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سیِل خسارت میلیاردی 
باران در استان

رئیس مجلس: 
آمریکا را از در بیرون می کنیم، اما

آنها به دنبال وارد شدن از پنجره هستند

سرپرست حجاج ایران : 
تاخیر سعودی ها برای مذاکرات به معنای

آن است که نمی خواهند حج 95 انجام شود 

 مشاور رسانه ای رئیس دولت دهم :  
بازگشت احمدی نژاد به سیاست با

شعار یارانه 250 هزار تومانی صحت ندارد

شاید اگر احمدی نژاد بیاید، بازهم مرتکب خانه نشینی شود / محاسبه غلط هاشمی مانند عملکرد دولت موقت خسارت بار است  / حمایت الریجانی از تصمیم  روحانی   /   قصد داعش برای پخش مواد رادیو اکتیو  در اروپا / خط و نشان پنتاگون برای بغدادی /   صفحه 8

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

 بر اثر بارندگی های سه روز گذشته اتفاق افتاد ؛ 

 قیمت بنزین افزایش نمی یابد
 

به  توجه  با  گفت:  تلفیق  کمیسیون  عضو  فارس: 
و  است  اقتصادی  ثبات  پی  در  امسال  دولت  اینکه 
در سال 96 نیاز به رای مردم دارد به دنبال افزایش 
قیمت بنزین نخواهد رفت.ندیمی با اشاره به اینکه 
افزایش قیمت حامل های انرژی در الیحه بودجه 
دیده  یارانه ها  هدفمندی  قانون  براساس   95 سال 
را در  البته مجلس دست دولت  نشده است، گفت: 

افزایش قیمت حامل های انرژی بازگذاشته است. 

اجرای مالیات بر خانه های خالی
طرح  اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
اجرایی  امسال  سکنه  از  خالی  خانه های  مالیات 
رکود  از  خروج  آماده  مسکن  بازار  گفت:  می شود، 
حال  در  گفت:  مظاهریان،  مهر،  گزارش  به  است. 
شناسایی  امکان  که  هستیم  ای  سامانه  ساماندهی 
خالی  خانه  مالیات  برای  قانونی  کند.  فراهم  را 
 تصویب شده است و طبق قانون در سال اول گرفته 

نمی شود و بعد با ضریبی افزایش پیدا می کند. 

کارت اعتباری متوقف می شود
تسنیم: کارت اعتباری خرید کاال در حالی اجرا نشده 
طرح  این  در  بود  قرار  دولت  که  شود  می  متوقف 
شش ماهه، با اجرایی شدن آن رونق را به واحدهای 
تولیدی و بازار برگرداند. با در نظر گرفتن این نکته 
که دولت اصرار دارد این طرح برای 6 ماهه پایانی 
سال  پایان  با  عماًل  بود  شده  بینی  پیش   94 سال 
اجرایی  دیگر  کاال  خرید  اعتباری  کارت  طرح   94

نخواهد شد.
اعزام 66 گروه جهادی به مناطق محروم استان در نوروز /  صفحه 7

 صفحه 7

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

تشکر و قدردانی 

جناب آقای مهندس محمدی
 مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس اسداللهی 
رئیس محترم اداره بهبود تولیدات دامی شهرستان بیرجند

بدینوسیله ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو از زحمات دو ساله شما بزرگواران در راستای 
تامین زیرساخت های مجتمع گاو شیری دشت مرک پس از چندین سال توقف 

و ساماندهی امور اجرایی متقاضیان آن تشکر و قدردانی نموده 
 از خداوند متعال برایتان توفیق روزافزون مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی مجتمع گاو شیری دشت مرک

جناب آقای سنجری
 مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

جناب آقای ولی پور مطلق
 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

بدینوسیله زحمات ، تالش ها و پیگیری های ارزنده شما سروران ارجمند
 و همکاران محترم تان در تشکیل

اتحادیه تعاونی کشاورزی باغبانی و زراعت خراسان جنوبی 
را ارج نهاده و از خداوند تبارک و تعالی برای شما بزرگواران توفیق روزافزون مسئلت دارم.

مرتضی رحیمی گازاری - رئیس و مدیرعامل اتحادیه تعاونی 

کشاورزی باغبانی و زراعت خراسان جنوبی  

سرکار خانم زهرا حسینی 
و سرکار خانم طاهره حسینی

درگذشت خواهر گرامی تان
 چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار 
چاره ای جز تسلیم و رضا نیست این ماتم جانگداز را به خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض 

نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات طلب می نماییم.

پرسنل شرکت آتیه سازان حافظ شعبه خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس حسن رمضانی
مدیرکل محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی

تسلیت و همدردی مان را در از دست دادن مادر عزیزتان پذیرا باشید  
در این ضایعه دردناک ما نیز شریک اندوه تان هستیم.

مصطفی رمضانی - مدیر غذای یاس و رستوران رونیکا

توجه                                     توجه

برای اطالع همشهریان محترم استان خراسان جنوبی
دو نفر از پرسنل شرکت ایمن حفاظ پاسارگاد به نام های 1- حجت اسداللهی فرزند ابراهیم 
شماره شناسنامه )7185( 2- رضا امیرآبادی زاده فرزند محمد شماره شناسنامه 29 که در 
شرکت ایمن گستر باقریه مشغول به کار هستند به دلیل عدم صداقت کاری به شرکت و 
کارفرمایان و سوءاستفاده هایی از شرکت اخراج گردیده اند ولی متاسفانه ادارات به تلفن 
نامبردگان تماس می گیرند و نامبردگان عنوان نمی نمایند که پرسنل شرکت نیستیم و به 
ادارات مراجعه می نمایند لذا به کلیه شهروندان اعالم می دارد که نامبردگان پرسنل شرکت 

نیستند و از شرکت به دلیل فوق اخراج گردیده اند.

مدیر عامل شرکت ایمن حفاظ پاسارگاد

اجاره بوفه 
بیمارستان  ولیعصر)عج(  بیرجند

به  را  بوفه خویش  دارد: مکان  نظر  بیرجند در  ولیعصر)عج(  بیمارستان 
صورت اجاره به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید، لذا از کلیه متقاضیان 
دعوت به عمل می آید برای دریافت مدارک مربوطه به استعالم اجاره بها 
حداکثر تا تاریخ 95/01/19 به امور اداری بیمارستان مراجعه و استعالم را 

تکمیل و تحویل نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهی و کارشناسی برعهده برنده استعالم خواهد بود.

  برای دریافت پیامک های اجاره واحدهای دانشگاه )بوفه،آژانس،انتشارات 

و...( عدد26 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایید

مجری پروژه های : خاک برداری ، حفاری 
چاله کنی ، اکتشاف معادن ، پیکور زنی  حفر قنوات و ...

 خدمات بیل مکانیکی چرخ  زنجیری و کمرشکن خّرم 

09157611605 - 09155611605

اطالعیــه 
آغاز ثبت نام نامزدهای شوراهای اجرایی و بازرسین 

چهارمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هالل احمر کشور

روابط عمومی جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی

زمان: 14 لغایت 20 فروردین 1395
مکان: شعب جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی

اولین آکـــادمی تخصصی تافـل ، آیلتس و MSRT در بیرجنـد
دوره های ترمیک نوجوانــان و بزرگساالن بــا متدی جدید

محاسبات سریع ریاضی »چرتکه تحت نمایندگی آی کیو مث«
تخفیف 10% نـوروزی ویژه افتتــاحیه تا پایان فروردیــن ماه

آدرس: معلم 18 - پالک 11   تلفن: 109   31 ساعت مراجعه : 16 الی 21

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 94 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا پایان 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبیفروردین ماه سال جاری می باشد.
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دالرآمریکادربازارنخستینروزپسازتعطیالتنوروزی3485تومانوسکهتمامطرحجدیدیکمیلیونو15هزارتومانعرضهشد؛
نرخهاییکهنسبتبهاواخرهفتهگذشتهنشاندهندهشیبکاهشیاست.بهگزارشایسنا،هرگرمطالی18عیارحدود
104هزارتوماندربازارروزشنبهقیمتداشت.همچنیننیموربعسکهبهترتیب533و248هزارتومانفروختهشد.

جدیدترین قیمت ها در بازار طال و دالر 

اینکه بیان با امالک مشاوران اتحادیه رئیس
فازاولخروجمسکنازرکوددر۶ماهابتدایی
امسالرخمیدهد،گفت:در۶ماهدومامسال
حجممعامالتبهحدیخواهدرسیدکهبتوان
آنرابازگشترونقبهبازارمسکنعنوانکرد.

حسامعقباییدرگفتگوبافارس،گفت:باتوجه
بهنامگذاریامسالبهناماقتصادمقاومتی،اقدام
وعمل،امیدواریمکهاقداماتعملیاتیدرحوزه
ِگل به بازار و دهد رخ دولت سوی از مسکن
با عقبایی شود. خارج رکود از مسکن نشسته

تاکیدبراینکهدرششماههاولامسالفازاول
بود، ازرکوددرمسکنراشاهدخواهیم خروج
اظهارداشت:در۶ماهاولامسالدرحالیمسکن
ازرکودخارجمیشودکهاینوضعیتبهخاطر
خواهد پارسال به نسبت معامالت حجم رشد

بودهرچندبایدتأکیدکردکهرشدمعامالتبه
ماهه ۶ در افزود: نیست.وی قیمت رشد معنی
دومامسالنیزحجممعامالتبهحدیمیرسد
کهبهتعبیریمیتوانگفترونقبهبازارمسکن

بازمیگردد.

فاز اول خروج مسکن از رکود در راه است

ازمشخصشدن بودجه95 تلفیق سخنگویکمیسیون
و داد خبر پردرآمد میلیون 24 یارانه حذف های اولویت
وضعیت شناسایی برای الزم مجوزهای دولت گفت:
درآمدی،هزینهوداراییافرادرادراختیاردارد.بهگزارش
افزود: پورابراهیمی، محمدرضا صداوسیما، خبرگزاری
براساسقانون،یارانهبایدبهافرادیتعلقگیردکهبامیزان
گذشته دولت در موضوع این اما دارد تناسب آنها درآمد
مصوبه براساس کرد: تصریح وی نشد. رعایت کنونی و
به نسبت شد مکلف دولت ،95 بودجه تلفیق کمیسیون
حذفیارانه3دهکباالیدرآمدیاقدامکندومنابعآن
اظهار پورابراهیمی شود. کشور در اشتغالزایی بایدصرف
از نفر میلیون حدود24 درآمدی باالی دهک داشت:3
خانوارایرانیراشاملمیشود.ویادامهداد:منابعآزادشده
ازمحلحذفیارانهاینافراد،صرفاشتغالبااولویتافراد
تحتپوششکمیتهامدادوسازمانبهزیستیخواهدشد.

سخنگویکمیسیونتلفیقبودجه95درموردمعیارحذف
بخش گفت: نیز ایرانی پردرآمد خانوار میلیون یارانه24
عمدهحذفیارانهاینافرادباتمرکزبردرآمدآناناست

کهدرگروههایذیلقراردارند:
گروهاول:کلیهتجاروصاحبانمشاغلآزادکهدرآمدسالیانه
آنهاحداقل35میلیونتوماناست.گروهدوم:نمایندگان
علمی هیئت اعضای قضات، اسالمی، شورای مجلس
دانشگاههاوموسساتآموزشیوپژوهشیودولتیوغیر
دولتی،پزشکانودندانپزشکان.گروهسوم:کلیهکارکنان
موسسات کلیه و ها شهرداری گانه، سه قوای و دولت
کارکنان کلیه و غیردولتی عمومی موسسات و عمومی
کلیه لشکری، و بازنشستگانکشوری و مسلح نیروهای
اجتماعی تأمین ومستمریبگیرانمشمول حقوقبگیران
وهمهدریافتکنندگانحقوقومستمریبخشدولتیو
غیردولتیکهدریافتیسالیانهآنهااز35میلیونتومانبیشتر

است.گروهچهارم:کلیهمدیرانواعضایهیئتمدیرهو
بازرسانشرکتهایدولتیوغیردولتیووابستهبهدولت
ونهادهایعمومیغیردولتی،کلیهمدیرانواعضایهیئت
مدیرهوروساومعاونینمناطقوشعببانکهاوبیمهها
اشخاص و کارکنان کلیه اعتباری، و مالی موسسات و
حقوقیدولتیوغیردولتیکهدریافتیساالنهآنهابیشتر
از35میلیونتوماناست.گروهپنجم:کلیهایرانیانمقیم
خارجازکشورنیزازدریافتیارانهمنعشدند.گروهششم:
کلیهکسانیکهدر3دهکباالیدرآمدیهستندودر
گفت:دولت پورابراهیمی نشدند. ذکر شده یاد های گروه
مجوزهایالزمبرایشناساییوضعیتدرآمدی،هزینهو
داراییرادراختیاردارد،مدلهایمختلفیکهمیتواند
برای اطالعات این کند. بندی طبقه را خانوارها و افراد
کشیدن« »سرک و است الزم اقتصادی ریزی برنامه

محسوبنمیشود.

اعالم اولویت های حذف یارانه 24 میلیون پردرآمد 

کاهش تخلفات اصناف در ایام نوروز  
بازارنوروزیامسالبهگفتهرئیساتاقاصنافکشور
ازجملهسالهاییبودکهبهدلیلفراوانیعرضهاقالم
پرمصرف،باتخلفاتکمتریروبروبودودرعینحال
تخلفاتیکهبعضاگزارششدبهدلیلنصبنکردن
برچسبقیمتوعدمصدورفاکتوربود.علیفاضلی
درگفتگوباایسنا،بابیاناینکهنوروزآرامیراپشتسر
گذاشتیم،اظهارکرد:وفورکاالهایپرمصرفنوروزی
وتوجهبهبحثکیفیت،ازمواردمهمیبودکهمنجربه
کاهشتخلفاتشدوبامشکلخاصیمواجهنشدیم.
واحدهای درحوزه تخلفات بیشتر اینکه بیان با وی
البتهمنکر افزود: پروانهصورتگرفت، صنفیبدون
آننیستمکههیچتخلفیازطرفواحدهایصنفی
صورتنگرفتامانکتهمهمکاهشقابلتوجهمیزان
تخلفاتبود.فاضلیهمچنیندربارهمقابلهجدیبا
قاچاقدرسالجارینیزگفت:باتوجهبهاینکهممکن
استبعضیکاالهاتولیدداخلنداشتهباشندبایددر
اینزمینهتدابیریاندیشیدهشودکهیااجازهورودآنها
دادهشودیااینکهاگربنابهدالیلینبایدوارداتصورت
و نظارت مورد مرزها طریق از نیز آن قاچاق گیرد،

کنترلبیشتریقرارگیرد.

جابه جایی بیش از هفت میلیون مسافر با 
ناوگان حمل ونقل جاده ای تا 13فروردین

معاونمدیرکلحملونقلمسافرسازمانراهداریو
حملونقلجادهایگفت:از25اسفندماهپارسالتا
13فروردینماهامسال،هفتمیلیونو23۶هزارنفر
باناوگانحملونقلجادهایدرمسیرهایمختلف
جابهجاشدند.نیماشهرزاددرگفتگوباایرنا،افزود:جابه
جاییاینتعدادمسافربا۶07هزاروسیلهنقلیهعمومی
شاملاتوبوس،مینیبوسوسواریکرایهدرسطح
ازهفت یادآورشد:59درصد انجامشد.وی کشور
میلیونو23۶هزارمسافربااتوبوسجابهجاشدند؛
25درصدبامینیبوسو1۶درصدهموطناننیزدر

اینمدتباسواریکرایههابهسفررفتند.

میزان بارش های کشور تا 13 فروردین
 به 183 میلیمتر رسید

ارتفاعکلریزشهایجویازابتدایسالآبیجاری
)نخستینروزمهرماه94(تا13فروردینماهامسال
افزونبر183میلیمترگزارشاست.بهگزارشایرنا،
اطالعاتحاصلهازآخرینآمارشرکتمدیریتمنابع
بارندگینسبت اینمقدار آبکشورنشانمیدهد،
بهمیانگیندورههایمشابهدرازمدت)191میلیمتر(
چهاردرصدکاهشونسبتبهدورهمشابهسالآبی
گذشته11درصدافزایشنشانمیدهد.برپایهاین
گزارش،حجمبارشهادرمدتیادشدهمعادل301
هزارو589میلیاردمترمکعباست.پیشترقائممقام
وزیرنیرواعالمکردهبود،درماههایآیندهحدود10تا
15درصدودربرخیمناطق20درصدکاهشبارندگی

ونیمتایکونیمدرجهگرمایهواخواهیمداشت.

زمان تحلیل و بررسی اقتصادمقاومتی 
به پایان رسید 

وزیرنیروگفت:زمانتحلیلوبررسیاقتصادمقاومتی
اجرایجهادیطرح زمان اکنون و پایانرسیده به
هایآبوبرقاست.بهگزارشایسنا،چیتچیان،با
تاکیدبراینموضوعکهتحلیلوبررسیدرخصوص
اقتصادمقاومتیدردستورکارفوریدولتبود،افزود:
دیگرزمانتحلیلوبررسیدراینخصوصبهپایان
رسیدهاستوتنهابایدزمانخودرادرراستایاجرا
بگذاریموبایدطرحهایجهادیرادنبالکنیم.معاون
وزیرنیرودرامورآبوآبفاابرازداشت:مدیرانوزارت
تا ببرند باال قدری را خود ریسکپذیری باید نیرو
دستیابی شاهد مقاومتی اقتصاد موضوع راستای در
بهاهدافخودباشیم.رحیممیدانیسپسبهموضوع
جذبنیرودروزارتخانهاشارهکردوگفت:درحال
نیم و سال یک حدود باید نیرو جذب برای حاضر
زمانصرفشودکهاینزمانبسیارزیاداستوباید

تدابیریدراینخصوصاتخاذشود.

رشد 23 درصدی پروازهای داخلی 
وزارتراهوشهرسازیآمارپروازهاینوروزیانجام
شدهاز25اسفندماهتا12فروردینماهرااعالمکرد
کهبراساسآنفرودگاههایکشور14هزارو۶14
براساس ایسنا، بهگزارش میزبانیکردهاند. را پرواز
ارائهشدهازسویوزارتراهوشهرسازی آمارهای
داخلی پروازهای نوروزی تعطیالت ایام طول در
23.5 رشدی گذشته سال مشابه مدت با قیاس در
سه نیز خارجی پروازهای و است داشته درصدی
درصدافزایشپیداکردهاست.روزششمفروردینماه
بابیشترینآمارپروازرکوردداراینایامبودهاست.

تشریح جزئیات وام های کارآفرینی
 به مددجویان کمیته امداد

امامخمینی امداد اشتغالوخودکفاییکمیته معاون
به کارآفرینی های وام جزئیات تشریح ضمن )ره(
نیز25 اشتغالخرد برای نهادگفت: این مددجویان
در امید محمد شود. می پرداخت وام تومان میلیون
گفتگوبامهر،درخصوصطرحهایکارآفرینیکمیته
و توانمندسازی راستای در امداد کمیته گفت: امداد
خودکفاییمددجویانهرسالهطرحهاییرااجرامیکند
بهطوریکهاشتغالهایخردوخانگیواستفادهاز
وی برنامههاست. این جمله از خودکفایی وامهای
تصریحکرد:وامهایکارآفرینیتاسقف75میلیون
تومانبهمددجویانپرداختمیشودو10هزارخانوار

ازطریقدریافتاینوامهاخودکفاشدهاند.

بارش ها کمکی به خشکسالی کرده است؟ 


رئیسمرکزملیخشکسالیومدیریتبحرانسازمانهواشناسیگفت:باوجودبارشهایاخیر،خشکسالیانباشتهشده
وبلندمدتهمچناندربسیاریازمناطقکشورحاکماست.شاهرخفاتحدرگفتوگوباایسنا،بااشارهبهاینکهکلکشور
درماهگذشتهحدود3درجهسلسیوسگرمترازحدطبیعیاسفندماهبودهاست،گفت:
همه31استانکشوردرماهگذشتهازحدودیکدرجهتا4.5درجهسلسیوسگرمتراز
شرایططبیعیوموردانتظاراینماهخودبودهاند.ویبهوضعیتخشکسالیکشورباتوجه
بهشاخصspiکوتاهمدتاشارهکردوگفت:برمبنایشاخصکوتاهمدتویکماهه،
بسیاریازمناطقکشوربهویژهمناطقمرکزیوجنوبیکشورشاملاستانهایقزوین،
همدان،مرکزی،قم،تهران،اصفهان،سمنان،چهارمحالوبختیاری،فارسوبخشهای
وسیعیازاستانهایکرمان،خراسانرضویوخراسانجنوبیدچارخشکسالیخفیفتا
شدیدهستند.ویعنوانکرد:خشکسالیانباشتهشدهدرکوتاهمدتوبابارشهایمقطعیاگرچهتعدیلمیشودولیبه
طوراساسیرفعنخواهدشد.ازاینرواتخاذهمهتمهیداتالزمبرایمواجههمنطقیباشرایطاقلیمیکشوروکمبودمنابع

آبوبهرهبرداریهوشمندانهازمنابعمحدودآبیکشوربایدهمچناندردستورکارهمهآحادجامعهباشد.

جریمه اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز تعیین شد 

تسنیم:مدیرکلاشتغالاتباعخارجیوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیدربارهجریمهکارفرمایانمتخلفگفت:بنابرمصوبه
شورایعالیکاردربارهحداقلدستمزددرسالجاری،مبلغجریمهبابتهرروزاشتغالغیرمجازاتباعخارجی1میلیونو
353هزارو۶10ریالخواهدبود.علیاقبالیازمیزانجریمهسال95کارفرمایانمتخلف
کهاتباعخارجیفاقدمجوزرابهکارگمارند،خبردادوگفت:براساسقانونهرگونهبه
کارگیریاتباعخارجیدرواحدهایکارگاهیممنوعاستوکارفرمایانمتخلفبرابرقانون
ازیکروزتا90روزحبسوپرداختچندبرابردستمزدیککارگرجریمهمیشوند.وی
گفت:میزانجریمهسال95کارفرمایانمتخلفکهاقدامبهاستفادهازاتباعخارجیفاقد
مجوزکارمیکنند،بهاستنادبند)ج(ماده11قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت
مبنیبراعمالجریمهبهمیزانپنجبرابرحداقلدستمزدروزانهاست.بنابهمصوبهشورای
عالیکارکهحداقلدستمزدروزانهبهمبلغ270هزارو722ریالدرسال1395تعیینشده،مبلغجریمهبابتهرروز
اشتغالغیرمجازاتباعخارجی1میلیونو353هزارو۶10ریالخواهدبود.بهگفتهمدیرکلاشتغالاتباعخارجیمبلغفوق

الذکردرخصوصکارفرمایانمتخلفاعمالودرصورتتکرارتخلف،اینمیزانجریمهدوبرابرخواهدشد.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 941173 محکوم علیه آقای صادق سنائی فر محکوم است به پرداخت مبلغ 
265/431/966 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای مجید مردانی و پرداخت مبلغ 12/250/000 ریال بابت حق 
االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف مازاد پالک ثبتی به شماره 4116 فرعی از 1554 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در میدان 
آزادی- خیابان آزادی- خیابان بعد از آزادی 2- پالک 64 به مساحت 264 مترمربع قدیمی ساز و با سقف گنبدی به مالکیت مرحوم 
غالمرضا سنائی فر که مازاد سهم االرث محکوم علیه از پالک فوق توقیف گردیده که از طریق مزایده میزان سهم االرث محکوم علیه 
آقای صادق سنائی فر در روز یکشنبه تاریخ 95/2/5 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده  مبلغ 1/900/000/000 ریال شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می 

توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره کالسه 93/1382 محکوم علیها خانم زهره حبیبی مود فرزند محمد محکوم است 
به پرداخت مبلغ 4/108/096/978 ریال در حق محکوم له آقای محمود کارگشا و پرداخت مبلغ 73/000/000 ریال بابت حق االجرا 
در حق دولت محکوم می باشد و با توجه به اینکه از ناحیه محکوم له کل سهام محکوم علیها از شرکت جیحون کویر )سهامی خاص(

به میزان 100 سهم معرفی و حسب اعالم هیئت مدیره توقیف گردیده است و حسب نظر کارشناس سهام پرونده میزان هر سهم به 
مبلغ 28/250/585 ریال کارشناسی گردیده است که ارزش کل صد سهم از سهام شرکت جیحون کویر مبلع 2/825/058/500 ریال 
کارشناسی گردیده است که  از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 95/2/4 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش 
برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 

قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی- مدیر دفتر  اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سالم، در روزهای تعطیل فشار آب درمعصومیه باال  
خیلی کم است. لطفارسیدگی کنید.

915...6151
سالم. با تشکر از مسئوالن میراث فرهنگی، برنامه های 
موزه امسال خیلی بهتر از سال گذشته بود. ولی ای کاش 

نظارتی هم روی قیمت ها بود.
0915...073
بر که  نیست  نهادی  استان  این  در  واقعًا   آیا 

مسکن  تعاونی  کند؟  نظارت  مسکن  های  تعاونی 
خواسته  می   91 سال  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
 95 سال  بدهد،  تحویل  را  نارنج  های  آپارتمان 
مسئوالن  از  نشد.  خبری  هیچ  ولی  رسید  هم 

خواهشمندم به این موضوع رسیدگی کنند. 
0915...865

روزنامه وزین آوا، سالم. روابط عمومي شرکت محترم 
سال  پایان  تا  نوشت  شما  جوابیه  در  فاضالب  و  آب 
 94 پروژه فاضالب شهرک گلها واقع در غفاري انجام

مي شود اما تا کنون هیچ خبري در شهرک نیست!
915...404
دارای های  خانواده  از  مسئوالن  سالم؛   آوا 

بچه های چند قلو بیشتر حمایت کنند.  چندین بار 
به بهزیستی نامه نوشتم اما خبری نشد...

915...2003
راهی  سه  محترم   راه  اداره  یا  شهرداری   سالم. 
بلوار شهید ناصری به طرف 1500 دستگاه  نیاز به 
زیر گذر دارد. جهت رفاه حال ساکنین امید است از 
طرف مسئوالن عنایتی شود. چه خوب  بود در اول 

این طرح انجام میشد. با تشکر
933...963
روی  بیرجند  از  قسمتهایی  اند  گفته  کارشناسان 
مورد  در  مهندسی  نظام  سازمان  است.  زلزله  گسل 
ساخت و سازهای این قسمت های شهر چه اقدامی 

کرده است؟
922...647
امنیت  حافظان  بر  قوت  خدا  و  ضمن عرض سالم 
انتظامی.  نیروی  کوش  سخت  دالوران  و  مردم 
در  اوباش  و  اراذل  تجمع  بر  نظارتی  خواهشمندیم 
برخی مغازه های شمال شهر داشته باشید. با تشکر 
915...949
نازیبا  و  معنی  بی  اکثرا  نوروزی  المان های  امسال 
تری  سلیقه  با  کارشناسان  و  طراحان  از  کاش  بود. 

کمک می گرفتید... 
913...854
سالم. چرا در غفاري وپاسداران میدان میوه وجود دارد اما 
میدان پارک خانواده هرروزه نمي شود؟ فقرا دنبال میوه 

ارزانند. لطفا کمی هم به فکر این قشر از جامعه باشید.
915...432
هاي  مغازه  و  ها  مارکت  سوپر  با  نیست  بهتر  آیا 
را  آنها  یا  شود  قانوني  برخورد  نشان  و  نام  بدون 
موظف نمود تا براي مکان کسب خود نام و عنوان 

خوب و مناسبي را انتخاب نمایند.
915...537
چرا  بیرجند.  دادگستري  مسئوالن  خدمت  سالم 
مالیاتي  های  بدهي  شود  مي  برگذار  مزایده  وقتی 
کند  مي  پرداخت  خریدار  که  پولي  از  را  ملک  و... 
را  ملک  تخلیه  حکم  همچنین  و  کنید  نمي  کسر 
را  تکلیف  صراحت  به  که  قانون  کنید؟  نمي  صادر 

روشن کرده، پس چرا قانوني عمل نمي کنید؟ 
915...388
سالم. مسئوالن لطفا فکری برای انتقال مشاغل پر 

سر و صدا به خارج از شهر بکنند . باتشکر
939...058
با سالم. از مسئوالن خواهشمندم لطفا بررسی کنید 
حساب  صاحب  اطالع  بدون  ها  بانک  برخی  چرا 
سیستم  نمودن  غیرفعال  و  وجه  برداشت  به  اقدام 

پیامک همراه بانک همزمان مي کند.
915...038
با سالم. از مردم مدعی فرهنگ بیرجند بعید است 
که سبزه های نوروزشان را در خیابان های شهر رها 
تعیین  و  مشخص  جایی  مسئوالن  بود  بهتر  کنند. 
 شده را درنظر می گرفتند تا می شد از حجم باالی

سبزه ها الاقل برای خوراک دام استفاده کرد. 
915...437
اضافه تقاضامندم  ادارات  برخی  مسئوالن   از 

حقوق ها را به موقع بریزند تا در این وضع گرانی 
شرمنده خانواده مان نشویم.

915...635
به  سری  خواهم  می  مسئوالن  از  جان.  آوا  سالم 
روشنایي  برای  فکری  و  بزنند  چهکند  الهیه  بلوار 

بلوار بردارند. با تشکر
915...700
بیرون  از  گرمتر  ها  اتوبوس  داخل  تابستان  سالم. 
براي  سردتر،  ها  اتوبوس  داخل  زمستان  و  است 
و  قدیمي  هاي  اتوبوس  به  شده  هم  خدا  رضاي 
ها  اتوبوس  این  کنید.  رسیدگي  شده  خارج  رده  از 
اتوبوسراني  سازمان  رئیس  نیست.  بیرجند  شأن  در 
همت کنید. براي مردم شهرتان اهمیت قائل شوید. 
915...534
نوع  است  این  ندارد.  بیمارستان  خوسف  شهرستان 
شهرستانها؟  بین  امکانات  تقسیم  و  عدالت  اجراي 

ببین تفاوت ره از کجاست تا بکجا.
915...011
از مسئوالن می خواهیم مشاغلی مانند نمایشگاه های 
اتومبیل که افراد زیادی جلوی آن تجمع می کنند را به 

خارج از شهر انتقال دهند. با تشکر
935...254
این چه رسمی است که هروقت قانونی مصوب می شود 
در استان و شهر بیرجند تمام قد اعمال می شود. آن از 
منابع طبیعی و این هم از راهنمایی و رانندگی که فقط 
به فکر جریمه مردم با کمین و برخورد نامناسب هستند.
930...443

میزان  موسسه  مشکالت  پیگیري  از  پس  سالم. 
از  مشکالت  حل  ادعاي  و  صادرات  بانک  ادغام  و 
روزنامه آوا خواهشمندم از روند اجرایي آن گزارش 
مردم  مطالبات  نهایي  پرداخت  تا  و  فرمایید  تهیه 

باشید. پیگیر 
915...267
 سالم. مسئوالن شهرداری لطفا به نظافت و تمیزی بلوار

هاي  سطل  اطراف  دهید.  اهمیت  بیشتر  ا...  بقیه 
زباله، آشغال هاي زیادي جمع شده است.

915...687
سالم. مسئوالن محترم به فکر مشکالت مهرشهر 
کشي  خط  شرقي  حافظ  20متري  خیابان  باشند. 

ندارد.با تشکر
919...013
سالم، از مسئوالن درخواست می کنم از پرستاران 
بیمارستان ولیعصر  با تجربه تری در بخش مامایي 
باشند  می  دانشجو  که  پرستارانی  کنند.  استفاده 

تجربه کمی دارند و اکثر بیماران ناراضی هستند.
935...643
لطفا برای ایستگاه های اتوبوس خیابان الهیه غربي 
سایه بان و صندلي بگذارید. همچنین براي مسکن 
بگذارید چون  بیشتر  های  اتوبوس  الهیه  مهر  هاي 

مسیر واقعا دور است و تاکسي گیر نمي آید.
915...263
باسالم و خسته نباشید از راهنمایي و رانندگي تقاضا 
گازاري  ا...  آیت  راه  چهار  براي  فکري  که  دارم 
بردارند. احمر  هالل  کاربردي  علمي   دانشگاه 

هفته اي چند بار تصادف مي شود.
936...913
مکعب  لیتر  ها  میلیون  شاید  گذشته  ساعت   48 در 
جاری  استان  مختلف  نقاط  در  سیالب  اثر  بر  آب 
روزها  این  در  تقریبا هر ساله  اتفاق  این  باشد  شده 
گویا  استان   آب  اما مسئوالن  پیوندد  می  وقوع  به 
هیچ برنامه ای برای مهار این روان آب ها با وجود 
خشکسالی های متعدد ندارند. به نظر می رسد سوء 
مدیریت را هم باید به عوامل تشدید خشکسالی در 

استان اضافه کرد... !
915...345
بازارچه صنایع  از  بازدید  برای  روز دوازده فروردین 
شب  سر  رفتیم  اکبریه  موزه  باغ  به  استان  دستی 
آن  جالب  بود  تعطیل  میان  در  یک  ها  غرفه  نشده 
سایر  در  شده  معرفی  دستی  صنایع  از  بسیاری  که 
نقاط کشور هم با قابلیت های بهتر عرضه می شود 
و اختصاصی استان ما نیست در عین حال خبری از 
دستباف   منسوجات  برخی  و  بیرجندی  کفش  غرفه 
محلی به چشم نمی خورد. در یک کالم این بازارچه 
زحمات  به  احترام  با  و  نبود  کامل  و  زنده  چندان 

مسئوالن خیلی بهتر از این می توانست باشد.
915...589
بوستان  های  برق   11 ساعت  سر  جدید  سال  در 
مطلق  تاریکی  این  و  کنند  می  خاموش  را  سرو 
مسئوالن  از  است  هراسناک  واقعا  بوستان  کنار  در 

خواهشمندم به این موضوع توجه فرمایند.
915...568
خالی  جیب  دهنده  نشان  نوروز  امسال  های  المان 
هنرنمایی  هیچگونه  بدون  گویا  که  بود  شهرداری 
به هر وسیله ای خواسته چند المان سر هم کند و 
کاری انجام داده باشد. کاش حداقل این المان ها را 
نمی گذاشتند. مثال مدادتراش های میدان ابوذر ما 
را یاد اول مهر می اندازند و سنخیتی با بهار ندارند.
915...663
کسبه  برای  که  آن  از  بیش  نزاری  حکیم  خیابان 
واقعا  رانندگی  و  راهنمایی  برای  باشد  داشته  سود 
سود آور است چرا که جایی برای پارک وجود ندارد 
صنفی  واحدهای  به  مراجعه  برای  ناچارند  مردم  و 
شوند. جریمه  و  کنند  پارک  دوبله  ای  لحظه  برای 

سالهاست می خواهند این خیابان را به بازار تبدیل 
کنند ولی دریغ از عمل ...

935...545
در آستانه سال نو از شورای محترم شهر می خواهیم 
طرح های زیربنایی که در مدت این دوره برای مردم 
شهر بیرجند در نظر گرفته و یا در دست اقدام دارند بیان 
کنند این بهترین عیدی برای مردم خواهد بود. با تشکر
915...233
به  توهین  جدید  نوروزی  های  المان  شما  نظر  به 
محترم  کارشناسان  لطفا  نیست؟  مردم  فرهنگ 
اند  داده  را  ها  المان  این  پیشنهاد  که  شهرداری 
توضیحی برای مردم داشته باشند چرا که ما مهمان 
نوروزی داشتیم که می خندیدند و می گفتند عجب 

شهر فرهنگی ای دارید!
915...959
ماموران فضای سبز شهرداری تا 24 ساعت قبل از 
اما  کاشتند  می  گل  فرودگاه  بلوار  در  تحویل  سال 
یک دفعه کار رها شد و بعد از تعطیالت نوروز هم 

گویا تکلیف بقیه گلکاری بلوار معلوم نشده است!
936...565
زدیم  دور  را  ایران  شهر  چندین  خانواده  با  امسال 
باور کنید سرجمع در تمام این شهرها تعداد ماموران 
از ماموران  راهنمایی و رانندگی را که دیدیم کمتر 
تشکر رانندگی  راهنمایی  از  واقعا  بود.   بیرجند 

می کنم. خدا کند فقط برای جریمه نبوده باشد.
936...915
هنوز  چرا  است  کیلومتر   100 اسدیه  بیرجند  مسیر 
کردند  زیاد  رو  ها  کرایه  است  نشده  گران  بنزین 

آقایان مسئول شفاف سازی کنید.
915...151

پیام شما
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بيشترين بارندگي خراسان جنوبي در نهبندان به ثبت رسيد
 کارشناس هواشناسي خراسان جنوبي گفت: بیشترین میزان بارندگي در 24 ساعت گذشته در استان مربوط به ایستگاه هواشناسي نهبندان به 
میزان 19 میلیمتر بوده است. جواد نخعي اظهار داشت : در 48 ساعت گذشته میزان نزوالت جوي در قاین پنج میلیمتر، نهبندان، فردوس، سرایان 
و خوسف هر کدام یک میلیمتر، آرینشهر 18 میلیمتر، درمیان دو میلیمتر، زهان 6 میلیمتر، سربیشه سه میلیمتر، حاجي آباد چهار میلیمتر، فتح آباد 
فردوس 6 میلیمتر، طبس چهار میلیمتر، ، قدمگاه نهبندان 17 میلیمتر، حسین آباد نهبندان 15 میلیمتر و شاهکوه نهبندان 11 میلیمتر بوده است.

و  دید  برای  است  فرصتی  دیرباز  از  نوروز 
عید  این  تعطیالت  اما  ها،  خانواده  بازدید 
داده  چهره  تغییر  است  سالی  چند  ایرانیان 
انجام  به  را  سفر  جامعه،  از  زیادی  بخش  و 
مراسم سنتی دید و بازدید ترجیح می دهند. 
های  دستگاه  سوی  از  شده  منتشر  آمار 
نوروزی  نشان دهنده رشد سفرهای  متولی، 
در  که  حالی  در  است.  گذشته  دهه  یک  در 
سفر،   - نفر  واحد  براساس  و   1385 نوروز 
انجام شده  میلیون سفر در کشور  تعداد 35 
و  فرهنگی  میراث  سازمان  آمار  بر  بنا  بود، 
 60 از  بیش   94 نوروز  ایرانیان  گردشگری، 
میلیون »نفر اقامت در شب« را ثبت کردند 
که معادل 15 میلیون مسافر نوروزی است. 
به تعبیری دیگر در نوروز سال گذشته از هر 
5 ایرانی یک نفر به سفر نوروزی رفته است.

آمار کلی سفرهای نوروزی 95 هنوز به شکل 
دقیق منتشر نشده است اما آمار غیررسمی، 
خبر سفرها  درصدی   4 رشد  از  هم   امسال 

می دهد. این آمار در شرایطی ارائه می شود که 
در سنن و آداب نوروزی مردم کشورمان، دید 
و بازدیدهای خانوادگی سهم مهمی دارد. از 

گذشته های دور نوروز برای ایرانیان بهترین 
و  بستگان  با  ارحام  صله  انجام  برای  زمان 
اقوام بوده است، پدیده ای که در چند سال 
گذشته رنگ و لعاب خود را کم کم از دست 
داده و خانواده های ایرانی را رهسپار جاده ها 
کرده است. به نظر می رسد تغییر شرایط و 
ایرانی، تغییر نسل ها  سبک زندگی خانواده 
شهرها  کالن  در  زندگی  های  پیچیدگی  و 
خانوادگی  مناسبات  از  مردم  گرایش  موجب 

به سمت سفر شده است.

شکافهای اقتصادی و فرهنگی 
منشاء دوری خانواده ها

نیره توکلی، جامعه شناس در این باره معتقد 
عوض  بسیار  زندگی  شکل  امروزه  است: 
شده است و روابط چهره به چهره به روابط 
اند. این تغییر شرایط تا  مجازی تغییر کرده 
حدی است که حتی میان خویشاوندان هم 
های  اختالف  است.  زیاد شده  بسیار  فاصله 
در  نسلی  و  اجتماعی  اقتصادی،  فرهنگی، 
شهرهای بزرگ که فاصله مکانی هم به آن 
دامن زده است، سبب شده تا مردم کمتر از 
گذشته با بستگان و اقوام خود مرتبط باشند.

خانوادگی  روابط  جدید  نوع  درخصوص  وی 
در ایران می گوید: اگر در گذشته دامنه دید 
و بازدیدهای نوروزی به اقوام درجه 3 و 4 و 
حتی دوستان خانوادگی هم کشیده می شد، 
به نظر می رسد مناسبات خانوادگی ایرانیان، 
امروزه به روابط درجه یک و 2 مثل پدر و 
مادر، خواهر و برادر، عمو، خاله و دایی و ... 
در  فرزندان  این  از  پیش  شود.  می  محدود 
خانواده ها حتی خویشاوندان بسیار دور پدر 
و مادر خود را می شناختند اما امروز آشنایی 
در همین  نسبت های خانوادگی  با  فرزندان 
و  شود  می  خالصه  کوچک  نسبتا  روابط 
را  خود  بعد  و  قبل  نسلهای  از  خویشاوندان 

به سختی می شناسند.
رئیس گروه هنر انجمن جامعه شناسی ایران 
ادامه می دهد: همین دور شدن بستگان از 
یکدیگر سبب می شود که اعضای جدیدتر 
ارتباط  جدیدتر،  های  خانواده  و  خانواده 
مناسبات  بر  را  غیرفامیلی  های  گروه  با 
خانوادگی ترجیح دهند. امروزه بسیار می بینیم 
که خانواده ها با دوستان و همکاران خود به 
این  و  دارند  آمد  و  رفت  یا  روند  می  سفر 
پدیده ای است که تا چند دهه پیش از این 

بسیار کم بود. در واقع می توان گفت امروزه 
مشابهت  از  غیر  هایی  مشابهت  و  عوامل 
خونی موجب نزدیکی افراد و خانواده ها به 

هم شده است.

خانواده امروز ایرانی کمتر در قید 
روابط خونی است

تغییرات  وجود  با  اینکه  بیان  با  توکلی 
ایجاد سبک های جدیدی  نسلی گسترده و 
با  خانوادگی  بازدیدهای  و  دید  زندگی،  از 
خویشاوندان بالفصل هنوز هم دیده می شود، 
معتقد است: خانواده ایرانی امروز کمتر در قید و 
بند روابط خونی است اما اگر با خویشاوندان 
دور در طول سال رفت و آمد داشته باشد و 
به عبارتی در زندگی هم حضور داشته باشند، 
طول  در  طبیعی  طور  به  آمدها  و  رفت  این 
در  اگر  ولی  یابد  می  ادامه  هم  نوروز  ایام 
نداشته  با هم  ارتباطی  روز سال  طول 365 
ترمیم  نوروز  تعطیالت  در  دوری  این  باشند، 
نمی یابد، بنابراین ریشه مسئله کمرنگ شدن 
روابط خانوادگی در جایی غیر از تعطیالت و 

سفرهای نوروزی است.
این جامعه شناس با اشاره به پیچیدگی های 
زندگی مدرن، مشغله های خانوادگی و شغلی 
و ... می گوید: فشارها و استرس های زندگی 
در شهرهای بزرگ از جمله ترافیک، آلودگی 
شود  می  سبب  مسائل  دیگر  و  صوتی  هوا، 
برای  را  فرصتها  ترین  کوتاه  ها  خانواده 
از  و  بشمارند  غنیمت  شرایط  این  از  رهایی 
یک  تنها  نه  نوروزی  سفرهای  منظر،  این 
حساب  به  خانوادگی  مناسبات  در  آسیب 
بلکه فرصتی است که خانواده ای  آید  نمی 
درگیر مسائل  آن  اعضای  از  را که هر یک 
در  است،  گرفتاری های شخصی خویش  و 
مکانی به دور از دغدغه های روزمره دور هم 
جمع کند تا بیشتر از آنکه به مشکالت روزانه 
خود فکر و صحبت کنند، به مسائل عاطفی و 

احساسی داخل خانواده بپردازند.
کار  شیوه  که  آنجا  از  دهد:  می  ادامه  وی 
از  اخیر  دهه  چند  طول  در  ایرانیان  تولید  و 
تغییر  خدماتی  مشاغل  سمت  به  کشاورزی 
سریعی را تجربه کرده است، خانواده ها در 
طول روز جدا از یکدیگر هستند و در طول 
سال نیز ایام تعطیلی کمی در اختیار دارند و 
تعطیلی  کوتاه  روزهای  در  کنند  می  تالش 
را  مغتنم  فرصت  این  و  باشند  هم  کنار  در 
طول  در  که  افرادی  با  بازدید  و  دید  صرف 
اند، نکنند. این  آنها نداشته  با  ارتباطی  سال 
گذشته  های  نسل  برای  اگرچه  مناسبات 
امری واجب و آیینی به حساب می آمد اما با 
تاسف باید گفت رفت و آمد با افرادی که در 
طول سال قرار است فقط یکبار دیده شوند، 
ویژه  به  امروزی  های  نسل  برای  جذابیتی 

کودکان و نوجوانان ندارد.
فرزندان  دیگر  سوی  از  افزاید:  می  توکلی 
پدرانه  واقعی  نقش  کمتر  سال  در طول  که 
و مادرانه را از والدین خود می بینند، دوست 
طول  در  را  مهربان  مادر  و  پدر  نقش  دارند 
سفر درک کنند؛ پدر و مادری که با مهربانی 
خانواده را دور هم جمع می کنند، مشقت های 
سفر را به جان می خرند تا خانواده و فرزندان 
هم  کنار  خوشی  با  را  روزهایی  یا  ساعتها 
سفر،  خاطره  که  نکنیم  فراموش  باشند. 
زیباترین تصویری است که تا پایان عمر در 

یاد و خاطره فرزندان می ماند.
این جامعه شناس معتقد است: به طور کلی 
انسان  زندگی  در  سال  طول  در  که  کسانی 
کسانی  و  هستند  هم  تعطیالت  در  هستند، 

که نیستند را نمی توان با زور سنت و اینکه 
یک رابطه فامیلی و خونی نه چندان نزدیک 

دارند، وارد زندگی کرد.
وی با تاکید بر اینکه با وجود همه مشکالت، 
با  خود  روابط  امکان  حد  تا  ایرانی  خانواده 
خویشاوندان را حفظ کرده است، می گوید: 
روابط عمو، خاله و دایی و ... هم اگر روابط 
سالیق  لحاظ  از  و  باشد  قوی  خانوادگی 
اختالف  اجتماعی،  و  اقتصادی  و  فرهنگی 
افراد  به  اما  دارد  باشد، وجود  نداشته  زیادی 
و دوایر خاصی از ارتباطات خانوادگی محدود 
است. رئیس گروه هنر انجمن جامعه شناسی 
خانوادگی  ارتباطات  شدن  کم  است:  معتقد 
مطلوب  ایرانیان  آیین  و  سنن  در  اگرچه 
زندگی  مقتضیات  به  توجه  با  اما  نیست، 
یک  تواند  نمی  خود  خودی  به  امروزی، 
از  بیشتر  نوروزی  سفرهای  و  باشد  آسیب 
اینکه عامل کم شدن روابط خانوادگی باشد، 
روابط  شدن  کم  نتیجه  و  معلول  حدی  تا 
است. سفر نتیجه تغییر شکل زندگی و مطرح 
از گذران اوقات فراغت  انواع جدیدی  شدن 
خانوادگی است. سفر نوروزی از سویی عامل 

نمایان شدن قشربندی و طبقه طبقه شدن 
جامعه حول افکار و فرهنگ مشترک است.

عیدی گرفتن جذابیتی برای 
فرزندان طبقه متوسط ندارد

وی می افزاید: طبقه متوسط جامعه به عنوان 
طبقه ای که تا حدی حق انتخاب دارد، طی 
از سال 57 شروع شده  پیش  از  روندی که 
نسبی  رفاه  یک  به  یافته،  ادامه  امروز  تا  و 
رسیده است و همین سبب شده که خانواده 
را  خود  اولیه  نیازهای  متوسط  طبقه  های 
این  در  کنند.  مهیا  فرزندان  و  خانواده  برای 
خانواده ها دید و بازدید نوروزی و مناسباتی مثل 
دریافت عیدی و دیگر سنن نوروزی جذابیتی 
برای فرزندان ندارد و فرزندان طبقه متوسط، 

مشوق والدین برای سفر هستند.
این جامعه شناس می گوید: البته شکل گیری 
به  آن  شدن  جایگزین  و  نوروزی  سفرهای 
جای دید و بازدیدهای خانوادگی، تنها نتیجه 
تغییرات اجتماعی نیست بلکه سبک زندگی 
تا چند  ما  است.  کرده  تغییر  تمام شتون  در 
ایرانگردی  نام  به  اصطالحی  پیش  سال 
محدود ایرانیان  سفرهای  و   نداشتیم 
می شد به سفرهای زیارتی مثل مشهد و قم. 
نیست،  بدی  امر  نفسه  فی  هم  ایرانگردی 
بلکه در سنتهای دینی و مذهبی ما همواره 
انسانها  طرفی  از  است.  شده  تاکید  سفر  به 
به تنهایی به سفر نمی روند بلکه با خانواده 
می روند یا با تورهایی که خودش شبکه ای 
این  با  آورد.  پدید می  را  روابط کم تنش  از 
تحلیل، تغییر سبک گذران تعطیالت نوروزی 
از روابط خویشاوندی به سفر، در کنار ایجاد 
برخی چالش ها در مناسبات خانوادگی سنتی 
و  زمنیه  گسترده،  های  خانواده  در  ویژه  به 
پتانسیل مناسبی برای تحکیم روابط خانواده 
از پدر و مادر و فرزندان  هسته ای متشکل 

به شمار می رود.

مسافرت بهترین راه 
در تحکیم روابط خانوادگی

نیز  گردشگری  کارشناس  دلیری،  اشکان 
روابط  در  شده  ایجاد  تغییرات  خصوص  در 
خانوادگی و جایگزینی آن با سفر در تعطیالت 
نوروزی می گوید: در فرهنگ ملی و دینی 
ما به همان اندازه که به مناسبات خانوادگی 

عنوان  به  نیز  سفر  است،  شده  داده  اهمیت 
راه خودشناسی و خداشناسی مورد توجه بوده 
است. از گذشته همواره تاکید شده است که 
اگر می خواهید روحیات و خصوصیات فردِی 
شخصی را بشناسید با وی به سفر بروید و 
تحکیم  در  ها  راه  بهترین  از  یکی  مسافرت 

روابط خانوادگی است.
وی می افزاید: در زندگی خانوادگی امروزی، 
در  خانواده  افراد  که  آید  پیش  کمتر  شاید 
از 4-5 متر دور هم بنشینند  محیطی کمتر 
ورود  با  امروزه  بگویند.  خود  مسائل  از  و 
تکنولوژی های ارتباطی نوین به خانواده ها، 
اند،  کنار همه نشسته  به ظاهر  اگرچه  افراد 
اما ذهن آنها جای دیگری است. شبکه های 
اجتماعی اگرچه افراد دور را به انسان نزدیک 
کرده است اما در نقطه مقابل، افراد نزدیک 
میانگین صحبت  است.  کرده  دور  هم  از  را 
بین اعضای خانواده ایرانی به شدت کاهش 
رسیده  روز  طول  در  دقیقه  چند  به  و  یافته 
در طول  کردن  کار  یا سه شیفت  دو  است. 
روز، اعضای خانواده را از هم دور کرده است 
و والدین شاغل، تربیت فرزندان کوچک خود 

را  بزرگتر خود  به مهد کودک و فرزندان  را 
و  مدرسه  مثل  اجتماعی  نهادهای  دیگر  به 
موقعیتی سفر  چنین  در  اند.  دانشگاه سپرده 
نوروزی بهانه خوبی است تا اعضای خانواده 
در  مشغله های شخصی،  از یک سال  پس 

کنار هم باشند.
حضور  از  خود  تجربیات  بیان  با  دلیری 
معتقد  گردشگری  تورهای  در  ها  خانواده 
به  سفرها  این  در  خانواده  اعضای  است: 
فاصله ارتباطی  تکنولوژی  از  طبیعی   طور 

می گیرند و به روابط حقیقی نزدیک می شوند. 
افراد  جهان  هتلهای  از  بسیاری  در  امروزه 
و  ندارند  را  همراه  تلفن  داشتن  همراه  حق 
های  شبکه  آسیب  میزان  دهنده  نشان  این 
حتی  سفر  در  است.  خانواده  در  اجتماعی 
اجتماعی  های  شبکه  از  بخواهند  افراد  اگر 
خدمات  محدودیت  دلیل  به  کنند،  استفاده 
مناطق  در  اینترنت  و  تلفن  اپراتورهای 
این  عمال  گردشگری،  مقاصد  و  دوردست 
اعضای  و  شود  می  گرفته  افراد  از  امکان 
خانواده در یک توفیق اجباری دور هم جمع 
سفرهای  اگرچه  تحلیل  این  در  شوند.  می 
نوروزی فرصت ارتباط خانواده ها با یکدیگر 
را محدود می کند، اما در تقویت روابط درون 

خانواده موثر و مثبت است.
سفرهای  زمان  تغییر  دلیل  به  آنکه  توضیح 
دوم  دور  یا  تعطیالت  اول  هفته  در  خانواده 
که  است  محتمل  بسیار  نوروزی،  سفرهای 
خانواده ها در یک زمان واحد آماده میزبانی 
با خود  انتخاب  این  نباشند. حال  از یکدیگر 
برای  نوروز  تعطیالت  از  که  است  افراد 
استفاده  خانوادگی  درون  روابط  بازسازی 
ایرانیان  و خوب  دیرین  به سنتهای  یا  کنند 
در روابط میان خانوادگی یا میان دوستان و 

آشنایان بپردازند.

ارتباطات خانوادگی در ایران 
جایگزین دولت رفاه

ارتباطات  ارشد  کارشناس  سهیلی،  کمیل 
زندگی  تغییر سبک  گوید:  نیز می  اجتماعی 
انجام  بازدیدهای نوروزی به  از دید و  مردم 
سفر احتماال تاثیر دو سویه ای در مناسبات 
از  دارد.  ایرانی  جامعه  خانوادگی  و  اجتماعی 
های  بخش  در  خانوادگی  ارتباطات  سویی 
رفاه  دولت  جایگزین  ایران  جامعه  سنتی 
یا  نگرفته  شکل  یا  کشورمان  در  که  است 
پوشش  در  گرفته،  شکل  هم  حدی  تا  اگر 
موفقیت  شهروندان  به  اجتماعی  خدمات 
چندانی کسب نکرده است بنابراین افراد در 
چنین جامعه ای همچنان نیازهای اجتماعی 
دولت  از  آنکه  از  بیشتر  را  خود  حمایتی  و 
خود  بستگان  و  خانواده  از  کنند  دریافت 
میان  از  وضعیت  این  در  کنند.  می  دریافت 
خانوادگی  مناسبات  تاثیر شدن  کم  یا  رفتن 
خدمات  دریافت  در  سویی  آثار  تواند  می 

اجتماعی و حمایتی برای افراد ایجاد کند.
سفر مقابل  نقطه  در  است:  معتقد   وی 

میان  انسجام  ایجاد  بر  عالوه  تواند  می 
اجتماعی  های  شبکه  تشکیل  به  خانواده، 
حمایتی در میان اعضای جامعه کمک کند. 
سفر  هنگام  در  که  هایی  آشنایی  و  دوستی 
ترین  بادوام  تجربه،  به  آید،  می  وجود  به 

ارتباطات اجتماعی پس از خانواده هستند.
که  اجتماعی  ارتباطات  ارشد  کارشناس  این 
معرفی  زمینه  در  گردشگر  عنوان  به  سالها 
فرهنگ ایرانی به جهانیان هم فعالیت داشته 
در  اینها  همه  البته  دهد:  می  ادامه  است، 
شرایطی است که سفر با نیت و قصد قبلی و 
با برنامه ریزی و هدف انجام شود. متاسفانه 
امروزه شاهدیم برخی سفرهای نوروزی تنها 
برای فرار از دید و بازدید و رسم و رسومی 
انجام می شود که به تعبیر بخشهای مدرن 
تر جامعه، دست و پاگیر و زائل کننده زمان 
تعطیالت هستند. این تنها به طبقات مرفه یا 
متوسط جامعه محدود نمی شود. هزینه های 
باالی مایحتاج عمومی نوروز در کنار خرید 
و  میوه و آجیل  پذیرایی مثل  اقالم مختلف 
شیرینی سبب شده است حتی اقشار طبقات 
ماندن  خانه  به  را  سفر  هم  جامعه  تر  پایین 
و پذیرایی از مهمانان ترجیح دهند. استقبال 
باالی جامعه ایرانی از سفر ارزان قیمت، چادر 
زدن در خیابان و پارک و ... گواهی است بر 
همین ادعا که بخشهایی از جامعه سفر ارزان 
را به رسم و رسومی که از سادگی خارج شده 

و به تجمل رسیده است، ترجیح می دهد.

مسافرت، برای فرار
از مخارج نوروزی

سهیلی می گوید: از جایگاه کسی که سالها 
مسافرت  معتقدم  است  کرده  تجربه  را  سفر 
تواند  می  خانواده،  در  مثبت  آثار  بر  عالوه 
بگذارد.  جای  بر  خوبی  تاثیرات  هم  افراد  در 
اگرچه گسترش ارتباطات در دنیا سبب شده 
در کسری از ثانیه همه در دورترین نقاط دنیا از 
احول هم مطلع شوند، اما خودمحوری در میان 
ایرانیان مشهود است. اینکه ما در درجه اول 
خود، در درجه دوم خانواده و در مراتب بعدی 
محله و شهر خود را محور تمام جهان بدانیم 
هنوز در بخشهایی از جامعه وجود دارد. البته 
عالقه به شهر و کشور امری طبیعی و الزم 
است اما دیدن نقاط ضعف و اصالح آنها تنها 
با مقایسه شرایط با دیگر سبک های زندگی و 

نقاط مختلف امکان پذیر است.

جایگزینی دید و بازدیدهای نوروزی با سفر؛ 
چالش ها و فرصت ها

در سفر حتی اگر افراد بخواهند 
از شبکه های اجتماعی استفاده 
کنند، به دلیل محدودیت خدمات 
اپراتورهای تلفن و اینترنت 
در مناطق دوردست و مقاصد 
گردشگری، عمال این امکان از 
افراد گرفته می شود و اعضای 
خانواده در یک توفیق اجباری 
دور هم جمع می شوند
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کیف گمشده یک زن بعد از 71 سال پیدا شد! 
زن ۸۶ ساله وقتی با تلفن به وی خبر دادند که کیف پولش پیدا شده است هرگز فکر نمی کرد که منظور آنها کیفی است که او ۷۱سال 
پیش آن را گم کرده بود. ماجرا از اين قرار بود که مجري يك برنامه تلويزيوني کیف خانم کلر مکناش را زير پارکت هاي خانه اش يافت.
وي پس از اينکه کیف به دستش رسید، گفت: ديدن هر يك از آن عکس ها و حتي پول هاي قديمي يك دنیا خاطره را برايم زنده کرد.

حقایق جالب درباره موتور جستجوی گوگل

پیوند  جستجو  با  تنها  گوگل  کلمه  که  زمانی  از 
جدا  هم  هنوز  اما  است،  گذشته  بسیار  بود  خورده 
هوشمند،  لنزهای  و  راننده  بدون  خودروهای  از 
است.  بزرگ  کمپانی  این  اصلی  بخش  جستجو، 
حقایق جالبی در رابطه با این موتور جستجو وجود 
آغاز  رسمی  طور  به  گوگل  که   1998 سال  دارد. 
جستجو   500000 روز  هر  در  کاربران  کرد،  بکار 
 2.3 به  حاضر  حال  در  مقدار  این  می دادند.  انجام 
عدد  این  است!  رسیده  ثانیه  در  جستجو  میلیون 
تعداد   100000000000 ماه  هر  که  می دهد  نشان 
جستجو به مقدار جستجوی اولیه گوگل اضافه شده 

در  را  عامل   200 شرکت،  جستجو  هر  برای  است. 
 1.8 در  را  نتیجه  بهترین  شما  به  تا  می گیرد  نظر 
ثانیه ارائه دهد. اتکای مردم به سرویس های گوگل 
این شبکه  است که وقتی سال 2013  اندازه ای  به 
به مدت 5 دقیقه قطع شد، ترافیک اینترنتی جهان 
40 درصد کاهش داشت. شاخص جستجوی گوگل 
برای  است.  داده  گیگابایت  میلیون   100 حاوی 
یک  هارد   100000 به  نیاز  داده  حجم  این  ذخیره 
ترابایتی است. با اینکه 69 درصد از کاربران گوگل 
جستجوی  صفحه  از  استفاده  برای  هرگز  کروم 
نمی کنند،  تایپ  را  وب سایت  این  آدرس  گوگل 
 GoooGle.com چون  زیادی  دامنه های  کمپانی 
و  دارد  غیره  و   -GoGle.com -GooGlr.com

است. گوگل  به  متعلق  هم   466453 عدد  حتی 
میلیون ها  برای  گوگل همیشه کارهایی می کند که 
یا حتی میلیاردها انسان مفید و قابل استفاده باشد، 
اما این شرکت در اقدامی، کاری انجام داد که برای 
تعداد کمی از مردم اهمیت داشت. این شرکت بیش 
چروکی  زبان  کردن  اضافه  را صرف  سال  چهار  از 
چروکی  قبلیه  سه  میان  از  قبیله  )بزرگترین  نیشن 
رسمیت  به  فدرال  دولت  سمت  از  که  آمریکا  در 
از  کرد.  گوگل  سرویس های  به  شده اند(  شناخته 
از جستجوها در گوگل،  نیمی  از  اکتبر 2015 بیش 
تاریخچه  می خواهید  اگر  می شود.  انجام  موبایل  از 
GooGle. جستجوهای خود را ببینید، می توانید به

که  جستجوهایی  تمام  و  بروید   com/history

می توانید  بعالوه  ببینید.  داده اید،  انجام  بحال  تا 
اطالعات دلخواهتان را دانلود و یا حتی پاک کنید. 
گوگل 90درصد از درآمدهای سال 2015 خود را از 

تبلیغات کسب کرده است.

فناوری

چرا رنگ لب قرمز است؟

تیره  پوست شان  رنگ  قدر هم  چه  هر  ها  آدم  همه 
لب البته  است.  قرمز  شان  های  لب  رنگ   باشد، 
بعضی ها قرمزتر است و لب بعضی ها قرمزی کمتری 
انسان است که  از بین تمام موجودات فقط لب  دارد. 
حاشیه ای بین بخش قرمز رنگ لب و مخاط دهان 

وجود دارد. در حقیقت حاشیه لب بخش قرمز لب شما 
را از مخاط صورتی رنگ داخل لب تان و از آن طرف 
از پوست تان جدا می کند. لب ما قرمز است و علت 
لب  پوست  زیر  در  است که  آن هم رگ های خونی 
وجود دارند. سرخرگ ها رگ هایی هستند که خون را 
از قلب به اعضای بدن می برند و سیاه رگ ها خون 
را از اعضای بدن به سمت قلب می برند. بین این دو 
گروه از رگ ها نیز گروه سومی از رگ ها وجود دارند 
که خون را بین این دو رگ منتقل می کنند و مویرگ 
نامیده می شوند. پوست لب بسیار نازک است و مویرگ 
های خونی در عمق کمی از پوست لب شما قرار گرفته 
اند و این باعث می شود قرمزی خون درون لب های 
شما بیشتر از ورای لب به چشم بیاید و شما تصور کنید 
که لب هایتان قرمز است. در واقع این رنگ خون درون 
رگ ها است که لب را قرمز رنگ نشان می دهد. هر 
چه پوست لب ها نازک تر باشد می تواند قرمزی خون 
درون رگ های زیر پوستی را بهتر نشان دهد. بنابراین 
افرادی که پوست لب شان ظریف تر و نازک تر است 
لبهای قرمزتر دارند. عامل دیگری که می تواند در رنگ 
لب های موثر باشند میزان عروق خونی زیر پوست لب 
است هر چه میزان این عروق بیشتر باشد و یا به سطح 
پوست نزدیک تر باشند قرمزی خون درون آنها بیشتر از 
روی لب به چشم می آید و به طبع آن رنگ لب قرمزتر 
به نظر می رسد. بنابراین اگر پوست فردی سفیدتر باشد 
و تفاوت رنگ زیادی بین پوست لب و پوست اطراف 
دهان مشاهده شود لب فرد قرمزتر به نظر می رسد. 
لب بچه ها معموال قرمزتر از بزرگساالن به نظر می آید 
دلیل اش آن است که پوست لب کودکان بسیار نازک 
است و این باعث می شود که قرمزی عروق زیر پوست 

لب بیشتر به چشم بیاید.

 با شنیدن نام قطب شمال نخستین چیزی که به ذهنمان
می رسد برف است. اما آیا می دانستید که قطب شمال 
ارتباط  یا  است؟  المللی  بین  های  توطئه  برای  محلی 
دارد؟ قطب شمال  ای تک شاخ  افسانه  جانور  با  خاصی 
ای  روبرت  توسط  میالدی   1909 سال  در  که  زمانی  از 
مکانی  شد،  کشف  اسکیمو  چهار  و  هنسون  متیو  پیری، 
برای توطئه چینی های بین المللی است. آیا می دانستید 
که بسیاری از کشورهای دنیا برای ذخایر نفتی زیرزمینی 

موجود در قطب شمال دندان تیز کرده اند؟ 
قرار  آناترکتیکا  قاره  در  در  که  جنوب  قطب  برخالف 
دارد، در زیر قطب شمال هیچ زمین خاصی وجود ندارد. 
تشکیل  یخی  های  صفحه  و  ها  تخته  از  منطقه  این 
تر  گرم  هوای  در  و  زیاد  سرما  فصل  در  که  است  شده 
را مساله  بخواهیم  اگر  شود.  می  تر  کوچک  آنها   اندازه 

پیچیده تر کنیم باید گفت دو تعریف مختلف برای قطب 
شمال وجود دارد. نخست، قطب مغناطیسی شمال است. 
همان طور که از نامش پیداست یک پدیده مغناطیسی است 
که هر روز بر اساس تغییرات پوسته زمین تغییر می کند. 
دوم، قطب خاکی شمال است که یک نقطه ثابت است 
 که به سطح زمین بر می گردد. گرم شدن عمومی زمین

می تواند اینجا نیز مساله ساز باشد زیرا تخته های یخی 
و  آید  می  باال  دریا  آب  و  شوند  می  آب  شمال  قطب 

سرزمین خرس های قطبی به مرور از بین می رود.

قطب شمال هم فصل دارد
قطب شمال  در  هوا  دمای  دارد.  فصل  قطب شمال هم 
درست همانند هر جای دیگر روی کره زمین در روزهای 
مختلف سال متغیر است. قطب شمال در ماه جوالی گرم 
ترین زمان خود را سپری می کند البته این گرم بودن باز 
هم برای ما حکم یخبندان را دارد. در قطب شمال دما در 
ماه فوریه به سردترین زمان خود یعنی 31 درجه زیر صفر 

می رسد که استخوان های آدم هم یخ می زند.
این  به  بستگی  روز  هر  روشنایی  میزان  قطب شمال  در 
دارد که در چه روزی از سال قرار داشته باشید. آالسکا، 
از  ماه  قطب شمال شش  مدار  دیگر کشورهای  و  نوروژ 
سال روز و شش ماه دیگر شب هستند. این به دلیل زاویه 

قرار گیری زمین نسبت به خورشید است.
بیش از 30 درصد از ذخایر زیرزمینی بهره برداری نشده 
نفت در مدار قطب شمال قرار دارد. سازمان زمین شناسی 
از  بیشتر  این میزان  ایالت متحده آمریکا می گوید شاید 

نشده  کشف  ها  مکان  از  بسیاری  هنوز  زیرا  باشد  این 
اند. مساله جالب توجه اینجاست که بسیاری از کشورها 
آمریکا  و  لند(  )گرین  دانمارک  کانادا،  روسیه،  همچون 
ادعا می کنند قطب شمال برای آنهاست. هر کدام از این 
کشورها اجازه دارند تا ذخایر نفتی را تا 200 مایل از خط 
میالدی،  در سال 2007  اما  کنند.  اکتشاف  خود  ساحلی 
پرچم  دادن  قرار  برای  زیردریایی کوچک  از یک  روسیه 
کشور خود در کف اقیانوس شمال استفاده کرد تا بگوید 

که این منطقه و منابع زیرزمینی آن برای آنهاست. اما این 
کار از طرف سازمان ملل متحده رد شد.

حیوانی که در قطب شمال نمی توانید آن را پیدا 
کنید، پنگوئن است

آب  شرایط  رسد  می  نظر  به  اینکه  با  شمال  قطب  در 
اقوام  اما  نیست  مناسب  چندان  زندگی  برای  هوایی  و 
در  کنند.  می  زندگی  آالسکا  و  کانادا  در شمال  مختلفی 
ورودی مدار قطب شما می توانید خرس های قطبی را نیز 
ببینید. از دیگر جانداران این منطقه می توان به گاوماهی، 
اسوالبارد  گوزن  و  روباه  الجثه، سگ  عظیم  های  نهنگ 
اشاره کرد. البته این تنها جایی نیست که می توانید گوزن 
های شمالی را ببینید. در انگلستان و اسکاتلند شمالی نیز 
این گوزن ها نگه داری می شوند. حیوانی که در قطب 
شمال نمی توانید آن را پیدا کنید، پنگوئن است. پنگوئن 
خاصی  انواع  البته  کنند.  می  زندگی  جنوب  قطب  در  ها 

و   auks- Guillemots همچون  پرنده  های  پنگوئن  از 
puffins را می توان در مدار قطب شمال دید.

منشا  شمال  قطب  از  شاخ  تک  جانور  افسانه 
گرفته است

و  نیست  افسانه ای قطب شمال  تنها شخصیت  بابانوئل 
افسانه جانور تک شاخ از قطب شمال منشا گرفته است. 
آب  در  که  کوچکی  نهنگ  شمال،  قطب  دریای  نهنگ 

به  عاجی  کند،  می  زندگی  شمال  قطب  مدار  سرد  های 
بلندی 6 تا 10 پا دارد. به همین دلیل، این حیوان به »تک 
شاخ دریا« معروف شده است. در قرن 16 میالدی، مردم 
اعتقاد داشتند که این حیوان می تواند همه بیماری ها را 
شفا دهد. این افسانه در آن زمان به قدری قوی بود که 
ملکه الیزابت اول حدود 10 هزار پوند هزینه کرد تا بتواند 
برای لحظه ای شاخ این نهنگ را لمس کند. این روزها، 
نسل این نوع نهنگ به دلیل شکارهای پی در پی رو به 
انقراض نهاده است. مردم منطقه از گوشت، شاخ و پوست 

سرشار از ویتامین سی این حیوان استفاده می کنند. 

قطب شمال نمی تواند سردترین مکان دنیا باشد
شاید بسیار تعجب کنید اما قطب شمال با داشتن دمای 
سردترین  تواند  نمی  خود  زمان  ترین  گرم  در  درجه   32
مکان جهان باشد. قطب جنوب در زمستان دمایی معادل 
منفی 72 درجه فارنهایت دارد. به همین دلیل، سردترین 

شمال،  قطب  برخالف  رود.  می  شمار  به  جهان  منطقه 
با  دارد.  بسیار ضخیمی  یخی  های  جنوب صفحه  قطب 
آنتراکتیکا  دریا،  سطح  از  پایی  هزار   9 ارتفاع  در  بودن 
دیگر،  عبارت  به  رود.  به شمار می  قاره جهان  بلندترین 
شده  پوشیده  نازکی  یخی  های  صفحه  از  شمال  قطب 
دارند.  قرار  دریا  سطح  از  پایی  یک  فاصله  در  که  است 
حقیقتی که اجازه می دهد تا این منطقه گرمای اطراف 

اقیانوس شمالی را جذب کند.
اگر در مدار سرد قطب شمال قرار دارید باید راهی برای گرم 
کردن خود پیدا کنید. چشمه های آب گرم chena در یک 
تا 7 صبح  ساعت  از  که  دارند  قرار   fairbanks  ساعتی 

نیمه های شب باز هستند و می توانید از آب بازی در آنجا 
توانند  ببرید. گردشگران می  لذت  دیدن شفق شمالی  و 
سپری  چنا  آبگرم  های  چشمه  اقامتگاه  در  نیز  را  شب 
نیز در نروژ و روسیه  البته چشمه های آب گرمی  کنند. 

قرار دارند.

مسابقه دو ماراتن قطب شمال، سردترین و 
جالب ترین ماراتن دنیاست

توانید برای سفرهای تفریحی خود به قطب شمال  می 
برای  نیست.  ارزانی  مسافرت  وجه  هیچ  به  البته  بروید 
شمال  دریای  های  نهنگ  شکار  و  قطبی  خرس  دیدن 
قطب به  جوالی  اواسط  تا  ژوئن  ماه  از  توانید   می 

شمال سفر کنید. 
کارخانه جادوئی بابانوئل در قطب شمال نیست بلکه در 
الپلند قرار دارد. الپلند، ناحیه شمال سوئد، نروژ، فنالند 
و شوروی است که محل سکونت اقوام الپ مي باشد. 
خانواده  مزرعه  در  را  بابانوئل  گوزن  توان  می  همچنین 

گوزن های شمالی در sirmakko پیدا کرد.
مسابقه دو ماراتن قطب شمال، سردترین و جالب ترین 
ماراتن دنیاست. این مسابقه در حالی برگزار می شود که 
باد سردی با دمای 22 درجه زیر صفر در آنجا می وزد. 
این ماراتن از سال 2002 میالدی، به طور مرتب هرساله 
 255 میالدی،   2011 مسابقه سال  در  برگزار می شود. 
نفر از 38 کشور مختلف دنیا شرایط شرکت در مسابقه 
ماراتن 26/2 مایلی روی صفحه های یخی قطب شمال 
المللی قطب  بین  به کمپ  ها  کننده  داشتند. شرکت  را 
آنها  شوند.  می  منتقل  یخی  های  تخته  روی  شمال 
عینک  و  جوراب  جفت  دو  دستکش،  بادگیر،  شلوارهای 

مخصوص می پوشند. 

واقعیت هایی شگفت و افسانه ای از قطب شمال
خواندنی ها

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

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 اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

  3 2236030   09151605216

ایزوگام 
سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم
 جنب بیمه البرز  
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انواع  فروش 
نهـال پیوندی
خیابان جمهوری اسالمی  
مقابل پارک آزادی اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین

دستگــاه سـاب سیـار امیـرآبــادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

با تکنولوژی ضد چروک      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود



افقي: 1- نوعي نان شبيه فطير- 
آسيب عصبي حاد ناشي از اختالل 
بافت مغز  از  خونرساني به قسمتي 
پي  سخن-دريافت-  دانش   -2
وسط-  پيامبران-  از   -3 بردن 
بركت   -  4 آشپزخانه   در  ظرفي 
جناح  فرانسه-  در  رودي  سفره- 
آواي  لشكر- مردم يك كشور 5- 
ثروت  ظرفشويي-  ليف  گريه- 
حاصل از كار غيرتوليدي و بادآورده 
هاي  گونه  از  يكي  ولخرجي-   -6
لبنيات- صداي پروازي مگس 7- 
رشته  از  كتاب-  براي چاپ  قطعي 
براي   -8 سركه  ورزشي-  هاي 
جايگاه  سواري-  خودروي  اينكه- 
شادباش-  يكدنده-  بچه  كار   -9
زيبا چون موجودي زيبا 10- ضمير 
مردان  وجود-  و  ساخت  غايب- 
بلندپايه 11- فضول براي هر آش 
مي شود- چك مسافرتي- مخفف 
آيينها-  حرارت-  درجه   -12 از  نه 
جرأت-   -13 كوشك  ششم-  نت 
ديگ دهان گشاد- هادي 14- يكي 
و  چين  سخن  خودرو-  قطعات  از 
بدگو- امروزي  15- درختي بزرگ 
و زينتي و به بلندي 40 تا 50 متر- 

فاقد نتيجه

يك  از  زمان  واحد   -1 عمودي: 
در  ديگر  طلوع  تا  خورشيد  طلوع 
زمين  حشره  معين-  نقطه  يك 
زيرانداز  نوعي  سردسير-  سنبه 2- 
 -3 فراهم  دستباف-  كفپوش  و 
در  فريدون  پسر  آلمان-  در  رودي 
قربانگاه   -4 مركبات  از  شاهنامه- 
مكه- دربندان- واژه تمجيد- تخم 
جاي  تأمل-  بي  كار   -5 گياه 
تلخ   نانوايي-  دكان  در  نان  پختن 
فوتبال  ملي  تيم  سرمربي   -6
بي  ايران-  شمال  نيروگاه  آلمان- 
خانه  اسپري-  كرها-   -7 بضاعت 

به  اشاره  كليد خودرو-  ساحلي 8- 
فرد نامعلوم- كل و همگي 9- اتاق 
از   -10 آخر  رمق  نرس-  درس- 
مفت  كشمير-  از  سوغاتي  رنگها- 
11- تصديق عامي- قشر- گوسفند 
جنس  معين-  زمان   -12 فربه 
مذكر- گوزن- جمله، سراسر 13- 
زنبور  النه  ترسيده-  بسيار  تاوان- 
سيستان  استان  در  شهری   -14
سوئدي  شركت  بلوچستان-  و 
قطعات  و  نقليه  وسايل  سازنده 
آن- نالوطي، بي غيرت 15- سوار 

بي همتا- مطبخ

123456789101112131415
یغرمهتکسلامریش1
کاردالوصونایب2
هباتنایمسایلا3
تلملاسینرنان4
اتنارچاکساقه5
زورینپفارسار6
لخهجریشیریزو7
اوامیسکاتاریز8
شویرپتینهتجل9
پفارشاهینبور10
زنلوارتدوخنب11
خاکالموسرامد12
امنهرنایتهرهز13
نردمزاملمانید14
هدوهیبیاهرکجاک15
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123456789101112131415
نوماسسمارشناد1
اروهخینومیمسر2
یومانانیسپان3
لدعلوسنکهوانگ4
ناوریاوترپ5
انوماینمدااتت6
تیاورندماردما7
یمنابارادامار8
کرتسیروتهواتا9
تخبروولسارناج10
یتشکونومیک11
هنتکییناداناد12
اینراکهبنشنل13
ورایهلحارانما14
نورکناقریمتیر15
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با دو پیشنهاد کاری هم زمان چه باید بکنیم؟
 دريافت كردن پيشنهاد كار، تجربه ی بسيار هيجان 
انگيزی است. اما دو پيشنهاد كار چه؟ آن هم در آن 
واحد؟ برای اين يكی احتمااًل بايد جشن گرفت. اوضاع 
اقتصادی رو به بهبود است و فرصت های زيادی پيش 
روی افراد باهوش، با انگيزه و خالقی مثل شما قرار دارد. 
اين يعنی سناريوی باال صرفاً خواب و خيال نيست. اگر 
بعد از سبك سنگين كردن هر دو پيشنهاد، هر دو در اين 
جنبه ها با هم برابر بودند، فاكتور های ديگری هستند كه 
می توانيد مورد بررسی قرار دهيد. برای مثال، هزينه ی 
زمانی و كرايه ی رفت و آمد، از جمله مواردی هستند كه 
به عقيده ی لئوناردی بررسی شان كاماًل منطقی است. 
اگر در هر دو شركت فرصت شكوفايی داريد، اما رفت 
 و آمد به يكی، روزانه يك ساعت وقت شما را بيشتر

می گيرد انتخاب شما واضح خواهد بود.
يك راه ديگر برای ارزيابی و مقايسه ی موقعيت های 
مختلف شغلی اين است كه ببينيد به صورت روزمره 
خودتان را كجا می توانيد بيشتر تجسم كنيد. به عبارت 
ديگر، لئوناردی می گويد اگر همه ی فاكتور های ديگر 
برابر بودند، از خودتان بپرسيد فرهنگ هر يك از آنها 

چگونه است، و آيا می توان به آن باليد يا خير.
اگر بعد از همه ی اين بررسی ها و مقايسه ها باز هم واقعًا 
نمی توانستيد از بين آنها انتخاب كنيد، از هر دو به نفع 
خود بهره بگيريد. شما در اين موقعيت از ابزاری بهره مند 
هستيد به نام اهرم قدرت. از آنجايی كه اكثر شركت ها 
فرصت های شغلی خود را نسنجيده به اين و آن پيشنهاد 
نمی دهند، می توانيد فرض را بر اين بگذاريد كه برای 

داشتن شما در تيمشان حاضرند با شما راه بيايند.
در نظر داشته باشيد كه مواردی مثل محدوديت های 

بودجه ای می توانند سد راه مذاكره قرار بگيرند.

مردي در کارخانه توزیع گوشت کار می کرد، یک روز 
که به تنهایی برای سرکشی به سردخانه رفته بود، در 
سردخانه بسته شد و او در داخل سردخانه گیر افتاد. 
آخر وقت کاری بود و هیچ کس متوجه گیر افتادنش 
درسردخانه نشد، بعد از 5 ساعت، مرد در حال مرگ 
بود که نگهبان کارخانه در سردخانه را باز کرده و مرد 

را نجات داد. 
که  پرسید چطورشد  نگهبان  از  حالش،  بهبود  از  پس 
به سردخانه سر زد. نگهبان جواب داد : »من 35 سال 
است که در این کارخانه کار میکنم و هر روز هزاران 
از  تو یکی  ولی  و میروند،  کارخانه میآیند  به  کارگر 
معدود کارگرهایی هستی که موقع ورود با من سالم 
و احوالپرسی می کنی و موقع خروج از من خداحافظی 

میکنی و بعد خارج میشوی. 
خیلی از کارگرها با من طوری رفتار میکنند که انگار 
نیستم امروز هم مانند روزهای قبل به من سالم کردی 
همین  برای  نشنیدم،  را  تو  کردن  خداحافظی  ولی 
تصمیم گرفتم برای یافتن تو به کارخانه سری بزنم. 
من منتظر احوالپرسی هر روزه تو هستم چون از نظر 
تو، من هم کسی هستم و وجود دارم. »متواضعانه تر 
و دوستانه تر وجود هم را لمس کنیم، بی تفاوت بودن 

خصلت زیبایی نیست«

ما ندرتًا دربارۀ آنچه كه داريم فكر می كنيم، 
درحاليكه پيوسته در انديشۀ 
چيزهايی هستيم كه نداريم. 

راه حل موفقيت اين است كه :
اشتياق شما به پيروزی، بيشتر از ترس

 شما از شكست باشد...

در عالم گل گنج نهانی مائيم
دارندۀ ملك جاودانی مائيم

چون از ظلمات آب وگل بگذشتيم
هم خضر و هم آب زندگانی مائيم

 آموخته ام كسی كه يادم نكرد من يادش كنم
شايد او تنهاتر از من باشد

تا نقض كنم قانونی را كه علت می طلبد 

سكوت كن !
بگذار بغض هايت سربسته بمانند

گاهی سبك نشوی ، سنگين تری ...

کنیم  می  فکر  این  به  ما  از  بسیاری  نو  سال  آغاز  در 
چه دهیم،  انجام  کارهایی  چه  باید  جدید  سال  در   که 
موفقیت هایی به دست بیاوریم و به کجا برسیم. معموال کسب 
 و کارهای بزرگ یک دپارتمان مستقل برنامه ریزی دارند که 
وظیفه اش فکر کردن درباره همین موضوعات است، اما 
کسب و کارهای کوچک چنین امکاناتی ندارند. مدیران 
کسب و کارهای کوچک چنین امکاناتی ندارند. مدیران 
کسب و کارهای کوچک در مقاطع حساس مانند سال نو 
 و یا سال روز تاسیس شرکت خود به این موضوعات فکر

می کنند. رویاهایی می بافند و متاسفانه در بیش تر موارد 
هم این رویاپردازی ها به جایی نمی رسد. »هدف« را آرزو 
یا فکر می دانند که برای محقق کردن آن »تعهد« وجود 
داشته باشد. هدف گذاری به شما برای تعیین مسیر بهتر 
کمک می کند، برای پیمودن این مسیر انگیزه می دهد 
و یاری تان می کند که بیش تر به ایده آلی که در ذهن 

دارید نزدیک شوید.
این یادداشت راهنمایی است برای آن که آرزوهای سال نو 
خود را به »اهداف« تبدیل کنید. این راهنما البته محدود به 
کسب و کارها نیست و می توانید از آن برای هدف گذاری 

در زندگی شخصی و در حرفه تان هم استفاده کنید.
منظم فکر کنید و مستند کنید

اولین توصیه این است که در این نوروز، کمی منسجم تر 
و رسمی تر به آرزوهای تان فکر کنید. مثال اگر همیشه 

فکر  آینده  سال  اهداف  به  آب  دوش  زیر  و  حمام   در 
می کردید، در تعطیالت نوروز وقت مشخصی بگذارید، 
لباس مرتب بپوشید، چند ساعت در یک اتاق بنشینید و 
افکارتان را نظم بدهید و نتیجه گیری کنید. نکته دیگر 
این است که تفکراتتان را مکتوب کنید. »امیت اسمیت« 
تا  آمریکایی می گوید: »آرزوها  فوتبال  پرافتخار  بازیکن 
وقتی آرزو هستند که آن ها را روی کاغذ ننوشته ای، وقتی 
نوشتی تبدیل به هدف می شوند«. شما هم اهدافی که برای 

سال آینده در نظر می گیرید را مکتوب کنید و نگه دارید.
کوتاه مدت در خدمت بلندمدت

بهتر  کنید  می  تعیین  را  اهدافی  آینده  سال  برای  وقتی 
 است اول به این موضوع فکر کنید که قرار است در یک

کجا  در  ساله(  یا 15  )مثال 10  تر  بلندمدت  انداز  چشم 
ایستاده باشید. 10 سال بعد قرار است کسب و کار شما کجا 
باشد؟ چه مقیاسی داشته باشد؟ در کدام زمینه، کدام بازارها 
فعالیت کند؟ چرا این چشم انداز مهم است؟ چون اهداف 
کوتاه مدت قرار است که شما را به سوی این چشم انداز 
 هدایت کنند. این چشم انداز را باید با توجه به گذشته تان و

قابلیت ها و ضعف هایی که از خوتان سراغ دارید ترسیم 
کنید. بعد از این که چنین چشم اندزای را ترسیم کردید 
سعی کنید به این فکر کنید که برای رسیدن به آن چشم 
انداز باید چه مسیری طی شود. چه قابلیت هایی باید به 
 دست بیاید، بر کدام چالش ها باید غلبه کنید. در واقع

چشم انداز بلندمدت به اهداف و اقدامات کوتاه مدت شما 
جهت می دهد.

خصوصیات اهداف
اهداف باید روشن، قابل اندازه گیری یا قابل قضاوت باشند 
)معلوم شود که باالخره محقق شد یا نشد؟( مثال گفتن 
این که می خواهم امسال »فروش« خوبی داشته باشم، 
کافی نیست. باید مشخص کنید که خوب از نظرتان چه 
مقدار است. خصوصیت دیگر هدف این است که باید واقع 
گرایانه باشد. یعنی اگر شما در سه سال گذشته کمتر از 
200 میلیون تومان فروش کرده اید و تغییر زیادی هم در 
کسب و کارتان رخ نداده نباید هدف پس انداز سال آینده 
تان را یک میلیارد  تومان در نظر بگیرید. این نوع هدف 
گذاری فقط به ناامید شدن شما می انجامد. همین طور 
هدف باید کمی بلندپروازانه باشد و برای شما یک چالش به 
حساب  بیاید. اگر شما هر سال 200 میلیون تومان فروش 
می کنید نباید هدف فروش سال بعد را هم 200 میلیون 
تومان درنظر بگیرید. چون انگیزه ای در شما برای تالش 

بیش تر ایجاد نمی کند.
چشم پوشی کنید

زندگی به شکل غم انگیزی کوتاه است و شما هرچه قدرهم 
که باهوش باشید بعید است بتوانید هر دو نوبل فیزیک و 
ادبیات را بیگرید. در کوتاه مدت هم نمی توانید همه چیز را 
با هم داشته باشید. نمی توانید هم پیشرفت خوبی در گیتار 

زدن داشته باشید. هم وقت زیادی را با دوستانتان بگذارنید، 
هم در رشته مهندسی نمرات عالی بگیرید و هم روزی چند 
ساعت را در فیسبوک بگذرانید. در کسب و کار هم همین 
طور است و معموال نمی توان همه چیزهای خوب را با 
یک دیگر به دست آورد. اهدافتان را اولویت بندی کنید، 
میان  در  برخی  از  کنید،  پوشی  به کل چشم  برخی  از 
مدت و از برخی در کوتاه مدت بگذرید. استراتژی یعنی 
از چه چیزی، در چه زمانی  این مساله که  »تشخیص 

باید صرف نظر کرد«.
از دیگران کمک بگیرید. از بزرگمهر دانا نقل شده است 
که »همه چیز را همگان دانند«. شما هم اگرچه خیلی دانا 
باشید، هم چنان به هم فکری دیگران نیازمندید. به سراغ 
دیگران بروید و از آن ها نظر بپرسید. از مشتریان تان 
بپرسید که چه طور می توانید خدمات بهتری ارائه دهید. 
از اهل خانواده تان بپرسید که آیا به نظر آن ها کسب و 
کار شما خوب پیش می رود و آیا پیشنهادی برای بهتر 

شدن آن دارند یا نه، از دوستانتان هم فکری بگیرید.
 این افراد گاهی چیزهایی از شما می دانند که خودتان 
که  دارند  تجاربی  گاهی  ندارید.  نکات  آن  به  توجهی 
می تواند به شما کمک کند. این که از آن ها بخواهید 
چندساعتی وقت بگذارند و به شما درباره ساختن آینده 
کسب و کارتان مشاوره بدهند برای شما بسیار راه گشا 

خواهدبود و برای آن ها هم احتماال دلپذیر است.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  

مگر نديده اند که چه بسیار نسلها را پیش از آنان هالک گردانيديم که ديگر آنها به 
سویشان بازنمی گردند. سوره یاس، آیه 31

حدیث روز  

هیچ تنگنا و گشایشی نیست مگر آنکه مشیت و قضا و امتحان الهی در آن نهفته است.
 امام صادق )ع(

سبک زندگی

چگونه در سال جدید آسانتر پول دربیاوریم؟

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

پروانه کسب مشاور امالک به همراه 
کلیه لوازم به فروش می رسد.

09155612709

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

داربست ایستـا09151633298- 32313099
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

فروش 
غذای آماده با کلیه امکانات 
با جواز کسب و موقعیت عالی

09153635587

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

14 - قطعه سوم جنوبی   09158658156

به 20 نفر راننده با موتور )بیمه + گواهینامه( 
برای پیک موتوری نیازمندیم.

09036012747

به یک منشی خانم نیازمندیم.
32436990-09157419400

به چند نفر نیروی خانم 
برای کار در رستوران نیازمندیم.
32342233-09363614774

به تعدادی خانم و آقا برای کار آشپزخانه 
در فست فود نیازمندیم.

09151639160-32441143

به تعدادی خودرو با راننده برای کار در 
آژانس در محدوده مهرشهر نیازمندیم.

09384361033

به یک مدرک عمران با حداقل سه سال 
سابقه بیمه راه نیازمندیم.

09335415090

به یک سند منزل )بیرجند( دارای 
پایان کار نیازمندیم. )کارمند و سند 

برای ضمانت سند موجود است(
09158625100

آگهی استخدام
به یک نفر ترجیحا خانم با مدرک کاردانی/

کارشناسی، بهداشت حرفه ای برای کار
 در واحد ایمنی و بهداشت نیازمندیم. 

056-32255026-7

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

فـروش 
 یک قطعه زمین مسکونی با مساحت 
200 متر واقع در بند دره )قیمت 
100میلیون یا معاوضه با ماشین( 

 باغ با مساحت تقریبی 450 متر واقع 
در اسفهرود ) قیمت 130 میلیون 

یا معاوضه با ماشین(
09155612096 

 یک عدد گوشی سامسونگ لمسی 
 سفید رنگ شب چهارشنبه سوری 

در شوکت آباد مفقود گردیده، 
یابنده با شماره 09159373100 

تماس حاصل فرماید و مژدگانی 
دریافت نماید.

مدرک کارشناسی رشته  حسابداری رضا سپهروند
فرزند مهدی به شماره شناسنامه  0640194443 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

بازگشایی شهربـازی پارک توحید 
همه روزه از ساعت 16الی 24

 ضمنا به تعدادی نیروی جوان و فعال برای 
اپراتوری نیازمندیم.     09362420838

مشاور امالک  فدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
3 قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    

الستیک مقدم
سود کم + کیفیت خوب + )تعویض، 

باالنس، باد نیتروژن در محل(
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2  

جنب پارک آزادی 

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

09155619620 - 09159416784 حسینی

به یک نفر خانم با روابط 
عمومی باال و دارای سابقه کار 
برای همکاری در دفتر بیمه 

نیازمندیم.
09159145322

32236990

دعوت به همکاری
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سالمت نیوز: نان، پنیر و گردو؛ صبحانه ای ساده اما مقوی و محبوب که می تواند گزینه ای مناسب برای شروع یک روز باشد. گردو، مغزی 
با خواص شگفت انگیز است و سپر محافظی در برابر بسیاری از بیماری ها می باشد. جلوگیری  از دیابت، قند خون و مشکالت قلبی تنها 
بخشی از فواید گردو است. از فواید دیگر آن می توان به کمک به کنترل وزن، کمک به خوابی بهتر، جلوگیری از ریزش مو و ... اشاره کرد.

بخوریم؟گردوروزهربایدچرا اخبار ورزشی

مسابقاتدورهدومینهایبرترینمعرفی
شطرنجقهرمانیکشور»جامخاوران«

دبیرهیئت شطرنج و بازی های فکری استان با اشاره 
به رقابت 120 ورزشکار از 14 استان در دومین دوره 
مسابقات شطرنج قهرمانی کشور »جام خاوران« گفت: 
خراسانی ها کاپ قهرمانی رشته سیامی این رقابت ها را 
ربودند. به گفته جواد میزانی دومین دوره از مسابقات 
فدراسیون  نظر  زیر  خاوران«  »جام  کشور  قهرمانی 
بین المللی شطرنج)فیده( و ملی در چهار رشته سیمولتانه، 
به میزبانی خراسان  بلیتس و تیمی سیامی  استاندارد، 
جنوبی برگزار شد. در این ماراتن ملی 120 شطرنج باز 
آقایان به مدت 10 روز در  بانوان و  آزاد  در رده سنی 
به  یکدیگر  با  بیرجند  والیت  مجموعه  شطرنج  تاالر 
رقابت پرداختند. در رشته سیامی، 25 تیم در 9 دور به 
روش سوئیسی به مصاف هم رفتند. وی یادآور شد: تیم 
مازیار باقری و سعید عربی از خراسان شمالی و رضوی 
و  حسینی  ابوالفضل  تیم  ایستاد،  نخست  جایگاه   در 
محمد نصیری از خراسان جنوبی نایب قهرمان شد. تیم 
کورش طوفانی و جواد بوری مقام سوم را کسب کرد و 
از تیم میرزایی و سلطانی نیز به عنوان برترین تیم رده 
نوجوانان تجلیل شد. در رشته برق آسا)بلیتس( نیز 76 
ورزشکار در 9 دور به روش سوئیسی با یکدیگر به رقابت 
پرداختند. میزانی عنوان کرد: در بخش آقایان فرشاد ثمره 
شاه پسند، مازیار باقری و امیر ملکی رتبه های برتر را از 
آن خود کردند و در بخش بانوان نیز کوثر امیری نژاد، 
کیانا معاضدی و عالیه اژدری از بیرجند مقام اول تا سوم 
را به دست آوردند. بر مبنای این خبر در بخش آقایان 
رشته استاندارد، مازیار باقری، میالد مظفر و محمد جواد 
نادی و در بخش بانوان لیال صادقی، ملیحه صفایی و 
نرگس نورمحمدی حائز رتبه های برتر شدند. دبیر هیئت 
شطرنج و بازی های فکری خراسان جنوبی اظهار کرد: 
در جدول رنکینگ این ماراتن ملی در میز باالی 25 
سال علی رمضانی از بیرجند، میز رده سنی 16 سال 
محمد  سال   12 سنی  رده  میز  در  مظفری،  علیرضا 
امین کاووسی و در میز رده سنی 8 سال امیر حسین 
میزانی  آوردند.  دست  به  را  نخست  رتبه های  درپا 
یادآور شد: در مراسم اختتامیه دومین دور از مسابقات 
شطرنج آزاد قهرمانی کشور با حضور مسئوالن ارشد 
ورزشی و اداری از برترین ها با حکم قهرمانی و جوایز 

نقدی تجلیل به عمل آمد.

تذکرفیفابهدوبازیکنتیمملیفوتبالایران

فوتبال  های  تیم  دیدار  برگزاری  دنبال  به   - ایرنا 
جام  مقدماتی  های  رقابت  سری  از  هند  و  ایران 
در فوتبال  المللی  بین  فدراسیون   ،2018  جهانی 
نامه ای به دو بازیکن ملی پوش ایران برای دریافت 
وحید  بازی  این  جریان  در  داد.  تذکر  زرد  کارت 
فوتبال  ملی  تیم  بازیکنان  آزمون  سردار  و  امیری 
ویتنامی  داور  سوی  از  ورزشی  غیر  رفتار  دلیل  به 

کارت زرد گرفتند.

 سبزي تصفيه کننده کليه
را بشناسيد

برنا- کلیه ها خون ما را با دفع نمک، سم و هر 
ناخواسته که وارد بدن ما مي شود  گونه شيء 

تجمع نمک  زمان،  گذشت  با  کنند.   فیلترمي 
مي یابد و این نیاز به تمیز کردن توسط عملیات 
نظافتي دارد. براي مقابله با این مشکل اول یک 
دسته جعفري را برداشته و تمیز بشویید سپس 
آن را در تکه هاي کوچک بریده و در یک قابلمه 

بریزید و با آب تمیز به مدت ده دقیقه بجوشانید 
و  کنید  فیلترش  و سپس  بگذارید سرد شود  و 
و در داخل  ریخته  تمیز  آن را در یک بطري 
نوشیدن  وبا  شود.  خنک  تا  بگذارید  یخچال 
سموم  دیگر  و  نمک  تمام  روز  در  لیوان  یک 

انباشته شده در کلیه خارج مي شود. 

تاثير تغذيه بر افسردگي

شایعترین  از  یکي  افسردگي  نیوز:  سالمت 

مشکالت بهداشت روان است. عوامل تغذیه اي 
کساني  دارند.  افسردگي  بروز  در  مهمي  نقش 
که دچار افسردگي هستند غالبا تغذیه نامناسبي 
از این جهت در معرض خطر  بنابراین  داشته و 
هستند. هنگامي که فردي دچار افسردگي باشد، 
از حد معمول است و  او کمتر  انرژي در  سطح 
اشتیاق و اشتها براي بسیاري از چیزها از جمله 
غذا در او از بین میرود و در نتیجه، تغذیه فرد دچار 
اختالل میشود. کاهش یا افزایش وزن به صورت 
ناخواسته و جذب ناکافي ویتامینها و مواد معدني، 
غالبا با افسردگي ارتباط دارد. کمبود برخي از مواد 
ایجاد  میتواند سبب  فرد  رژیم غذایي  در  مغذي 
افسردگي شود. از جمله اسیدهاي چرب امگا3: 
منابع غذایي این اسید چرب عبارتند از غذاهاي 
تخممرغهاي  چرب،  ماهیهاي  ویژه  به  دریایي 
بذر  روغن  کانوال،  روغن   ،3 امگا  با  شده  غني 
کتان، گردو، سویا و سبزیجات برگ سبز. اسید 
فولیک: جگر، قارچ و سبزیهاي برگ سبز به ویژه 
چربي،  کم  گاو  گوشت  بروکلي،  کلم  و  اسفناج 
سیب زمیني، نان گندم کامل، آب پرتقال و لوبیا 
از منابع اسید فولیک هستند. ویتامین B12: منابع 
غذایي ویتامین B12 عبارتند از جگر، کلیه، شیر، 
ماهي،تخم مرغ، ماهي و گوشت. روي: گوشت، 
مرغ، ماهي، شیر و فرآوردههاي آن، جگر، غالت 
کامل، لوبیا و مغزها از منابع روي هستند. آهن: 

این ماده مغذي در جگر بیش از سایر منابع غذایي 
و سپس در غذاهاي دریایي، کلیه، قلب، گوشت 
مرغ،  تخم  زرده  پرندگان،  گوشت  چربي،  بدون 
میوههاي خشک، غالت کامل و نان غني شده 
کامل  غالت  گوشت،   :B6 ویتامین دارد.  وجود 

به خصوص گندم، سبزیها و مغزهاي حاوي این 
ویتامین هستند. 

کاهش ريسک ابتال به عفونت با 
مصرف انگور و توت فرنگي

سالمت نیوز: مصرف انگور به کاهش ریسک 
افراد چاق کمک مي کند.  ابتال به عفونت در 
بیماري  به  ابتال  معرض  در  بیشتر  چاق  افراد 
قلبي، دیابت، عفونت هاي باکتریایي و ویروسي 
به  موسوم  طبیعي  ترکیبات   ، اما  دارند،  قرار 

»فیتوشیمیایي« که در میوه هایي نظیر انگور 
این  به کاهش  یافت مي شود  فرنگي  توت  و 
توسط  انگور  مصرف  کند.  مي  کمک  ریسک 
سطح  کاهش  به  منجر  تواند  مي  چاق  افراد 
بیماري  با  مرتبط  خاص  هاي  چربي  از  برخي 

قلبي در خون و کاهش ریسک ابتال به عفونت 
و  ویروسي  عفونت  به  مربوط  اسناد  شود.  ها 
مي  نشان  ها  بیمارستان  در  موجود  باکتریایي 
به  ابتال  معرض  در  بیشتر  چاق  افراد  که  دهد 
انواع عفونت ها بعد از عمل جراحي قرار دارند.

 پيشنهادهايي براي افزايش
 ميزان انرژي بدن

همیشه  انسان  براي  چالش  این  نیوز:  سالمت 
وجود دارد که در عین حال که به حفظ سالمتي 
خود اهمیت مي دهد، بتواند انرژي خود را نیز 
حفظ کند. هرچند با افزایش سن، این انرژي در 
هر حال کاهش خواهد یافت اما راه هایي وجود 
و  کرد  کند  را  این کاهش  روند  بتوان  که  دارد 
انرژي حیاتي را در بدن ذخیره کرد. چند راهکار 
شده  توصیه  بدن  انرژي  سطح  افزایش  براي 
است: مصرف موز و هندوانه: این دو میوه انرژي 
را به سرعت شیریني هاي قندي احیا مي کنند. 
این دو خوردني  مصرف هویج و سیب زمیني: 
خوشمزه مي توانند قند خون را در تمام مدت باال 
نگه دارند . مصرف غالت صبحانه سبوس دار: 
حتي بدون افزودن شکر هم حاوي انرژي باالیي 
فهرست  در  مهم  غذایي  مواد  جزو  و  هستند 

صبحانه محسوب مي شوند.

پيشنهادهايي براي افزايش ميزان انرژي بدن

کودک شش ساله در برخورد با خودروی پراید جان داد

پراید  خودروی  با  برخورد  در  ساله  شش  دختر  مرگ  از  استان  راه  پلیس  رئیس 
سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به  داد.  خبر  بیرجند  شهرستان  در 
»حسین رضایی« در رابطه با این خبر گفت: عصر روز گذشته با اعالم مرکز فوریت 
تقاب  پیاده در روستای  با عابر  فقره تصادف خودرو  بر یک  پلیسی 110 مبنی  های 
شهرستان بیرجند بالفاصله مأموران به محل حادثه اعزام شدند. وی گفت: با حضور 
مأموران در محل فردی مراجعه و عنوان داشت دختر خاله شش ساله ام قصد عبور 
با  رنگ  سفید  بک  هاچ  پراید  خودروی  دستگاه  یک  که  داشت  را  خیابان  عرض  از 
115به  اورژانس  توسط  مصدوم  بچه  دختر  که  شد  متواری  محل  از  و  برخورد  وی 
بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند منتقل شد که مصدوم به علت شدت جراحات وارده 
در بیمارستان فوت کرد. سرهنگ رضایی تصریح کرد: راننده خودروی متواری شده 
خود را به کالنتری 12 بیرجند معرفی کرد که در این رابطه پرونده تشکیل و راننده 

خودرو به مقام قضائی معرفی شد .

وقوع 38 فقره تصادف در معابر درون شهری 
در هفته ای که گذشت

 38 وقوع  از  جنوبی  خراسان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
فقره تصادف در معابر درون شهری استان طی هفته گذشته خبر 
داد و گفت: بر اثر این تصادفات 48 نفر مجروح شدند. وی علت 
37 درصد از مجموع تصادفات را عدم رعایت حق تقدم، 13 درصد 
رئیس  دانست.  علل  سایر  نیز  را  درصد   50 و  جلو  به  توجه  عدم 
فقره   4490 ثبت  از  همچنین  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  ماموران  توسط  رانندگی  تخلف  انواع 
استان در یک هفته گذشته خبر داد که از این تعداد 690 تخلف، 
حادثه ساز بوده است. سرهنگ رضایی بیشترین مصدومین هفته 
گذشته را راکبین و ترک نشین های موتورسیکلت با 52 درصد و 

عابران پیاده با 8 درصد اعالم نمود. 

49 کیلوگرم تریاک در طبس کشف شد

کیلوگرم   49 کشف  از  طبس  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
تریاک از یک دستگاه خودروی پژو 405 خبر داد. به گزارش 
جاللیان«  »محسن  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار 
در رابطه با این خبر گفت: عصر روز گذشته مأموران ایست و 
بازرسی دیهوک طبس هنگام کنترل خودروهای عبوری به 
یک دستگاه خودروی سواری پژو 405  که عازم شهرهای 
مرکزی کشور بود مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.
 وی گفت :در بازرسی از خودرو 49 کیلوگرم تریاک که به 
ضبط  و  کشف  بود  شده  جاساز  خودرو  در  ای  ماهرانه  طرز 
پارکینگ  به  خودرو  کرد:  تصریح  جاللیان  سرهنگ  شد. 
قضائی  مقام  دستور  با  شده  دستگیر  متهم  و  شد   منتقل 

روانه زندان شد.

تلفات جاده ای 13 نوروز در خراسان 
جنوبی 100 درصد کاهش یافت

ای  جاده  تلفات  گفت:  جنوبی  خراسان  راه  پلیس  رئیس 
به همین  استان 100 درصد نسبت  در  امسال  نوروز   13
روز در سال گذشته کاهش یافت. به گزارش ایرنا حسین 
سه  را  گذشته  سال  نوروز   13 ای  جاده  تلفات   ، رضایی 
نفر اعالم کرد و افزود: امسال در این روز هشت تصادف 
 12 آن  اثر  بر  که  داد  رخ  استان  های  جاده  در   جرحی 

نفر مجروح شدند. 
وی ادامه داد: آمار مجروحان تصادفات 13 نوروز امسال 
نسبت به سال گذشته که 36 مورد بود بیش از 60درصد 
را  تصادفات  علت  بیشترین  وی  است.  داشته  کاهش 

واژگونی و تخطئی از سرعت مطمئنه ذکر کرد.

اجرای انواع سیستم های آبیاری
 قطـــره ای

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

 09151611884 - محمد جانی 

             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

توکــل

آدرس : نبش غفاری 4    

 09151606528
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نصب و تعمیر انواع 
لباسشویی و کولر آبی 
در منزل 32315775-

09151643778  شهریاری

آغاز فـروش اقسـاطی 10 مــاهه 
لپ تاپ و رایانه خانگی )بدون پیش پرداخت(     

  حد فاصل معلم 22-24     رایانه  ثـامن     تلفن: 32446431 )5 خط(

هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(
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افزایش 22 درصدی CNG در استان 

نوروز  ایام  در  ها  مسافرت  با شروع فصل  همزمان 
ای  فزاینده  استان رشد  در  بنزین  و   CNG مصرف 
اعالم  با  جنوبی  خراسان  منطقه  مدیر  است.  داشته 
اینکه از 27 اسفندماه 94 تا 13 فروردین 95 بیش از 
یک میلیون و 700 هزار کیلوگرم CNG و مصرف 
بنزین بیش از دوازده میلیون و 500 هزار لیتر بوده 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت   CNG ترتیب  به  که 
قبل 22 درصد و بنزین 3 درصد رشد داشته است. 
گرفته  صورت  تمهیدات  با  کرد:  تصریح  اصغری 
سوخترسانی بدون وقفه و بدون هیچ گونه مشکلی 
بصورت  ها  جایگاه  و  عرضه  مجاری  سطح  در 
در  بنزین  رکورد مصرف  است.  انجام شده  مطلوب 
12 فروردین 95 با یک میلیون و300 هزار لیتر به 

ثبت رسیده است.

شهر بیرجند امسال نیز با مهمانی الله ها 
به استقبال نوروز رفت

با  بیرجند  شهرداری  سبز  فضای  و  پارکها  سازمان 
کاشت 9500 پیاز الله در میادین و تقاطع های سطح 
 شهر در نوروز 95 زیبایی دو چندانی به آنها بخشید . 
ها  کاشت الله  افزود:  پارکها،  سازمان  عامل  مدیر 
برای نخستین بار از سال 93 آغاز شد و هر ساله 
گلکاری  در  بیشتری  تنوع  آن،  کاشت  توسعه  با 
با   95 نوروز  در  است.  آمده  وجود  به  شهر  سطح 
خرید 7000 پیاز الله و 2500 پیاز تولیدی سازمان 
به  دهیم  افزایش  را  کاشت  بسترهای  توانستیم 
گونه ای که در میادین اصلی شهر چهره متفاوتی 
ایجاد شد. سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری 
بیرجند در سومین نوروز متوالی حال و هوای شهر 

را با الله های گوناگون، رنگین نمود .

50 میلیارد ریال برای احداث مجتمع های 
آبرسانی خراسان جنوبی اختصاص یافت

روستایی)آبفار(  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
محل  از  ریال  میلیارد   50 گفت:  جنوبی  خراسان 
آبرسانی  احداث مجتمع های  برای  اعتبار سال 94 
است.  یافته  اختصاص  شرکت  این  به  استان 
میزان  این  افزود:  ایرنا،  با  گفتگو  در  بسکابادی 
اعتبار صرف ادامه کار 38 مجتمع آبرسانی در دست 

احداث استان می شود.

۸ وقف جدید در استان به ثبت رسید 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: 
همزمان با اجرای طرح آرامش بهاری در استان 8 
وقف جدید در شهرهای  »طبس، سربیشه، سرایان، 
االسالم  حجت  رسید.  ثبت  به  قاین«  و  زیرکوه 
اینکه  به  اشاره  با  شبستان،  با  گفتگو  در  گرایلی 
اولین وقف استان در سال جدید توسط ورثه مرحوم 
غالمرضا داشگر در طبس با وقف یک قطعه زمین 
میلیون   300 ارزش  و  مربع  متر   900 مساحت  به 
ریال به ثبت رسید، ادامه داد: همچنین 3 وقف در 
شهرستان سربیشه، یک وقف در سرایان، 2 وقف در 
زیرکوه و یک وقف در قاین به ثبت رسیده است.وی 
تصریح کرد: ارزش ریالی وقف های سربیشه 380 
زیرکوه  ریال،  میلیون   300 سرایان  ریال،   میلیون 

800 میلیون ریال و قاین 30 میلیون ریال است.

مراسم تجدید دیدار و دید و بازدید سال نو 
در دانشگاه بیرجند برگزار شد 

در  نو  سال  بازدید  و  دید  و  دیدار  تجدید  مراسم 
کارکنان  و  اساتید  شد.  برگزار  بیرجند  دانشگاه 
روز  در  گذشته  سالهای  مطابق  بیرجند  دانشگاه 
تعطیالت  پایان  از  پس  ماه  فروردین  چهاردهم 
امام  مسجد  در  که  مراسمی  طی  نوروزی 
ضمن  شد  برگزار  دانشگاه  این  جعفرصادق)ع( 
تبریک گفتند.  به یکدیگر  را  نو  دیدار، سال  تجدید 
دکتر خلیلی ریاست دانشگاه با بیان برخی اقدامات 
و  اداری  و  فرهنگی  عمرانی،  های  زمینه  در  مهم 
با  را سالی همراه  ، سال گذشته   94 در سال  مالی 
با  که  نمود  توصیف  بیرجند  دانشگاه  برای  موفقیت 

همکاری و همدلی همه دانشگاهیان رقم زده شد.

46 هزار نفر از جاذبه های تاریخی و 
گردشگری شهرستان درمیان دیدن کردند

جاذبه  از  نفر  هزار   46 بازدید  از  درمیان  فرماندار 
ایام  در  شهرستان  این  گردشگری  و  تاریخی  های 
در  زاده  بشیری  داد.  خبر   95 نوروز سال  تعطیالت 
درمیان  فورگ  روستای هدف گردشگری  از  بازدید 
آثار  مهمترین  از  فورگ  قلعه  و  روستا  این  گفت: 
که  است  منطقه  گردشگری  جاذبه  و  تاریخی 
داشت.وی  نوروز  ایام  در  را  کننده  بازدید  بیشترین 
منطقه  با قدمت 750 ساله،  افزود: چنار دوشینگان 
رضا  ابراهیم  آرامگاه  قهستان،  گردشگری  نمونه 
گزیک و مزار بی بی صاحبه روستای نوزاد از دیگر 
مناطق مذهبی و گردشگری است که مورد استقبال 

مسافران نوروزی قرار گرفت.

بازدید 33۸ هزار نفر از جاذبه های 
تاریخی و گردشگری فردوس  

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
نفر   51 و  هزار   337 بازدید  از  فردوس  گردشگری 
مسافر و گردشگر از جاذبه های تاریخی و گردشگری 
داد. خبر  امسال  نوروز  عید  ایام  در  شهرستان  این 
این  از  گفت:  فارس،  با  گفتگو  در  نجفیان  مهدی 
تعداد 151 هزار و 666 نفر از جاذبه های تاریخی و 
فرهنگی، 112 هزار و 33 نفر از جاذبه های طبیعی و 
73 هزار و 352 نفر نیز از منطقه نمونه گردشگری 
مجموعه  وی  کردند.  بازدید  فردوس  معدنی  آبگرم 
آبگرم معدنی فردوس را پر بازدید کننده ترین جاذبه 
افزود:  و  کرد  عنوان  شهرستان  این  گردشگری 
درمانی  و  طبی  خواص  با  فردوس  معدنی  آبگرم 
از  زیادی  تعداد  پذیرای  ساالنه  خود  اعجاب انگیز 

گردشگران داخلی و خارجی است.

استان خراسان جنوبی به مقاصد گردشگری 
ایران افزوده شد

صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  گردشگری  معاون 
استان  شدن  افزوده  از  کشور  گردشگری  و  دستی 
خراسان جنوبی به مقصد سفرهای نوروزی در کشور 
استان های  امسال  گفت:  موحد  داد.رحمانی  خبر 
کشور  نوروزی  مسافرت های  فهرست  در  جدیدی 
قرار گرفت و 3 استان خراسان جنوبی، کهگیلویه و 
بویراحمد وکرمانشاه در فهرست 10مقصد برتر سفر 

در ایران قرار گرفتند.

تشکیل پرونده تخلف 5/5 میلیاردی ریال

سازمان  نظارت  و  بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: یک 
کاال  فروش  و  خرید  حوزه  در  که  اقتصادی  فعال 
کاالی  از  باالیی  حجم  نگهداری  و  خرید  به  اقدام 
موجودی  اعالم  عدم  علت  به  بود،  نموده  اساسی 
بر  بالغ  ریالی  ارزش  به  تخلف  پرونده  تشکیل  با 
معرفی  حکومتی  تعزیرات  به  ریال  5/5میلیارد 
اقتصادی  فعاالن  کلیه  افزود:  تهوری  علی  گردید. 
متصدیان  بنکداران،  کنندگان،  وارد  تجار،  از  اعم 
اقدام  و غیر صنفی که  افراد صنفی  فروشی،  عمده 
به نگهداری کاالهای اساسی در حجم باال و عمده 
می نمایند می بایست ضمن معرفی انبار و سردخانه 
اداره  به  ماهانه  بصورت  را  کاالها  موجودی  خود 

بازرسی ونظارت اعالم نمایند.

رشد 200 درصدی اعتبارات سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در سال 94

خراسان جنوبی،  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
محدودیت های  رغم  علی  گذشته  سال  در  گفت: 
مالی مبلغ اعتبار جذب شده از محل صندوق توسعه 
به  سال 93 رشد داشته ایم. ملی 200درصد نسبت 
به گزارش ایسنا، ولی پور مطلق، با بیان اینکه در سال 
تومان  میلیون  میلیارد و 800  با جذب مبلغ 17   94
از محل اعتبارات تملکی که در مجموع 28 میلیارد 
زیادی  کار  خصوص  این  در  افزود:  است،  تومان 
صورت گرفته، که نسبت  به 10 سال گذشته رشد 

چشمگیری داشته است.

خشکسالی کوچ عشایر را به تاخیر انداخت

به  گفت:  جنوبی  خراسان  عشایری  امور  مدیرکل 
ادامه  بارندگی در سال آبی 95- 94،  دلیل کاهش 
استان  عشایر  بهاره  کوچ  مراتع  فقر  و  خشکسالی 
شود. می  انجام  نامنظم  یا  است  افتاده  تاخیر  به 

همه  افزود:  ایرنا،  با  گفتگو  در  قوسی  غالمرضا 
 15 تا  و  آغاز  اسفند   15 از  بهاره عشایر  کوچ  ساله 
فروردین سال بعد ادامه داشت. وی بیان کرد: سال 
قبل استان در فصل پاییز و زمستان شاهد بارندگی 
مناسب نبود و در صورت افزایش بارش کوچ بهاره 
ادامه  ماه  اردیبهشت   15 تا  جنوبی  خراسان  عشایر 

خواهد داشت.

پایگاه اطالع رسانی ارشاد استان در جایگاه 
     دوم ادارات کل ارشاد استان ها قرار گرفت 

کل  اداره  عمومی  روابط  مدیر  زمزم  علی  سید 
گفت:  جنوبی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
ارزیابی  در  کل  اداره  این  رسانی  اطالع  پایگاه 
عملکرد ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، توانست در 

حوزه خبری رتبه دوم را از آن خود کند. 

توزیع کیسه زباله در 13 فروردین روز 
انس با طبیعت در خراسان جنوبی

و  طبیعت  انس  روز  ماه  فروردین   13 مناسبت  به 
مناطق  و  تفرجگاهها  در  مردم  حضور  به  توجه  با 
بین  در  زباله  کیسه  زیادی  تعداد  استان،  طبیعی 
مردم توزیع شد. در روزهای تعطیل نوروز و سیزده 
با گشت و کنترل در سراسر  بانان  فروردین محیط 
بر  عالوه  طبیعی  اماکن  در  خصوص  به  و  استان 
گشتهای کنترلی در مقابله با شکار و صید، مباحث 
با  و  گرفته  قرار  آنان  کار  دستور  در  نیز  فرهنگی 
پخش برشورهایی اطالع رسانی کامل در خصوص 

حفاظت از محیط زیست انجام دادند.

تشرف روزانه یک هزار زائر به مزار 
شاه سلیمان علی)ع( خوسف  

مزار  از  زائر  و  مسافر  هزار  روزانه  نوروز  ایام  در 
کردند.به  زیارت  خوسف  علی)ع(  سلیمان  شاه 
گزارش فارس، امامزاده شاه سلیمان علی)ع( یکی 
این  مزار  که  بوده  جنوبی  خراسان  امامزادگان  از 
است.  شده  واقع  خوسف  شهرستان  در  بزرگوار 
امامزاده  توسعه  طرح  و  تجهیزات  مورد  در  وی 
این  مزار  کرد:  تصریح  علی)ع(،  سلیمان  شاه 
مختلف  کاربری  با  سالن  چهار  به  مجهز  امامزاده 
امنای  هیئت  عضو  و  اجرایی  امور  است.مسئول 
آستانه مبارکه مزار شاه سلیمان علی)ع( ادامه داد: 
برای  کمپ هایی  و  سوئیت ها  اخیر  سال های  در 
احداث  مزار  اطراف  در  زائران  و  مسافران  اسکان 

شده است.

روزانه حدود 400 مسافر نوروزی 
از کویر بشرویه دیدن کردند  

سلیمانی رباطی مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، 
در  بشرویه  شهرستان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
گفتگو با فارس، گفت: روزانه بین 300 تا 400 نفر 
از مسافران نوروزی ساعاتی از برنامه روزانه خود را 

به کویر بکر بشرویه اختصاص می دهند.

بارندگی های  اثر  بر  مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: 
سه روز گذشته در استان 117 میلیارد ریال به بخش های مختلف استان خسارت 
وارد شد.سید ابوالحسن میرجلیلی در گفتگو با فارس، اظهار داشت: با توجه به 
خشکسالی های چندین ساله در خراسان جنوبی و از بین رفتن پوشش گیاهی، 
کاهش نفوذ پذیری خاک و همچنین وقوع باران های رگباری در استان، متأسفانه 
خسارت هایی در بخش های مختلف عمرانی و کشاورزی وارد می شود. وی با 
بیان اینکه بر اثر بارندگی های سه روز گذشته در استان 117 میلیارد ریال خسارت 
به استان وارد شده است، تصریح کرد: این خسارت ها مربوط به شهرستان های 
نهبندان، زیرکوه و درمیان بوده است.وی ادامه داد: خسارت های ناشی از بارندگی 

پل ها،  شامل  زیرساخت ها  به  مربوط  بیشتر  استان  در  گذشته  ساعت   72 در 
راه ها و ابنیه ها، تخریب قنوات، تخریب مزارع و باغات کشاورزی و خسارت به 
شبکه های آب و فاضالب شهری و روستایی بوده است. میرجلیلی افزود: با توجه 
به اطالع رسانی به موقع جراید و رسانه ها، اداره هواشناسی و هشدارهای مدیریت 
بحران خوشبختانه میزان خسارت ها 18 درصد کاهش داشته است.وی با بیان 
اینکه متأسفانه در سال گذشته بر اثر بی احتیاطی در هنگام وقوع سیل و جاری 
شدن روان آب 10 نفر از هم استانی ها جان خود را از دست دادند، گفت: میزان 
بارندگی در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده و در حال حاضر 

خراسان جنوبی جزو سه استان نخست کشور در بحث خشکسالی است.
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معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: »مسابقه و ورک شاپ« مجسمه های نمکی تاالب کجی نمکزار نهبندان 
در خراسان جنوبی برگزار می شود. زمزم اظهار داشت: »مسابقه و ورک شاپ«مجسمه های نمکی تاالب کجی نمکزار به همت این اداره کل از 31 فروردین ماه 

تا 1 اردیبهشت ماه سالجاری برگزار می شود. وی شناسایی و معرفی پتانسیل موجود در منطقه زیبای تاالب کجی نمکزار نهبندان، ایجاد روحیه نشاط در بین 
هنرمندان، الهام از طبیعت جهت خلق اثر و تاثیر پذیری انسان از محیط طبیعی و... در بین هنرمندان را از مهمترین  اهداف برگزاری این مسابقه برشمرد.

»مسابقه و ورک شاپ«مجسمه های نمکی تاالب کجی نمکزار در خراسان جنوبی برگزار می شود 

صنایع دستی  تومان  میلیون   430 فروش  از  جنوبی  خراسان  صنایع دستی  معاون 
داد.  خبر  کنون  تا  نوروزی  تعطیالت  ابتدای  از  نوروزی  بازارچه های  در  استان 
برپایی33  به  اشاره  با  مهر،  با  گفتگو  در  زاده  عباس  حسین  مهر،  گزارش  به 
بازارچه صنایع دستی در نوروز امسال اظهار کرد: 125 غرفه صنایع دستی در این 

بازارچه ها فعال بوده است.
نوروز امسال خبر  بازارچه های صنایع دستی در  45 درصدی تعداد  افزایش  از  وی 

با  وی  بود.  شده  برپا  استان  در  امسال  نیز  عشایری  سیاه چادر   10 افزود:  و  داد 
نوروزی  بازارچه های  در  استان  تومان صنایع دستی  میلیون   430 فروش  به  اشاره 
ترتیب  به  فروش  میزان  بیشترین  افزود:  تاکنون  تعطیالت  ابتدای  از  صنایع دستی 
مربوط به شهرستان های طبس، بیرجند و سرایان بوده است.وی ادامه داد: میزان 
که  بوده  تومان  میلیون   191 گذشته  سال  نوروز  در  استان  صنایع دستی  فروش 

امسال بیش از دو برابر افزایش داشته است.

فروش ۴۳۰ میلیون تومان صنایع دستی در تعطیالت سال نو 

مدیرعامل هالل احمر خراسان جنوبی از ارائه خدمات هالل احمر به 63 هزار و 247 
نفر در پست های ثابت و سیار نوروزی خبر داد. به گزارش مهر، جواد خامسان در 
گفتگو با مهر، با اشاره به فعالیت 24 پست ثابت و سیار نوروزی در استان اظهار کرد: 
از این تعداد سه پست به صورت شبانه روزی فعال بوده است. وی تصریح کرد: طرح 
نوروزی هالل احمر از 26 اسفندماه آغاز و تا 14فروردین ادامه داشت. وی با اشاره 
به مراجعه 63 هزار و 247 نفر به پست های نوروزی هالل احمر استان تا پایان روز 
13 فروردین بیان داشت: از این تعداد 61 هزار و 899 نفر به پست های ثابت و یک 
هزار و 348 نفر به پست های سیار مراجعه داشته اند. وی از امدادرسانی هالل احمر 

و 734  هزار  به یک  حوادث  این  در  افزود:  و  داد  خبر  نیز  ای  جاده  حادثه  به 130 
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  هالل احمر  مدیرعامل  شد.  خدمات رسانی  حادثه دیده 
159 تیم عملیاتی به سر صحنه حوادث اعزام  شده اند، گفت: 470 مسافر نیز طی این 
مدت اسکان اضطراری شدند. وی در ادامه به برپایی 15 فضای دوستدار کودک نیز 
در قالب طرح نوروزی هالل احمر اشاره کرد و افزود: یک هزار و 515 نفر از خدمات 
این حوزه استفاده کرده اند. خامسان بیان کرد: 11 خیمه نماز نیز برپا شده بود که هزار 
و 137 نفر به این خیمه ها مراجعه داشته اند. وی گفت: چهار هزار و 16 نفر نیز طی 

این مدت از خدمات 19 ایستگاه سالمت هالل احمر بهره مند شده اند.

۶۳هزار نفر از خدمات پست های نوروزی هالل احمر بهره مند شدند

مدیر تبلیغات اسالمی بیرجند از توزیع 800 جلد کتاب قرآنی در ایستگاه های معرفت 
نوروزی شهرستان بیرجند خبر داد. حجت االسالم ابوالقاسم لطفی در گفتگو با مهر، افزود: 
این ایستگاه ها با هدف اطالع رسانی احکام مذهبی در پلیس راه و ترمینال بیرجند برپا شد. 
وی از استقرار 7 روحانی در این ایستگاه ها برای پاسخگویی به سواالت شرعی شهروندان 
و مسافران خبر داد و گفت: در این ایستگاه ها بروشور و کتاب هایی در زمینه احکام سفر، 
امنیت نوروز از مظهر قرآن و روایات اهل بیت)ع( توزیع شد.حجت االسالم لطفی افزود: در 

این راستا هزار و 800 بروشور و 800 جلد کتاب در بین مسافران نوروزی توزیع شد. وی با 
بیان اینکه این ایستگاه ها به صورت صبح و عصر پاسخگوی مراجعات و سواالت مسافران 
بود، افزود: در راستای برپایی ایستگاه معرفت نوروزی در ترمینال، فضا و امکانات نقاشی 
کودکان نیز فراهم شده بود. مدیر تبلیغات اسالمی بیرجند همچنین از استقرار یک روحانی 
در پارک توحید بیرجند طی ایام نوروز خبر داد و گفت: برگزاری نماز جماعت و پاسخ به 

سواالت شرعی مردم نیز از جمله برنامه های این روحانی بوده است.

۸۰۰ جلد کتاب در ایستگاه های معرفت نوروزی بیرجند

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: در ایام تعطیالت نوروز امسال تعداد 
66 گروه جهادی به مناطق محروم خراسان جنوبی اعزام شدند. 

امسال  نوروز  تعطیالت  ایام  در  داشت:  اظهار  فارس،  با  گفتگو  در  زهرایی  محمد 
جهادی  گروه های  میهمان،  جهادی  گروه های  شامل  جهادی  گروه   66 تعداد 
دانش آموزی  جهادی  گروه  یک  و  صالحین  حلقه های  جهادی  گروه های  محالت، 
برای خدمت رسانی به مناطق محروم استان اعزام شدند. وی با اشاره به اینکه در 
تعطیالت نوروز امسال خراسان جنوبی میزبان هفت گروه جهادی میهمان از تهران 
بوده  است، تصریح کرد: این گروه ها به مناطق محروم نهبندان، سربیشه و زیرکوه 

اعزام شده اند. مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی ادامه داد: گروه های جهادی 
عمرانی،  درمانی،  بهداشتی،  عرصه های  در  استان  محروم  مناطق  به  شده  اعزام 
اشاره  با  زهرایی  کرده اند.  ارائه  مردم  به  را  نظر  مورد  فرهنگی خدمات  و  آموزشی 
محروم  مناطق  به  میهمان  جهادی  گروه های  قالب  در  پزشکی  تیم  سه  اینکه  به 
نهبندان اعزام شده و خدمات ارائه کرده اند، گفت: این گروه ها شامل گروه تخصصی 
زنان، دندان پزشکی و جراحی بوده که از 26 اسفندماه سال گذشته در این منطقه 
مستقر و تا 9 فروردین ماه سال جاری به ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی به مردم 

این منطقه مشغول بوده اند.

اعزام ۶۶ گروه جهادی به مناطق محروم خراسان جنوبی

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از اسکان 157 هزار و 329 نفر  
در مدارس استان طی تعطیالت نوروزی امسال خبر داد. 

نوروزی  تعطیالت  ابتدای  از  کرد:  اظهار  مهر،  با  گفتگو  در  المعی  عباس 
در مدارس  فرهنگی  و غیر  فرهنگی  تاکنون 17 هزار و 500 خانوار  امسال 
خراسان جنوبی اقامت کردند. وی با بیان اینکه از این تعداد 16 هزار و 62 
بیان  اند،  بوده  فرهنگی  غیر  نیز  خانوار   419 و  هزار  و یک  فرهنگی  خانوار 
جنوبی  خراسان  مدارس  در  روز  نفر   329 و  هزار   157 مدت  این  در  کرد: 
افزایش  از  جنوبی  خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  اند.  یافته  اسکان 

اسکان مسافران در استان در نوروز امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و 
افزود: تعداد اسکان مسافران نسبت به سال قبل حدود 800 خانوار افزایش 
داشته است. المعی عنوان داشت: در نوروز سال جاری 164 مدرسه با یک 
نوروزی تجهیز  اسکان مسافران  برای  استان  در  هزار و 187 کالس درس 
در  اجرایی  عنوان عوامل  به  نفر   337 به همکاری  اشاره  با  است. وی  شده 
و  مرکز  در  پایگاه   14 امسال  نوروز  در  داشت:  بیان  فرهنگیان  اسکان  ستاد 
12 شهرستان استان وظیفه استقبال، هدایت و اسکان مسافرین نوروزی را 

برعهده داشته اند.

۱۵۷ هزار مسافر نوروزی در مدارس استان اسکان یافتند

سیِل خسارت میلیاردی باران در استان

فرماندار طبس از بازدید یک  میلیون و 87 هزار نفر از جاذبه های گردشگری این 
شهرستان در تعطیالت نوروزی امسال خبر داد. مهدی اخوان صفار در گفتگو 
با مهر، اظهار کرد: از 27 اسفند ماه سال گذشته تا پایان روز 13 فروردین تعداد 
548 هزار و 906 مسافر نوروزی در طبس اقامت کردند. وی بیان کرد: این تعداد 
 در مهمان سراها، هتل ها، مدارس، بقاع متبرکه و کمپ های موقت اسکان 

یافته اند. فرماندار طبس گفت: بیشترین استقبال مسافران از امامزاده حسین 
اشاره  با  اخوان صفار  است.  بوده  گلشن طبس  باغ  و  الکاظم)ع(  موسی  بن 
به برپایی بازارچه نوروزی سوغات و صنایع دستی طبس با 20 غرفه در باغ 
صنایع  تولیدات  شهرستان،  سوغات  بازارچه  این  در  داشت:  عنوان  گلشن، 
دستی طبس از قبیل هنر قلمزنی روی مس، مسگری، معرق چوب، حصیر و 

سبد بافی و همچنین تولیدات صنایع دستی شهرستان های قاین وسربیشه 
در معرض فروش قرار گرفته است. وی اضافه کرد: این بازارچه روزانه مورد 
بازدید هزاران توریست، مسافر و گردشگر قرار گرفته است. به گفته فرماندار 
و  تاریخی  طبیعی،  های  جاذبه  از  نفر  میلیون  شش  بر  بالغ  ساالنه  طبس 

مذهبی شهرستان بازدید دارند.

یک میلیون و ۸۷ هزار نفر به تماشای جاذبه های گردشگری طبس رفتند

شرکت یک میلیون و 677 هزار نفر در طرح آرامش بهاری استان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: طی 28 اسفند ماه پارسال تا پایان 13 فروردین سال جاری، 
از خدمات طرح آرامش بهاری در استان استفاده کردند. حجت االسالم  یک میلیون و 677 هزار و 938 نفر 
محمد طاهر گرایلی در گفتگو با ایرنا، افزود: طرح آرامش بهاری امسال از 28 
ماه  فروردین   15 تا  و  شده  آغاز  استان  سطح  متبرکه  بقعه   60 در  ماه  اسفند 
امسال،  نوروز  ایام  طی  گفت:  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  دارد.  ادامه 
22 سوئیت و 510 زائرسرا برای پذیرایی از مسافران نوروزی آماده شده است. 
و  بومی  مبلغ   25 اینکه  بیان  با  امور خیریه خراسان جنوبی  و  اوقاف  مدیر کل 
25 مبلغ غیر بومی در طرح آرامش بهاری امسال حضور دارند، اظهار کرد: طی 
طرح نوروزی 189 هزار و 616 نفر در امامزادگان و بقاع متبرکه اسکان یافتند. 
گرایلی افزود: در لحظه سال تحویل امسال نیز پنج هزار نفر در بقاع متبرکه خراسان جنوبی حضور یافتند. وی 
با بیان اینکه هم اکنون هفت هزار موقوفه و بیش از 20 هزار رقبه در استان وجود دارد، یادآور شد: از 96 بقعه 

متبرکه در استان طرح آرامش بهاری در 60 امامزاده به اجرا درآمد.

جابجایی 234 هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی خراسان جنوبی

معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی گفت: از 25 اسفند سال 94 تا جمعه شب، 
234 هزار نفر مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی استان جابجا شدند.  محمد مهدی حسینی در گفتگو با 
ایرنا، تعداد سفرهای انجام شده را 9 هزار و 409 سفر ذکر کرد و افزود: از ابتدای 
طرح نوروزی امسال تاکنون تعداد مسافران 8.3 درصد و تعداد سفر نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 2.1 درصد رشد داشته است. وی گفت: طی این مدت بیشترین 
تردد با 44 هزار و 298 نفر مسافر مربوط به محورهای شهرستان بیرجند گزارش 
شد. وی اظهار کرد: یکهزار دستگاه حمل و نقل عمومی شامل سواری کرایه بین 
شهری، اتوبوس و مینی بوس در تعطیالت نوروزی در استان خدمات ارائه دادند. 
وی عنوان کرد: طرح نوروزی توسط اداره کل حمل و نقل خراسان جنوبی از 25 
اسفند ماه سال 94 آغاز و تا امروز )یکشنبه( برابر 15 فروردین ماه ادامه دارد. حسینی ادامه داد: در این طرح 23 
نفر از نیروهای ستاد سفر این اداره کل در دو نوبت کاری صبح و عصر از ساعت 30: 06 تا 30: 23 به مسافران 

خدمات رسانی می کنند.
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  توکلی: عده ای نفوذ را پیش خرید می کنند   
عضو فراكسيون اصولگرايان با بيان اينکه عده ای نفوذ 
خود را از نمايندگان مجلس پيش خريد می كنند، تاكيد 
كرد: نمايندگان آينده مراقب باشند كه به اين گروه ها 
بر  مديون نشوند. توكلی فعال تر شدن هيئت نظارت 
نمايندگان را از ديگر ضروريات فعاليت مجلس دهم 
به  هشتم  مجلس  در  كه  هيئت  اين  گفت:  و  خواند 
تصويب رسيد تا به حال چندان فعال نبوده، اما مجلس 

 دهم اين فرصت را دارد كه آن را تاثيرگذارتر كند.
همین شعار یارانه 250 هزارتومانی برای 

ردصالحیت احمدی نژاد کافیست

يک نماينده اصولگرا اعتقاد دارد كه » احمدی نژاد در 
شرايط كنونی در تدارک سازوكاری برای بازگشت به 
عرصه سياست است و به همين جهت بيراه نيست اگر 
باز خواهد گشت.« عوض حيدرپور در  او  بگوييم كه 
خصوص شعار يارانه 250 هزار تومانی توضيح می دهد 
كه » قطعا طرح هر مبحثی می تواند در روند انتخابات 
تاثير بگذارد به ويژه اگر مباحث و شعارهای انتخاباتی 
بوی پول بدهد كه طرح همين شعار می تواند دليل 

محکمی برای ردصالحيت او باشد.«

بازگشت احمدی نژاد به سیاست  با شعار  
یارانه 250 هزار تومانی صحت ندارد 

عبدالرضا داوری مشاور رسانه ای رئيس دولت نهم و 
دهم نسبت به احتمال بازگشت محمود احمدی نژاد 
يارانه 250 هزار  پرداخت  با شعار  به عرصه سياست 
كلی  طور  »به   : گفت  و  داد  نشان  واكنش  تومانی 
درباره موضوع بازگشت آقای محمود احمدی نژاد به 
عرصه سياست و همچنين انتخابات هيچ برنامه ای 
وجود ندارد و شخص آقای احمدی نژاد نه اراده و نه 

تصميمی برای فعاليت در سياست ندارند.«

سروری : محاسبه غلط هاشمی مانند 
عملکرد دولت موقت خسارت بار است

قائم مقام جمعيت رهپويان با بيان اينکه محاسبه غلط 
خسارت بار  موقت  دولت  رفسنجانی  مانند  هاشمی 
ايران  اسالمی  جمهوری  موشک های  گفت:  است، 
و مکمل  ايجاد می كند  بازدارندگی  و ظرفيت  قدرت 
يادآوری  با  سروری  می شود.  محسوب  ما  ديپلماسی 
عملکرد دولت موقت در برخورد سازش كارانه نسبت 
به قدرت دفاعی كشور خاطرنشان كرد: اين سخنان 
در واقع درون خود يک نوع حركت ارتجاعی دارد و 

ما را به زمان اول انقالب بازمی گرداند.

حمایت الریجانی از تصمیم  رئیس جمهور   

رئيس مجلس تصميم رئيس جمهور در خصوص لغو 
سفرش به اتريش را تصميم درستی دانست. الريجانی 
با اشاره به بی توجهی دولت اتريش به درخواست تيم 
راهپيمايی  لغو مجوز  بر  مبنی  رئيس جمهور  حفاظتی 
گروهک تروريستی منافقين در جريان سفر روحانی 

گفت: بنده قبل از سفر در جريان مسائل بودم.

  خط و نشان پنتاگون برای ابوبکر البغدادی
پنتاگون هشدار داده كه رهبر داعش نيز در نهايت »طعم 
عدالت« را می چشد چون ارتش آمريکا به هدف قرار 
 دادن روسای ارشد اين گروه تروريستی ادامه می دهد. 
سخنگوی پنتاگون گفت: ما به دنبال ابوبکر البغدادی، 
می كنيم.  پيدا  نهايتا  را  او  و  هستيم  داعش  رهبری 
همانطور كه استاد او ابومصعب الزرقاوی، را يافتيم و 
از پای درآورديم؛ همانطور كه اسامه بن الدن، رهبری 
سابق القاعده را پيدا كرديم و كشتيم. البغدادی را هم 

می يابيم و طعم عدالت را به او می چشانيم.

اوباما: آمریکا برای رفع نگرانی ایران بابت 
 کاهش تحریم ها، اقدام می کند 

باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا گفت: آمريکا برخی 
نگرانی های ايران درباره عدم توانايی در استفاده كامل 
از كاهش تحريم ها براساس توافق هسته ای را رفع 
خواهد كرد اما ايران هم بايد به بخش های اقتصادی 
و كسب و كار، اطمينان دهد. وی افزود: با ايران برای 

رفع برخی نگرانی هايی كه ابراز كرده كار می كنيم. 

اظهارات وزیر خارجه بحرین علیه ایران 

خارجه  وزير  خليفه«  آل  احمد  بن  »خالد  شيخ 
تلويزيونی  شبکه  با  مصاحبه  در  جمعه  روز  بحرين، 
سعودی »العربيه«اعالم كرد، كشورهای عربی حوزه 
خليج فارس برای مقابله با ايران در ارتباط با سياست 
خارجی آن، جدی هستند و تهران بايد از حمايت از 

سازمان هايی در خاورميانه دست بردارد.

 پاسخ ناو ایرانی به تهدید ناو ائتالف
فرمانده ارتش با اشاره به اينکه چندی پيش يکی از 
نفتکش های ايرانی توسط يک ناو عضو ائتالف مورد 
توسط  اقدام  اين  كرد:  بيان  بود،  گرفته  قرار  تهديد 
نداجا مورد برخورد قرار گرفت و در پاسخ به آنها گفته 
نظامی  ناوگان  حمايت  مورد  مذكور  نفتکش  كه  شد 
كه  حاليست  در  اين  داد:  ادامه  صالحی  است.  ايران 
نظامی  نيروهای  برای  خليج فارس  از  گذر  و  حضور 
با  همراه  خودشان،  گفته  اساس  بر  فرامنطقه ای 

اسکورت چند اليه صورت می گيرد.

دیوید کامرون هشدار داد ؛ قصد داعش 
   برای پخش مواد رادیو اکتیو در اروپا

قصد  مورد  در  را  خود  نگرانی  انگليس  وزير  نخست 
و  سرنشين  بدون  هواپيماهای  خريد  برای  داعش 
انتشار  اكتيو و  راديو  انتقال مواد  برای  آنها  از  استفاده 
آن در كالن شهرهای اروپا كه می تواند باعث كشته 
همچنين  كامرون  كرد.  ابراز  شود،  نفر  هزاران  شدن 
هشدار داد كه احتمال دستيابی داعش در عراق به مواد 
راديواكتيو بسيار جدی بوده است. تصاوير ماهواره ای به 
دست آمده نشان می دهد كه داعش در حال استفاده از 
هواپيماهای بدون سرنشين است، گفته می شود نگرانی 
در  است  قرار  كه  است  بوده  به حدی  رهبران جهان 
مورد احتمال وقوع اين گونه حمالت از سوی داعش و 
نحوه مقابله با آن با يکديگر همکاری گسترده ای داشته 
 باشند. كامرون در ديدار خود با روسای جمهور آمريکا ، 

فرانسه و چين در مورد مقابله با آن گفت و گو كرد.

رئيس مجلس با تاكيد بر اينکه هيچ يک از 
موشک های بالستيک توليد شده از سوی 
ای  هسته  كالهک  حمل  برای   ايران، 
ماجراجويی  گفت:  اند،  نشده  طراحی 
غرب در حوزه موشکی ايران هيچ مبنای 
حقوقی ندارد. علی الريجانی با اشاره به 
اهميت مسئله اقتصاد مقاومتی گفت: در 
شرايط كنونی كشور نيازمند يک حركت 
عميق و همه جانبه برای تحقق اقتصادی 
مولد و درون زاست. البته برای تحقق اين 
مسئله لوازم و مسائلی وجود دارد كه يکی 
كشورهای  های  تحريم  مسئله  آنها  از 

غربی عليه جمهوری اسالمی بود.
رئيس مجلس  ادامه داد: در زمان اعمال 
ويژه  به  مشکالتی  و  مسائل  ها،  تحريم 
برخی  بروز  و  توليد  هزينه  رفتن  باال 
مشکالت ديگر در حوزه توليد ايجاد شد. 
حال در مذاكرات هسته ای هدف اصلی 
اين بود كه تحريم ها برداشته شده، اين 

مسئله سنگی بود كه غربی ها بر سر راه 
ملت ايران انداختند و خوشبختانه در سال 
سنگ  اين  تا  كردند  همت  همه  گذشته 

اين  در  كرد:  تصريح  وی  شد.  برداشته 
كشورهايی  همان  كرد  دقت  بايد  رابطه 
ايران  اسالمی  جمهوری  مسير  در  كه 

راه  از  است  ممکن  بودند،  انداخته  سنگ 
به  اقدام  ديگر  بار  و  شده  وارد  ديگری 
سنگ اندازی و اعمال تحريم های جديد 

اين  بايد  رو  اين  از  كنند،  ديگر  طرق  از 
شود.  رصد  كامال  موضوعات  و  اقدامات 
انقالب  معظم  رهبر  اينکه  همچنين 

تاكيد كردند كه كشورهای ديگر بايد به 
تعهدات خود عمل كنند، مسئله به قاعده 
ادامه  الريجانی  است.  سنجيده  بسيار  و 
در  از  را  ها  آمريکايی  توانيم  می  ما  داد: 
بيرون كنيم، اما آنها به دنبال وارد شدن 
ديگری  های  راه  از  تا  هستند  پنجره  از 
تحريم ها را عليه ملت ايران اعمال كنند 
كه اين مسئله نشان دهنده لزوم اهميت 
اقدامات  از  مراقبت  و  رصد  هوشياری، 
و  ادعاها  افزود:  مجلس  رئيس  آنهاست. 
مسئله سازی جديد غربی ها نشان دهنده 
آن است كه آنها يا تازه از خواب بيدار شده 
يا به دنبال بهانه گيری جديد هستند، زيرا 
بالستيک  های  موشک  از  هيچکدام 
حمل  برای  ايران،  سوی  از  شده  توليد 
اند،  نشده  طراحی  ای  هسته   كالهک 
بنابراين ماجراجويی های جديد غربی ها 
يک  تنها  و  نداشته  حقوقی  مبنای  هيچ 

جنجال آفرينی تبليغاتی است.

كاشت 9500 پياز الله در ميادين و تقاطع های شهر بيرجند در نوروز 95عکس روز 

ماجراجویی غرب در حوزه موشکی ایران مبنای حقوقی ندارد

آصفی: برجام حسادت خیلی ها را برانگیخت  
 

آصفی، سخنگوی اسبق وزارت خارجه گفت : ما در برجام به 
توفيق رسيديم و همان امر، حسادت بعضی ها را برانگيخت 
كه البته قابل پيش بينی بود و خود بنده هم اين را پيش بينی 
كرده بودم كه بعد از برجام بايد به فکر منطقه باشيم، چون 
برجام  كرد.  خواهد  شيطنت  سعودی ها  تحريک  به  منطقه 
جايگاه بين المللی ما را مجددا تثبيت كرد و ما به جايگاه قبلی خود بازگشتيم. اين 
موضوع، اين تصور را برای سعودی ها ايجاد كرد كه جا را برای آنها تنگ می كنيم.

 تاخیر سعودی ها برای انجام مذاکرات به معنای آن است که نمی خواهند حج انجام شود  
 

سيدعلی قاضی عسکر روز شنبه در ديدار با كاركنان سازمان حج و بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به موانع ايجاد شده برای سفر رئيس سازمان حج و 
زيارت به عربستان برای گفت وگو در مورد حج 95، گفت: در حج امسال مشکل از طرف مقابل است، ما در چند سال گذشته تالش كرده ايم حج به 
روابط سياسی دو كشور پيوند نخورد و آنها نيز پذيرفته بودند. سرپرست حجاج ايرانی تصريح كرد: بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زيارت براساس 
رسالت خود تاكنون تمام تالش خود را بکار برده اند تا حج امسال در زمان مقرر انجام شود اما متاسفانه تاخير ايجاد شده توسط عربستان برای انجام 
مذاكرات مقدماتی و فراهم شدن مقدمات حج مانند آموزش، تامين مسکن، حمل و نقل، تغذيه و غيره به معنای آن است كه نمی خواهند حج انجام شود. 

شاید اگر احمدی نژاد بیاید، بازهم مرتکب خانه نشینی شود
 

شکست  داليل  از  يکی  اصولگرا  تحليلگر  ايمانی،  ناصر 
به  آنها  انتساب  را  اخير  انتخابات  در  اصولگرايان  ائتالف 
احمدی نژاد دانست و افزود: »تمايلی در ميان اصولگرايان 
های  نقد  آنان  ندارد.  وجود  نزاد  احمدی  بازگشت  برای 
بسياری به عملکرد احمدی نژاد خصوصا در مورد مشايی و 
11 روز خانه نشينی اش دارند، در نتيجه  به دليل ترس از تکرار اين اشتباهات 

نمی خواهند احمدی نژاد بازگردد.«

آمریکا را از در بیرون می کنیم، اما آنها به دنبال وارد شدن از پنجره هستند

جناب آقای حمیدی 
ریاست محترم هیئت پینگ پنگ استان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت مرحومه ماه جان حمیدی را حضورتان تسلیت عرض نموده 
علو درجات آن روانشاد و صبر و اجر بازماندگان را آرزومندم.

ریاست کمیته داوران استان - مویدی مقدم

داماد عزیزمان جناب آقای دکتر حسن دادرس

قبولی شما را در مقطع دکتـری
 تبریک می گوییم و موفقیت روزافزون شما را در تمامی مراحل زندگی تان 

از خداوند منان خواهانیم.

مویدی مقدم و خانواده

همسر  عـزیزم 
موفقیتت تضمین سعادت آینده ماست.

دوستت دارم )مهال(

پلیس اطالعات و آگاهی شهرستان بیرجند

پرسنل یگان امداد  و  پرسنل کالنتری 11
بدینوسیله از شما سروران ارجمند که در خصوص کشف خودروی سرقتی 

اینجانب تالش نموده اید، نهایت تشکر و قدردانی را دارم.

حمید هاونگی

امالک پایتخت
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