوب می کند. در این میان گمانه زنی هایی هم 
قضایی  و  حقوقی  حوزه  کارکنان  و  قضات  سوی  از 
شکل گرفته که در آن به حجت االسالم منتظری ، 
سید مرتضی بختیاری ، حجت االسالم خلفی و عباس 

جعفری دولت آبادی اشاره شده است.

رئیس جدید در دور پنجم 
مجلس خبرگان رهبری که خواهد بود

با رای نیاوردن برخی خبرگان و تغییر ترکیب مجلس 
مجلس  این  ریاست  بحث  هم  باز  رهبری  خبرگان 
در  است.  شده  رسانه ها  سوژه های  از  یکی  به  تبدیل 
انتخابات 7 اسفند رقابت بین فهرست خبرگان مردم 
)منتسب به هاشمی( و لیست جامعتین بود. بر همین 
نامزدهای  به  را  ریاست  کاندیداهای  می شود  اساس 
کنیم.   اشاره  جامعتین  و  مردم  خبرگان  حمایت  مورد 
قطعا هاشمی مهم ترین نامزد فهرست خبرگان مردم 
برای ریاست مجلس خبرگان است که با توجه به این 
که فقط 27 رای را در این مجلس دارد ریسک کاندیدا 
شدن را نخواهد پذیرفت و اگر هاشمی رفسنجانی برای 
این انتخابات نامزد نشود، می شود هاشمی شاهرودی 
نامزدهای  محتمل ترین  را  امینی  و  کاشانی  امامی  و 
خبرگان  مجلس  رئیس  انتخابات  برای  جریان  این 
دانست. برای فهرست جامعتین قطعا یکی از مهم ترین 
گزینه های آیت  ا... جنتی است. این فهرست نامزدهای 
مشترکی با فهرست خبرگان مردم دارد که آن هم آیات 
شاهرودی، امینی و امامی کاشانی است. در این میان 
آملی  آیت ا...  و  علم الهدی  احمد  و  خاتمی  سیداحمد 
ریاست  برای  جریان  این  گزینه های  دیگر  الریجانی 

مجلس خبرگان رهبری هستند.

معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  الملل  بین  امور  مسئول 
در  اندیشی  هم  جلسه  در  گفت:  بیرجند  کشاورزی  و 
سفارت ایران در کابل و بازدید مردم و مسئولین افغان از 
نمایشگاه درخواست همکاری بیشتر را با ایران داشتند.

 ابوالفضل آرزومندان با اشاره به افتتاحیه نمایشگاه که در 
تاریخ 12 اسفندماه سال جاری در محل سالن اجتماعات 
با  نمایشگاه  این  افزود:  برگزار شد،  اورانوس شهر کابل 
سازمان  رئیس  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر  حضور 

توسعه تجارت، سفیر و رایزن بازرگانی ایران و همچنین 
وزیر تجارت و صنایع، وزیر معادن و پترولیوم و مسئولین 
اتاق تجارت افغانستان به مدت سه روز برگزار شد. وی 
یادآور شد: پس از برگزاری مراسم افتتاحیه مسئولین دو 
رسما  نمایشگاه  و  پرداخته  ها  غرفه  از  بازدید  به  کشور 
محل  در  کرد:  تصریح  آرزومندان  کرد.  کار  به  شروع 
فعاالن  اندیشی  هم  نشست  کابل  در  ایران  سفارت 
اقتصادی دو کشور برگزار شد. وی با بیان اینکه در روز 
دوم نمایشگاه جلسه ای با حضور هیئت اعزامی خراسان 
جنوبی در محل اتاق تجارت کابل برگزار شد، خاطرنشان 

کرد: در این جلسه در زمینه های مختلف تجاری به بحث 
و گفتگو پرداختند. مسئول امور بین الملل اتاق بازرگانی 
بیرجند با اشاره به اینکه نمایشگاه توانمندی های  ایران 
افغانستان روبرو شده  استقبال تجار و مردم  با  در کابل 
افغانستان درخواست حضور بیشتر  تاکید کرد: مسئولین 
آرزومندان  داشتند.  را  افغانستان  در  ایران  های  شرکت 
گفت: در روز آخر نمایشگاه نشست هم اندیشی و معرفی 
منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با حضور تجار معتبر کشور 
اقتصادی خراسان جنوبی در محل  فعاالن  افغانستان و 

هتل اینترکنتیننتال کابل برگزار شد.

 مسئول امور بین الملل اتاق بازرگانی بیرجند خبر داد : 

رئیس جمهور : با بوق هایی که در اختیار داشتند بی انصافی کردند ؛ دکتر عارف نقش بسزایی در انتخابات 92 داشت

رئیس جمهور با اشاره به انتخابات 7 اسفند اظهار کرد: همانطور که مردم در سال 92 حماسه آفریدند در این انتخابات هم حماسه آفریدند، در انتخابات 92 
برادر عزیز من دکتر عارف هم نقش بسزایی داشت. روحانی در ادامه خطاب به کسانی که می گویند دولت یازدهم چه کرده، گفت: باید به این آمار توجه شود. 
دولت یازدهم کشور را با نفت 25 دالری اداره کرده است و ارزش پول ملی و ثبات و آرامش بازار و روند کاهش تورم را حفظ کرده است. درست است که 
مردم مشکالت فراوانی دارند من همه اینها را قبول دارم اما به کسانی که انصاف را در انتخابات رعایت نکرده و با بوق هایی که در اختیار داشتند بی انصافی 

کردند می گویم در دوران وفور، قیمت نفت در سال های گذشته و مشخصا در سال 90 که درآمدهای نفتی 120 میلیارد دالر بود هیچ اشتغالی درست نشد.

نخستین واکنش بابک زنجانی پس از شنیدن حکم اعدام ؛ آیا من واقعا مفسد فی االرض هستم؟ 

وکیل مدافع بابک زنجانی می گوید موکلش پس از شنیدن حکم اعدام از وکالی خود خواسته صرف نظر از اینکه چنین رأیی صادره شده، همچنان کار 
انتقال پول و تسویه بدهی با شرکت نفت را به جدیت پیگیری کنند. کوهپایه زاده ادامه داد: وقتی زنجانی از مفاد رأی مطلع شد از من پرسید آیا واقعًا من 
مفسد فی االرض هستم؟ به او پاسخ دادم که از نظر من چنین نیست و دادگاه به ماده 2 قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی اشاره کرده و گفته 
اعمال شما به قصد ضربه زدن به نظام بوده است. موکل وقتی این را شنید خیلی متعجب و متاثر شد و گفت» یعنی من چون قصد ضربه زدن به نظام 

داشتم مفسد شناخته شدم؟. من که همه هدفم خدمت به نظام بوده است و به نظام کمک کردم«.

زاکانی : از شکایت دولت استقبال می کنم ؛ مسئول آلوده نمی خواهیم 

نماینده تهران گفت: امروز در پس رفت و آمدهای مکرر پروپاگاندای رسانه ای زیرساخت های یک 
غارت ملی و یک فاجعه بزرگ برای ملت ایران اسالمی در حال شکل گیری است. زاکانی خاطرنشان 
کرد: ما مسئوالن آلوده نمی خواهیم. چرا به خاطر باندهای قدرت و ثروت آبروی مسئوالن کشور را 
می برید و امید مردم را از آنها می گیرید؟. وی افزود: البته با توجه به اعالم سخنگوی دولت در شکایت 

از بنده که روشنگری پیرامون مفاسد کشور کرده ام من از این شکایت استقبال می کنم.

هاشمی بعد از سال 88 با اصالح طلبان شد و راه خود را از اصولگرایان جدا کرد

فعال سیاسی اصالح طلب گفت : برخالف اصولگرایان، اصالح طلبان و رئیس جمهور امروز حرف 
مردم را می زنند. انصاری راد در مورد چرایی رای باالی هاشمی در انتخابات مجلس خبرگان نیز 
گفت: چرایی این رای آوری را باید در این معنا دانست که هاشمی همراه اصالح طلبان شده و از 
مسیر گذشته خود برگشته است. او به ویژه بعد از انتخابات سال 88 دقیقا راه خود را با اصولگرایان 

جدا کرد و امروز راه هاشمی همان راه اصالحات است. 

مسئولین افغان درخواست حضور بیشتر شرکت های ایرانی را در افغانستان دارند

حضور فعاالن اقتصادی استان در اتاق تجارت و صنایع افغانستان

نشست هم اندیشی تجار و فعاالن اقتصادی افغانستان 
و ایران در سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل

مراسم افتتاحیه نمایشگاه اختصاصی ایران
 در افغانستان)کابل(

بازدید سفیر و رایزن بازرگانی ایران از غرفه
 اتاق بازرگانی بیرجند در کابل

طبخ با روغن ذرت 
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