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علی تاجرنیا: 
انسجام و یکپارچگی الزم

درون دولت وجود ندارد

حجت االسالم مسیح مهاجری:
بالیی که احمدی نژاد و جریان انحرافی

 بر سر ایران و نظام آورد، از بزرگترین مصایب تاریخ است

عباسعلی کدخدایی:
 معیارهای »رجل سیاسی« برای نامزدهای 

ریاست جمهوری مشخص شد

 آیت ا...سیدحسین موسوی تبریزی:
اصالح طلبان می دانستند روحانی

 اصالح طلب نیست اما بخاطر خدا کوتاه آمدند

مدال برنز مسابقات تیراندازی دانشجویان 
جهان   بر گردن تیر انداز  بیرجندی

بیرجندی،  پوش  ملی  تیراندازی  خدمتی  نجمه 
مدال برنز مسابقات تیراندازی دانشجویان جهان را 
از آن خود کرد.خدمتی در فینال رشته تفنگ 50 
متر سه وضعیت هفتمین دوره مسابقات تیراندازی 
دانشجویان جهان در مالزی پس از نمایندگان کشور 
پایان  در  ایستاد.همچنین  سوم  سکوی  بر  چک 
مسابقات این رشته، تیم ایران متشکل از خدمتی، 
کرم زاده و شفیعی پور با کسب امتیاز 1717 در جایگاه 
پنجم جهان ایستاد.هفتمین دوره رقابتهای تیراندازی 
دانشجویان جهان با حضور 176 ورزشکار از 24 کشور جهان از 23 تا 27 اسفند در شهر کواالمپور مالزی در حال برگزاری است.

سرمقاله

نوروز ،گردشگری وضرورت 
ورود استانداری به این حوزه  

*امین جم

تنها دو روز به عید مانده و سفرهای نوروزی نیز به 
اند.در خراسان جنوبی نیز مدت  نوعی شروع شده 
هاست نقل همه صحبت از گردشگری و ظرفیت 
است. استان  در  این صنعت  بالقوه  و  خاص  های 

با توجه به ناشناخته بودن استان،باتوجه به آخرین 
شاخص ها،خراسان جنوبی به تدریج به عنوان هدف 
گردشگری درحال معرفی است که باید از این فرصت 
به خصوص در ایام نوروز مورد توجه قرار گرفته تا 
ضعف های قبلی تکرار نشود.در این مورد چند نکته 
باید سرمایه  اینکه  داد.اول  قرار  توجه  مورد  باید  را 
عبوری را حفظ کنیم و   ... ) مشروح  سرمقاله در صفحه 2 (

پایان غائله 40ساله در بیرجند

انتقال کامل اسناد اراضی موسوی  

ارزآوری 839 هزار دالری صادرات
صنایع دستی  خراسان جنوبی

/ صفحه 7

نظارت 3۵ تیم کنترل نامحسوس پلیس 
بر محورهای مواصالتی خراسان جنوبی

/ صفحه 7
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صفحه 7

همکار ارجمند 

 جناب آقای دکتر احمد خامسان
  انتصاب شایسته جناب عالی را که محققی صادق، علمی، مردمی، پرتالش

 حق گو، حق پو و حق جو هستید به سمت 

سرپرست دانشگاه بیرجند
 تبریک عرض نموده ، از خداوند سبحان برای شما توفیق خدمت به جامعه علمی و مردم 

صبور استان خراسان جنوبی را خواستارم. انشاءا... با تالش و پشتکار شما و همکاری دلسوزان 
این منطقه و حمایت های متولیان آموزش عالی و همه دست اندرکاران شاهد پیشرفت 

روزافزون آموزش عالی استان باشیم. همچنین برای جناب آقای دکتر خلیلی
 و کلیه همکاران دانشگاه بیرجند آرزوی سالمتی و توفیق دارم.

دکترغالمرضا محتشمی برزادران

جناب آقای مهندس مرتضی حسنی
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت

 مدیریت  بیمه نوین سرپرستی استان خراسان جنوبی
 که موید مدیریت ارزنده و توانمندی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 دوام توفیقات روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

جناب آقای دکتر رضا خیاط متخصص جراحی عمومی خانواده حاج محمد کرمانی
بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از جناب عالی که پزشکی حاذق ، مردمی و با اخالق می باشید
 و همچنین پرسنل محترم بخش جراحی عمومی بیمارستان میالد برای عمل جراحی موفقیت آمیز

 همسر و فرزندم اعالم می دارم.

محمدی ، ژیان پور

جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی
 انتصاب جناب عالی را به سمت 

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی استان خراسان جنوبی
 صمیمانه تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی شما را

 از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
دکتر علیرضا پورخباز  - ریاست موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند

افسانه هستی اش اگر پایان یافت
خوش نامی و عزتش به پایان نرسید

ای کاش رفتنت را بازگشتی و فراقت را صبری بود.
ششمین سالگرد درگذشت

 مرحوم حاج بیاض بی خویش
 را با ذکر فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم.

خانواده های بی خویش

هوالباقي 

همكار گرامي جناب آقاي محمدرضا احمدي
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامي تان را خدمت شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، از خداوند منان براي آن مرحوم طلب مغفرت و براي بازماندگان 

طلب صبر داریم ، ما را در غم خود شریک بدانید. 
مدیریت و پرسنل نمایندگي شرکت جهان نوین آریا نیسان خوزستان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان حاج محمد علی عدل 
»بازنشسته بانک صادرات« 

جلسه یادبودی امروز یکشنبه 96/۱2/2۷ از ساعت ۱5 الی ۱6
 در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: عدل، حقیقی پور و سایر بستگان

مدیریت و اعضای محترم هیئت مدیره 
مجتمع صنایع کاشی وسرامیک فرزاد

جناب آقای حاج علی اکبر فالحی 
و فرزنـدان عـزیز

طبیعت  حیات  تجدید  و  الهی  الیزال  قدرت  نشانه  که  پرطراوت  بهار  و  نو  سال  حلول  آستانه   در 
می باشد، شایسته است تا از اندیشه ، سخت کوشی ها و تالش های خیر خواهانه شما بزرگواران تقدیر و 
تشکر نموده و با توجه به بذل عنایات همیشگی و مداوم شما مدیریت درد آشنا و همیشه در صحنه که شامل 
 تسهیالت تامین مسکن، حل مشکالت مالی و درمانی ، پاداش نقدی، سبد کاال، پرداخت به موقع حقوق ،
  اضافه کاری و مزایا و نیز ارائه خدمات رفاهی شامل استخر شنا و زمین فوتسال به کارکنان این مجموعه

 )برای مراجعین غذای رایگان( بوده است و همچنین از توجه شما در ایجاد فضای سبز ورودی کارخانه 
که به منظور سالمت جسم و روح کارکنان می باشد، قدردانی می نماییم و از ایزد منان موفقیت و سالمتی

 روز افزون شما و خانواده محترم تان را خواستاریم .

مدیران و کارکنان 

مجتمع صنایع کاشی 

وسرامیک فرزاد

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحومه کربالئیه نرگس خیاط
 )همسر حاج محمد مهدی عبداللهی »بازار«(

 جلسه یادبودی امروز یکشنبه 96/۱2/2۷ از ساعت ۱4/45 الی ۱5/45 در محل هیئت 
ابوالفضلی )مصلی( برگزار می شود، تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب امتنان است. 

خانواده های: عبداللهی و خیاط

برادر ارجمند 

جناب آقای دکتر احمد خامسان 
 انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 ریاست دانشگاه بیرجند 
صمیمانه تبریک عرض نموده، سالمتی و توفیق روز افزون تان 

را از خداوند سبحان مسئلت دارم. 
دکتر سید حسن هاشمی - سرپرست دانشگاه 
آزاد اسالمی خراسان جنوبی و واحد بیرجند

استاد ارجمند
 جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی 

انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت
 ریاست دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی

 و  واحد بیرجند
 صمیمانه تبریک عرض نموده و از تالش ها و خدمات 

ارزنده جناب آقای دکتر علیرضا حسنی 
صمیمانه قدردانی می نماییم.

 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی
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افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال آینده کلید خورد

تسنیم- نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه متأسفانه با بخشنامه جدید دولت سال آینده شاهد کاهش عرضه 
و افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهیم بود، گفت: ۵۰ درصد بازار خودروهای وارداتی در اختیار گری مارکت ها است که 

حذف آنها بازار را انحصاری می کند.

نوروز ،گردشگری وضرورت 
ورود استانداری به این حوزه  

*امین جم

 تنها دو روز به عید مانده و سفرهای نوروزی نیز 
نیز  جنوبی  خراسان  اند.در  شده  شروع  نوعی  به 
مدت هاست نقل محافل  صحبت از گردشگری 
و ظرفیت های خاص و بالقوه این صنعت در استان 
به  بودن منطقه،باتوجه  ناشناخته  به  است.با توجه 
به  تدریج  به  جنوبی  ها،خراسان  شاخص  آخرین 
شدن  شناخته   درحال  گردشگری  هدف  عنوان 
است بویژه نوروز زمانی است که باید  مورد توجه 
همه مسئوالن قرار گیرد  بویژه باید توجه داشت که 
خطاهای گذشته تکرار نشود .در این باره ذکر چند 
نکته  ضروری است .اول این که ایجاد بستر توسعه 
گردشگری کاری فرا بخشی است این موضوع حتی 
در استانهایی که ابنیه تاریخی به تمامی در اختیار 
میراث فرهنگی قرار داردنیز کامال به چشم می اید 
چه برسد به استان ما که تعدادی از باارزش ترین 
اثار دراختیار سازمانهایی غیر از میراث فرهنگی قرار 
گرفته سازمانهای که شاید از سر راحت طلبی یا 
درک نادرست از اهمیت موضوع استفاده بهینه از اثار 
تاریخی بیش از ان که کمک کننده باشند مشکل 
ساز اند. در این راستا توجه به چند نکته کلیدی حایز 
اهمیت است.اول اینکه باید به مسافران عبوری به 
عنوان سرمایه وظرفیت نگریسته   و در جاده ها 
تاریخی  های   مکان  یا  ورودی شهرها  معابر  و  
و گردشگری کارمعرفی و  اثار فرهنگی استان به 
شکل جدی واصولی انجام شود .  باید به این نکته 
های   شیوه  موثرترین  از  یکی  هنوز  داشت  توجه 
روش چهره به چهره است یا به اصطالح فرد به 
فرد استدراین شیوه هر مسافر وگردشگر به شرط 
ارایه خدمات مطلوبوشایسته مبلغ رایگان فرهنگ 
منطقه می شود  که به خودی خود کمک بزرگی 
به شناساندن استان وجذب گردشگران تازه است 
نبودن  توجه شود،باز  ان  به  باید  ..نکته دومی که 
در آثار تاریخی در استان است بویژه اثاری  که در 
مالکیت میراث فرهنگی نیست   این موضوع در 
سالهای اخیر متاسفانه باعث بی حیثیت شدن وجهه 
به  استان وحتی مردم عادی شده است  فرهنگی 
هر حال یا دستگاههایی که مالکیت اثار تاریخی در 
اختیار انهاست  یا     قادر به رعایت استانداردهای 
این  در  باید  هستندکه  تاریخی  اثار  بانی  میراث 
راستا به نحو احسن عمل کنندویا توان واستعداد 
اهلش  به  را  کار  باید  که  ندارند  را  کاری  چنین 
واگذار کنند وبا رفتار کج دار ومریز فعلی آبی برای 
توسعه گردشگری ودر امد زایی گرم نمی شود .

از ئیگر سو با توجه به این که تجربه نشان داده است 
موضع تعارف دراین طریق اثر بخش نبوده است به 
از  باید  استانداری محترم  نیز  اینجا  نظر می رسد 
موضع قدرت وارد شود   و شرایط را برای بازدید 
راحت گردشگران و  همشهریان از چنین اثاری مهیا 
کند.برای لحظاتی خود را جای گردشگرانی بگذارید 
که با ستفاده از اینترنت با اثار تاریخی شهر اشنا می 
شوند وپس از تحمل رنج سفر داین جاده هایپر خطر 
وصرف هزینه با استان وارد می شوند وانوقت تازه 
در می یابند که در این استان به لطف ادراک بلند 
برخی مدیران باید اثار تاریخی را از پس دیوار دید !

بسته بودن در یک مکان تاریخی برروی ، گردشگر 
گردشگری  دارد  هم  دیگری  گوناگون  پیامهای 
یابد  می  در  شود  می  مواجه  وضع  این  با  که 
سطح مدیریت در چنین جایی در حد صفر است 
.بی احترامی به فرهنگ در باالترین حد است او 
در می یابد که مردم این سامان نیز چندان اهل 
همت نیستند که بتوانند مسئوالن خود را برای این 
خبط مدیریت تحت فشار بگذارند در یک کالم این 
همه بی اعتمادی می افریند ومسافرانی که با این 
جای  به  روند  می  ما  شهر  از  برخوردهاسرخورده 
تبلیغ مثبت درساز ناخوش اهنگ تبلیغ منفی می 
دمند   که این در نوع خود فاجعه ای بزرگ است . 
نکته دیگر این که نظافتو پاکیزگی  اطراف آثار 
تاریخی و مسائلی از این دست تاثیر بسزایی در 
نگاه گردشگر و دیدگاه وی به شهر و مردم  ان 
سخن  وخوش  مسلط  راهنمایانی  دارد.وجود  نیز 
برای گردشگران هم موردی است که باید مورد 
کاربلد  و   مجرب  گیرد.راهنمایان  قرار  توجه 
سایر  از  بازدید  به  را  گردشگر  توانند  می  حتی 
صنایع  از  بسیاری  خرید  و  تاریخی  های  مکان 
گردشگری  صنعت  کنند.توسعه  ترغیب  دستی 
و  مردم  همه  که  است  موضوعی  استان  در 
باید  شوند.پس  می  منتفع  آن  از  ها  سازمان 
فرصت  این  و  شده  بسیج  کار   این  برای  همه 
میراث  سازمان  فقط  بدانند  و  بشمارند  مغتنم  را 
مسئول  باره  دراین  گردشگری   و  فرهنگی 
بربیاید.   از عهده همه کارها  تواند  نیست و نمی 

مهلت بهره مندی از کسر خدمت های 
جدید سربازی در سال 97 هم وجود دارد

کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رییس 
از  استفاده  مهلت  که  کرد  اعالم  مسلح  نیروهای 
کسر خدمت های ایثارگری در سال آینده نیز وجود 
دارد و نیازی به مراجعه به نیروهای مسلح تا پایان 
به  اشاره  با  کمالی  موسی  سردار  نیست.  امسال 
خدمت  کسر  متقاضیان  از  زیادی  تعدادی  مراجعه 
ایثارگری، جانبازی و آزادگی به نیروهای مسلح، اظهار 
افراد دارای 28 و 29 ماه سابقه  کرد: کسر خدمت 
رزمندگی، آزادگی و 28 و 29 درصد ایثارگری تا سقف 
2۰ هزار نفر در سال 97 نیز به قوت خود باقی است 
و متقاضیان می توانند در سال آینده برای بهره مندی 
از این کسر خدمت به نیروهای مسلح مراجعه کنند.

کاالی همراه مسافر تا سقف 80 دالر 
از پرداخت حقوق گمرکی معاف شد

گمرک ایران اعالم کرد:    براساس ماده 138 آیین 
همراه  گمرکی،   کاالی  امور  قانون  اجرایی  نامه 
مسافر تا 8۰ دالر  )ساالنه( از پرداخت حقوق ورودی 
معاف شد و مازاد آن، به شرط غیرتجاری بودن با 
دریافت   حقوق گمرکی و 2 برابر سود بازرگانی، قابل 
چنانچه  کرد:  تاکید  ایران  گمرک  است.  ترخیص 
باشد،  داشته  تجاری  جنبه  مسافر  همراه  کاالی 
البته کاالهای مجاز و مجاز مشروط، ترخیص آن 
از گمرک، نیازمند رعایت مقررات و انجام تشریفات 
مربوط به کاالی تجاری است.  اسباب سفر و اشیای 
شخصی مستعمل همراه مسافر نیز در صورتی که 
جنبه تجاری نداشته باشد، از پرداخت حقوق گمرکی 

و سود بازرگانی معاف است.

پژو ۳0۱ سال آینده به بازار می آید

مدیرعامل ایران خودرو از عرضه خودروی پژو 3۰1 از 
سال آینده به بازار خبر داد. هاشم یکه زارع در مراسم 
رونمایی از کتاب گزارش عملکرد پایدار و مسئولیت 
اجتماعی ایران خودرو گفت: پژو 3۰1 در سال آینده 
به بازار عرضه می شود و تولید این خودرو با داخلی 

سازی باالی ۵۰ درصد آغاز خواهد شد.

هشدار هواپیمایی به مسافران نوروزی

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: مسافران 
از خرید بلیت از سایت های غیر مجاز جدا خودداری 
کنند زیاد در صورت بروز تخلف امکان پیگیری از این 
سایت ها سخت خواهد بود. مقصود اسعدی سامانی در 
توضیح آخرین برنامه ریزی سازمان هواپیمایی برای 
ساماندهی ایرالین در سفر های نوروزی بیان کرد: با 
توجه به نزدیکی به ایام نوروزی و آغاز سفر های نوروزی 
نظارت همه جانبه بر عملکرد شرکت های هواپیمایی 
و آژانس های مسافرتی بیشتر از گذشته شده است تا 
مسافران با نرخ های نجومی در نوروز مواجه نشوند و 

سفر بی دغدغه ای داشته باشند.

خریداران سیم کارت 
مواظب هزینه های اضافه باشند

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه با اشاره 
به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی بازار سیم کارت های 
موبایل، به خریداران سیم کارت های دست دوم توصیه 
کرد که هنگام خرید از عدم بدهی یا بسته های اینترنت 
از قبل فعال شده سیم کارت ها اطمینان حاصل کنند. 
قیمت  افزایش  حاضر  حال  در  این که  بیان  با  وی 
سیم کارت ها را قبل از عید شاهد نیستیم، تصریح 
کرد که اگر افزایش سطح تقاضا به سطحی برسد 
که عرضه کم شود، قیمت افزایش می یابد و در حال 

حاضر این اتفاق نیفتاده است.

افزایش۵0 درصدی 
توزیع مرغ و گوشت در طبس

 ۵۰ افزایش  از  طبس  کشاورزی  جهاد  کل  مدیر 
درصدی توزیع مرغ و گوشت در طبس خبر داد. 
بخشایی مدیر کل جهاد کشاورزی طبس با بیان 
اینکه در طرح تنظیم بازار در مجموع 174 تن مرغ 
و گوشت منجمد در شهرستان طبس توزیع شده 
و گوشت  مرغ  توزیع  در سال جاری  است، گفت: 
وی  است.  داشته  افزایش  درصد  طبس۵۰  در 
افزود: مرغ منجمد طرح تنظیم بازار به قیمت هر 
کیلوگرم ۶2 هزار ریال و گوشت قرمز منجمد به 
قیمت هرکیلوگرم 242 هزار ریال است. بخشایی با 
بیان اینکه مرغ منجمد در فروشگاه های دیهوک و 
طبس توزیع می شود، گفت: قیمت هر کیلو مرغ 
زنده چهار هزار و 8۰۰ تومان تا ۵ هزار تومان است.

سرمقاله

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه علمی کاربردی

شدگان  پذیرفته  نام  ثبت  گفت:  سنجش  سازمان  عالی  مشاور 
مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی از امروز آغاز 
کشور  آموزش  سنجش  سازمان  عالی  مشاور  توکلی  حسین  می شود. 
در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه 
نام برای پذیرفته شدگان دوره  خبرنگاران جوان؛   اظهار کرد: ثبت 
علمی  جامع  دانشگاه  ای  حرفه  کارشناسی  و  فناوری  مهندسی  های 
ساعت  پایان  تا  و  آغاز   9۶ ماه  اسفند   2۶ شنبه  امروز  از  کاربردی 
اداری روز دوشنبه 28 اسفند ماه 9۶ ادامه دارد. وی ادامه داد: همه 
سنجش  سازمان  سایت  طریق  از  آنها  اسامی  که  شدگانی  پذیرفته 
آموزش کشور منتشر شده است، با مطالعه دقیق برگه راهنما و با در 
دست داشتن مدارک الزم می توانند به واحد قبول شده خود جهت 

ثبت نام برای ترم بهمن اقدام کنند.

بخشنامه مهم بانک مرکزی درباره سپرده ارزی

بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک های عامل را ملزم کرد تا براساس مقررات، 
در زمان برداشت یا بستن حساب مشتریان، اسکناس را به صورت ارز پرداخت 
کنند؛ ضمن آنکه سود سپرده ارزی نقدی نیز باید به صورت نقدی )اسکناس 
ارز( پرداخت شود. در صورتی که سپرده گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده 
باشد، بانک سپرده پذیر با درخواست سپرده گذار مکلف و متعهد به عودت همان 
اسکناس ارز است. بر اساس این گزارش، با اطمینان خاطر ایجاد شده برای 
سپرده گذاران ارزی و خطرات نگهداری وجوه ارزی به صورت اسکناس، انتظار 
می رود که این منابع در بانک ها سپرده گذاری شوند تا نه تنها ریسک نگهداری 
فیزیکی ارز به حداقل ممکن برسد بلکه بازده مطلوب و مناسبی به واسطه 
سپرده گذاری نزد بانک های عامل عاید آنها شود. همچنین از جمله خدمات 
ارزی بانک ها، اخذ و نگهداری سپرده های ارزی از مشتریان است که مجوز این 

خدمت در آغاز فعالیت ارزی بانک های عامل به آنها اعطا می شود.

صدور احکام۹۰ درصد متقاضیان 
بازنشستگی صندوق روستاییان و عشایر

در 3 ماهه پایانی سال جاری بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 99۰ میلیارد ریال حقوق و عیدی 
دریافت کردند. به نقل از روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستائیان و عشایر، به منظور انجام تعهدات صندوق به مستمری بگیران و 
همچنین بازنشستگان صندوق، در 3 ماهه پایانی سال 9۶، احکام بیش از 
9۰ درصد متقاضیان بازنشستگی صندوق صادر شد که به این ترتیب با 
اقدامات ضربتی صورت گرفته تعداد بازنشستگان صندوق از 1۵ هزار نفر به 
بیش از 21 هزار نفر رسید. در حال حاضر یک میلیون و ۶24 هزار و 89۵ 
نفر از روستائیان، کشاورزان و عشایر کشور از مزایای صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستائیان و عشایر در کل کشور بهره مند شده اند که بیش از 

214 هزار نفر بصورت ماهیانه از این صندوق مستمری دریافت می کنند.

تعیین دستمزد کارگران براساس سبد معیشت
برای  اینکه  بیان  با  مهر- عضو کارگری شورای عالی کار 
مزد97 چانه زنی بر مبنای نرخ تورم را به هیچ وجه نمی 
پذیریم گفت: به هیچ عنوان نمی توانیم منافع جامعه کارگران 
را قربانی تعجیل در تعیین دستمزد کنیم. علی خدایی در 
خصوص جزئیات نشست نمایندگان کارگری با وزیر کار درباره 
پیرامون تعیین حداقل مزد گفت: نظر آقای وزیر این بود که 
به منظور نزدیک کردن نظرات اعضای کارگری و کارفرمایی، 
نشست های جداگانه با نمایندگان هر یک از گروه ها داشته 
باشد وی درباره نظر قطعی نمایندگان کارگری برای تعیین 
دستمزد 97 گفت: در این جلسه به عنوان نمایندگان جامعه 
کارگری نظرات خود را به وزیر اعالم کردیم. به این ترتیب که 
ما شدیدا بدنبال این هستیم که مزد باید تابعی از هزینه سبد 

معیشت باشد. عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه 
چانه زنی بر مبنای نرخ تورم را به هیچ وجه نمی پذیریم 
ادامه داد: البته منظور ما از اینکه معتقدیم مزد باید تابعی 
از هزینه معیشت باشد قطعا این نخواهد بود که حداقل مزد 
سال 97 باید برابر با هزینه 2 میلیون و ۶7۰ هزار تومانی 
معیشت 9۶ باشد بلکه معتقدیم دستمزد باید بر اساس تاثیر 
تورم بر سبد معیشت محاسبه شود. خدایی با تاکید بر اینکه 
ما در نشست شورای عالی کار بیشتر بدنبال اصالح روال 
تعیین مزد ساالنه خواهیم بود، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در نشست امروز با نمایندگان کارگری درخواست 
کرد تا در مواقع خود نرمش داشته باشیم. این فعال کارگری 
افزود: ما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری قطعا مطالبات 

خود را  تبیین خواهیم کرد و به هیچ عنوان نمی توانیم منافع 
جامعه کارگران را قربانی تعجیل در تعیین دستمزد کنیم. 
دستمزد ساالنه کارگران و کارکنان تحت مشمول قانون کار، 
ساالنه باید در نشست شورای عالی کار و با حضور اعضای 
کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین و نهایی شود. با توجه به 
اینکه در نشست شورای عالی کار حداقل هزینه معیشت 
ماهیانه یک خانوار 3.3 نفری 2 میلیون و ۶98 هزار 8۰۰ 
تومان تعیین شد یکی از مطالبات اعضای کارگری اعضای 
شورای کار جبران عقب ماندگی حداقل مزد فعلی تا هزینه 
معیشت طی یک بازه زمانی خواهد بود. حداقل دستمزد سال 
جاری در نشست اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار 929 

هزار و 931 تومان تعیین شده بود.

شریعتمداری: هیچ خودروسازی حق تحویل قطعه غیراستاندارد ندارد
ایرنا - وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در سال 
یک  حتی  گرفتن  تحویل  حق  خودروسازی  هیچ  آینده 
این  ندارد، در غیر  را  استاندارد  فاقد  و  قطعه بی کیفیت 
ایستاد. »محمد  صورت، در مقابل آن خودروساز خواهم 
میلیارد  هزار  اختصاص32۰  به  اشاره  با  شریعتمداری«  
امیدواری کرد که  ابراز  ریال برای نوسازی صنایع کشور، 
فرصت  این  از  قطعه سازی  صنعت  ویژه  به  خودروسازان، 
درصد  چهار  بودن  ستاره  تک  گفت:  وی  کند.  استفاده 

کشور،  خودروهای  درصد   ۵3 بودن  ستاره   2 و  خودروها 
اجتماعی  های  مسئولیت  راستای  در  و  کننده  راضی 
خودروسازان نیست. شریعتمداری عمق بخشی به ساخت 
داخل بدون توجه به استاندارد را خیانت به مردم دانست 
و افزود: عمق ساخت داخل در صنعت خودرو، مهمترین 
مسئولیت اجتماعی این صنعت است اما تحقق آن، بدون 
توجه به استانداردها جایز نیست. وی با اشاره به تحقق 
98 درصدی برنامه ساخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو 

در سال جاری، گفت: با این وجود رشد کیفی 2.۵ درصدی 
خودروها نسبت به سال قبل، به هیچ عنوان راضی کننده 
نیست. وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: سهم 
افزوده  ارزش  کل  و  صنعت  کل  از  خودروسازی  صنعت 
درصد   18 همچنین  است،  درصد   1۶ تا   1۵ بین  کشور 
داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد   3.۵ و  صنعتی  اشتغال 
کشور در این صنعت محقق می شود و به همین دلیل 

توجه به این صنعت واجب و الزم است.

زمان واریز سود سهام عدالت مشموالن باقیمانده
و  اجرایی  دستگاه های  در  شاغل  »کارمندان  ایسنا- 
در  اجتماعی«  تامین  و  لشکری  کشوری،  بازنشستگان 
آخرین هفته از سال 139۶ منتظر واریز سود سهام عدالت 
خود مربوط به سال مالی 139۵ هستند. از بین 2۰ گروه از 
مشموالن سهام عدالت تاکنون 19 گروه سود سهام عدالت 
آخرین  در  کردند.  دریافت  را   139۵ مالی  سال  به  مربوط 
مورد به حساب بانکی روستاییان و عشایری که مددجوی 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیستند سود سهام عدالت 

در  شاغل  کارمندان  گروه   2۰ این  میان  در  اما  شد.  واریز 
و  لشگری  کشوری،  بازنشستگان  و  اجرایی  دستگاه های 
تامین اجتماعی هنوز سود خود را دریافت نکرده اند که بنا به 
وعده های رئیس سازمان خصوصی سازی این سازمان سعی 
می کند سود سهام این افراد هم تا قبل از اتمام سال 139۶ 
پرداخت شود در نتیجه احتمال این وجود دارد که به حساب 
این گروه تا دوشنبه هفته جاری سود سهام عدالت واریز 
شود. به افرادی که از محل سودهای 1۰ سال گذشته به 

عالوه آورده نقدی یا تخفیف مجموعا یک میلیون تومان 
سهام عدالت داشتند بابت سال 139۵، 1۵۰ هزار تومان سود 
تخصیص یافت و از طریق شماره شبای بانکی که آن ها 
به سامانه سهام عدالت اعالم کرده بودند به حسابشان واریز 
شد. مشموالن سهام عدالتی که هنوز شماره شبای بانکی 
خود را اعالم نکرده اند هنوز فرصت دارند که این شماره را 
در سامانه سهام عدالت وارد کنند که پس از راستی آزمایی 
این شماره شبا، به حسابشان سود سهام عدالت واریز شود.

حذف دفترچه بیمه در بخش بستری بیمارستان های دولتی
های  دفترچه  حذف  از  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
پایان  تا  دولتی  های  بیمارستان  بستری  بخش  در  بیمه 
شش ماهه اول سال 97 خبر داد و گفت: همچنین طرح 
استحقاق سنجی نیز در 1۰۵ بیمارستان اجرایی می شود. 
طاهر موهبتی در نشست خبری روز شنبه افزود: در سال 
جاری برنامه حذف دفترچه های بیمه را در قسمت بستری 
در بیمارستان ها آغاز کرده ایم که در سال 97 نیز این برنامه 
محقق خواهد شد. وی گفت: بر اساس بودجه سال 97 در 
سال آینده در چهار استان کشور که شامل 1۰۵ بیمارستان 
استحقاق سنجی و حذف دفترچه های  برنامه  می شود، 
بیمه اجرایی می شود. موهبتی تاکید کرد: هدف ما این 
است که کلیه مراکز درمانی، تشخیصی و دارویی دولتی و 

خصوصی ارائه خدمات از طریق پایگاه بیمه شدگان سازمان 
بیمه سالمت ارائه شود که این موضوع در قانون بودجه 97 
نیز آمده است. وی با اشاره به اینکه تا پایان شش ماهه 
اول سال آینده حذف دفترچه را در قسمت بستری خواهیم 
داشت، گفت:  پیش بینی می کنیم چنانچه با مشکلی 
مواجه نشویم در تمامی بیمارستان های دولتی با همکاری 
حذف  سال 97  اول  ماهه  پایان شش  تا  بهداشت  وزارت 
دفترچه را در بخش بستری اجرایی کنیم. به گفته وی حذف 
دفترچه ها در بخش سرپایی نیز در سال های آینده محقق 
خواهد شد که این موضوع نیاز به همکاری پزشکان دارد. 
موهبتی در مورد رفع همپوشانی ها نیز تاکید کرد: اقدامات 
الزم در این خصوص انجام شده و آخرین اطالعات ما مبنی 

این  با  که  بود  مسلح  نیروهای  سازمان  با  همپوشانی  بر 
مجموعه حدود 2۶۰ هزار همپوشانی داشتیم و همچنین 
1۶۰ هزار همپوشانی نیز مربوط به سربازان وظیفه است. 
وی گفت: بر اساس الیحه بودجه سال 97 در سال آینده 
باید رفع همپوشانی ها به طور کامل انجام شود. مدیرعامل 
سازمان بیمه سالمت با اشاره به اینکه باید تدابیری انجام 
اولیه و همچنین  بیمه  تا برای صدور دفترچه های  شود 
تمدید آنها همپوشانی نداشته باشیم، گفت: این کار باید در 
سازمان تامین اجتماعی دنبال شود. وی در مورد اعتبارات 
بیمه سالمت در سال آینده گفت: خرید ما در سال آینده بر 
اساس اعتبارات تخصیصی خواهد بود که اگر این رویکرد 
منجر به کاهش شیب کسری ها شود اتفاق مهمی است.

چهارشنبه اول فروردین ماه مصادف با سوم رجب 
سالروز شهادت امام هادی )علیه السالم(   

ضمن عرض تسلیت به آقا امام زمان )عجل ا... تعالی( و مقام 
معظم رهبری و همه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت 
به همین مناسبت صبح روز شهادت امام هادی )ع( جلسه 
سخنرانی و سوگواری در مسجد الرسول )صلی ا...( بازار 

ساعت 7/30 همراه با قرائت زیارت عاشورا برگزار می گردد
 عالقه مندان به ویژه کسبه و اصناف شرکت فرمایند. 

اتاق اصناف استان
انجمن اسالمی اصناف استان

آگهی نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه داران
 فرآورده های نفتی خراسان جنوبی

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 96/11/18 مجمع عمومی 
عادی  و جلسه 96/11/28 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی 
و علی البدل هیئت مدیره انجمن صنفی که از تاریخ 96/11/18 به مدت سه سال و بازرسان به مدت یک 

سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد.
1 - آقای علی اکبر یاوری  رئیس هیئت مدیره  2 - آقای حسن مقیمی  نایب رئیس هیئت مدیره
3 - آقای محمد حسین محبی   خزانه دار هیئت مدیره  4 - آقای حسینعلی خسروی   دبیر هیئت 
مدیره 5 - آقای حسین انصاری  عضو اصلی هیئت مدیره 6 - آقای حسین سرباز عضو علی 
البدل هیئت مدیره 7 - آقای حسین خاکی   عضو علی البدل هیئت مدیره  8 - آقای محمدرضا 

عیسائی مقدم  بازرس اصلی انجمن  9 - آقای علی صنعتی  بازرس علی البدل انجمن
انجمن صنفی مذکور به شماره 118-3/2-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی 
به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا 

دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود. 
غالمرضا اشرفی - سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 

آگهي مناقصه های شماره  ۹6/31 و ۹6/3۰       

مبلغ تضمین
 شرکت در مناقصه

موضوع مناقصه شماره 
مناقصه

319.000.000 ریال نگهداری ،توسعه و ارائه خدمات مشتریان مخابرات طبس 
طبق شرایط منضم به طرح قرارداد

96/30

150.000.000 ریال نگهداری ،توسعه و ارائه خدمات مشتریان مخابرات نهبندان 
طبق شرایط منضم به طرح قرارداد

96/31

شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت های واجدشرایط با واریز مبلغ 200.000 ریال برای هر مناقصه به حساب سیبا شماره 
0106034398001 بانک ملي میتوانند در مناقصه شرکت نمایند. مهلت تهیه اسناد : از تاریخ 96/12/27 تا پایان وقت 
اداري 97/1/14 - تحویل اسناد پایان وقت اداري 97/1/26  و بازگشایي پاکت ها 97/1/27  تضمین : تضمین شرکت 
درمناقصه به شرح فوق و به صورت ضمانت نامه بانکي یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی 
مرکزی به شماره 0106034398001 به نام مخابرات خراسان جنوبی می باشد. محل تهیه اسناد: بیرجند- بلوار پاسداران 
میدان جانبازان - مخابرات خراسان جنوبي- اتاق شماره124  تلفن تماس: 32424000 -  056 و فاکس 32424004 - 056  
مخابرات منطقه خراسان جنوبي



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 27 اسفند 1396* شماره 4032

اهدای 270 سبد کاال به نیازمندان
صدا و سیما-  270 سبد کاال به خانواده های جامعه هدف بهزیستی خوسف و منطقه عشایری عشق آباد طبس اهدا شد. 
در آستانه سال نو 200 سبد کاال به ارزش 24 میلیون  تومان به خانواده های جامعه هدف بهزیستی خوسف و 70 سبد غذایی 

سالم آوا . از آقای شهردار بپرسید که برای روستای به ارزش هشت میلیون تومان توسط مرکز خیریه حضرت عباس طبس در منطقه عشایری چاه مسافر عشق آباد توزیع شد.
رحیم آباد مدرس 48 ظرف 40 سال چه خدمتی 
کرده اند که عوارص نوسازی می خواهند . واقعآ 
بیاید از نزدیک تماشا کنید مردم و قضاوت با شما
915...495

با سالم و تشکر از آوا، لطفا آقای شهردار سری 
بزنند.  جعفر  بن  موسی  انتهای  میالد  بلوار  به 
کاشت  از  امادریغ  اند  ساکن  مردم  است  5سال 
یک درخت یا هموار کردن یک تپه ی خاکی و 
متاسفانه مردم در حال مهاجرت از این منطقه به 
امکاناتند.  نبود  دلیل  به  قسمت های دیگر شهر 
به دلیل  نیز  درخت هایی که خود مردم کاشتند 
های  تعاونی  ضمنا  شد.  خشک  ابیاری  عدم 
از 5 سال که  بعد   2 فرهنگیان  از جمله  مسکن 
از تحویل خانه ها گذشته و مردم ساکن شده اند 
هنوز در خصوص تحویل سند خانه ها و تسویه 

حساب با اعضا تعلل کرده و اقدامی نمی کنند.
915...752

بیرجند هستم، ضمن  ، کارگر شهرداری  باسالم 
شهردار  جاوید  دکتر  آقای  به  نباشید  خسته 
موقع  به  واریز  خصوص  در  بیرجند  محبوب 
حقوق واضافه کاری پرسنل شهرداری از یکایک 
میکنم  تشکر  هم  شهر  شورای  محترم  اعضای 
بطوریکه  فعلی  شهردار  پسندیده  انتخاب  بابت 
همزمان با شروع کاردکتر جاوید وضعیت معیشتی 

کارگران از گذشته بهتر شده ، اجرکم عند ا...
915...247
سالم واقعأ مردم را ساده گیر آوردند در بیمارستان .... 
بابت یک سرم ویک آمپول 11240هزارتومان مگر 

چی خبر است؟ وای خوب بیحساب وکتاب شده
935...167
سالم، االن چرا هیچ خبری از المان ها نیست،چرا 
هیچ جنب و جوشی نیست، اگه االن تهران بروید 
تمام خیابانها پر از تازگی و حتی برنامه های ویژه 
نوروز است، هر ساله کلی تبلیغات قبل عید می 
کنند و مردم می دانند برای هر چیزی کجا بروند 
ولی اینجا هیچ... باید االن شادی موج بزنه ولی 

کو اصال فرقی نداره با تمام سال!
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا، به آقای دکتر خامسان تبریک میگم، 
امیدوارم موفق باشند، از ابتدای تاسیس دانشگاه 
بیرجند تاکنون اولین بار است که فردی با رشته 
عهده  بر  را  دانشگاه  یک  ریاست  تربیتی  علوم 
مهندسی  بوده  که  فردی  هر  تاکنون  و  گرفته 
برای تربیت  پایه، در صورتی که  یا علوم  داشته 
دانشجویان نیاز به ریاست فردی با رشته مرتبط 
ایشان  حضور  با  امیدواریم  است،  تربیتی  علوم 

تحولی در این زمینه را شاهد باشیم.
ارسالی به تلگرام آوا
بخش  گفتگوی  شورای  در  استاندار  آوا،  سالم 
خصوصی گفتند: کمیسیون مسلط، سالم و بیطرف 
با محوریت بخش خصوصی تشکیل خواهد شد 
و  مشکالت واحدهای تولیدی در این زمینه مورد 
صادر  نیز  نیاز  مورد  احکام  و  گرفته  قرار  بررسی 
باشد  گونه  این  واقعا  که  امیدواریم  شد”  خواهد 
تسهیالت  بودیم  این  غیر  االن شاهد  تا  زیرا که 
به برخی کارخانه های خاص داده میشد از بنا به 
بازدید مسئولی چه کشوری و چه استانی از شهرک 
صنعتی بود، فقط از برخی کارخانه های خاص این 
کار انجام می شد، با این که عده ای هستند که 
تولید  راحتی  به  توانند  بکردارند و می  ایده هایی 
بازی  پارتی  اگر  شوند،  حمایت  اگر  کنند،  شغل 
استاندار هم  آقای  گفته  این  امیدواریم که  نشود، 
صحت داشته و غیر آن عمل نشود، سایر مسئوالن 
هم دست از خمودگی و صرفا روز را شب کردن 
بردارند و واقعا پیگیر به جد مشکالت مردم باشند، 
است  کوچک  قدری  به  مشکالت  برخی  وا...  به 
که اگر ذره ای تعهد و جنب و جوش چاشنی کار 
گونه  این  و  می شود  راحتی حل  به  آقایان شود 

رضایت و اعتماد مردم را هم خواهند داشت.
ارسالی به تلگرام آوا
یک نفر نیست به داد ما برسد و به فکر زیباسازی 
بند دره ، آبشار چهارده و پارک جنگلی باشد، یا 
ایجاد  جوانان  برای  مناسب  تفریحی  مکان  هم 
کند، در این ایام شادی جشنی برگزار کند، حداقل 
برای شادی دل کسانی که پول سفر ندارند و در 
این شهر هم غریب هستند، برنامه شادی داشته 

باشید تا در ایام نوروز دلشان نگیرد.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم، مانده ام انصاف این پوشاک فروشی هایی که  
مانتویی را دو ماه قبل 60 هزار تومان می فروختند، 
شب عیدی دوبرابر کردند کجا رفته است، حاال یک 
نودی  دقیقه  و  بخرد  قبل  ماه  دو  رفته  یادش  نفر 
یادش آمده، نباید که خودتونو و بچتونو و باباتونو 

روش بذارین و بفروشید!
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا، می توان برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در 
ایام عید به جای عیدی دادن ، کتاب داد یا به جای 
دادن تنقالت به بچه ها در عید دیدنی ها، به هر 
کدام یک کتاب رنگ آمیزی داد. قطعا کتاب بهترین 
چیزی است که می ماند. چه خوب می شود اگر 
برخی فرهنگ های کهنمان را هم به جای اصراف 
ها و تجمل گرایی هایی که دم عیدی انجام می 
شود دوباره زنده کرد و همان صمیمت گذشته را در 

خانواده ها دید.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم ، لطفا خواهشا با دوباره باز شدن پارک ها و 
تردد مردم، سگ هایتان را دنبال خودتان به پارک 
ها نیاورید و روی همان صندلی که مردم و بچه 

هایمان می نشینند نگذارید! 
 ارسالی به تلگرام آوا

این روزها با نزدیک شدن به سال جدید و با عبور از کوچه 
پس کوچه های شهر، هنوز خانواده هایی را می توان مشاهده 
کرد که علی رغم کمبود منابع آبی، شستن فرش با آب شرب 

را برای استقبال از بهار و خانه تکانی انتخاب می کنند.
به گزارش شبستان، اسفند که از راه می سرد، کم کم 
صدای نفس های پرطراوت زمین را می شنویم که خود 
را برای بهاری دیگر آماده می کند. این روزها،  روزهای 
نظافت است، روزهایی که مردم تالش می کنند تا گرد 
و غبار را از سر و روی خانه بزدایند و با پاکی و تمیزی 
بیشتر به استقبال بهار بروند. این روزها با نزدیک شدن به 
سال جدید،  یکی از مراسمی که در تمام شهر و روستاها 
و  گرد  زدودن  است؛  تکانی«  »خانه  دارد،   زیادی  رونق 
غبار، شستن فرش ها و پرده ها و ... از مهمترین کارهایی 
شوند.  می  انجام  منازل  شدن  پاکیزه  برای  که  هستند 
متاسفانه در این وضع بحرانی آب و کاهش بارندگی ها 
با  تکانی  خانه  رسم  شیرینی  جنوبی،  خراسان  استان  در 

اسراف منابع آبی، به کام تمامی مردم تلخ می شود.

 شست و شوی فرش در منزل
بارزترین جلوه  اسراف

بارزترین جلوه های  از  شستن فرش در منزل، یکی 
اسفندماه،  روزهای  آخرین  در  که  است  آب  اسراف 
شستن  دنبال  به  که  آبی  خورد.  می  چشم  به   بیشتر 
می  جریان  به  شهر  های  کوچه  پس  کوچه  در  فرش 
قرار  رهگذری  هر  دید  مقابل  در  نازیبا  ای  جلوه  افتد، 
می دهد. یکی از بانوان بیرجندی مشغول شستن فرش 
های خود در مقابل درب منزل است، با اشاره به اینکه 
شبستان  خبرنگار  به  است،  سرگذر  کارگر  همسرش،  
قالیشویی  در  فرش  شوی  و  شست  هزینه  گوید:  می 
بسیار زیاد است و پرداخت آن از توان ما خارج است. 
مطمئن  بسیار  را  منزل  در  فرش  یک  شستن  که  وی 
از  برخی  در  دهد:  می  ادامه  داند،   می  قالیشویی  از  تر 
و  دوستان  فرش  قالیشویی  که  ایم  بوده  شاهد  اوقات،  
بستگان را پاره تحویل داده است که این موضوع هم 
باعث می شود که به فرش شویی اطمینان نکنیم. این 
دراستان  شرب  آب  منابع  کمبود  از  بیرجندی  بانوی 
راهکاری  اما هیچ  آگاه است  به خوبی  خراسان جنوبی 
از  استفاده  تکانی جز  برای خانه  آستانه سال جدید  در 

آ ب شرب شهری نمی داند!

مردم مراقب منابع آبی باشند

محمد عبداللهی اما نظری مخالف دارد و با بیان اینکه 
کمبود  دلیل  به  جنوبی  خراسان  استان  شرب  آب  منابع 

بارندگی ها، در خطر است، ادامه می دهد: مردم اگر بدانند 
شاید در 10 سال آینده با بحران آب شرب روبرو خواهیم 
بود، هیچ گاه از آب شرب برای خانه تکانی استفاده نمی 
کردند.  وی معتقد است طرح انتقال آب از دریای عمان به 
خراسان جنوبی کاری نشدنی است بنابراین مردم خود باید 
مراقب سفره های آب زیرزمینی باشند و با مخلوط کردن 
منابع  آبی با شوینده های شیمیایی، در نگهداری از آن دقت 
کنند.  زیبا مسلم دوست هم که امسال برای خانه تکانی 
 خود و شستن فرش ها به قالیشویی اعتماد کرده است، ادامه 
می دهد: شستن یک فرش درمنزل با آ ب شرب 45 دقیقه 
طول می کشد به همین دلیل، برای جلوگیری از  اسراف و 
کمک به جوانانی که در این مراکز مشغول به کار هستند، 

فرش های خود را به قالی شویی تحویل داده ام.
افزاید: کارگران روز مزد زیادی در یک ماه  وی می 
تا در  مراکز کار می کنند  این  در  به سال جدید،   مانده 
خود  خانواده  سفره  سر  بر  حاللی  نان  لقمه  عید،   شب 

نوعی  قالیشویی  به  به  ها  فرش  تحویل  بنابراین،  ببرند 
کمک به همنوع محسوب می شود.

نسبت به اسراف آب حساس باشیم

حجت االسالم علیرضا نخعی پور معاون فرهنگی حوزه 
علمیه خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار شبستان در 
بیرجند اظهار داشت: همه ساله در آستانه سال جدید، به 
رسم  یک  اساس  بر  مردم  اسفندماه،  دوم  نیمه  در  ویژه 
به  اشاره  با  وی  شوند.  می  تکانی  خانه  مشغول  دیرینه،  
حدیث »پایه های اسالم بر نظافت گذاشته شده است«،  
هم  و  ظاهری  نظافت  تواند  می  هم  نظافت  این  افزود: 

باطنی باشد ولی جلوه نظافت،  نظافت ظاهری است.
اینکه شستن فرش  بیان  با  حجت االسالم نخعی پور 
ها و پتوها در  آ ستانه سال جدید در رسم خانه تکانی برای 
استقبال از بهار انجام می شود، گفت: در هر اقدامی که در 

ایام فرارسیدن سال جدید در خانه تکانی انجام می شود 
سالهای  در  که  چرا  باشیم  بحث »آب« حساس  به  باید 
اخیر با خشکسالی های پیاپی، عدم بارندگی و پایین رفتن 

سطح آب با مشکالتی در زمینه آب مواجه شده ایم.
وی با تاکید بر اینکه باید مراقب باشیم که در کنار امر 
پسندیده و خوب خانه تکانی، به اسراف آب گرفتار نشویم،  
اظهار داشت: همانگونه در اسالم برای وضو گرفتن که 
یک امر واجب است،  از اسراف نهی شده ایم،  برای خانه 
تکانی که یک امر مستحب است به صورت ویژه تر باید 
ایجاد روان  به  از اسراف آب پرهیز کنیم. وی همچنین 
آب در برخی از کوچه ها در ایام عید اشاره کرد و گفت: 
این موضوع نه تنها منظره خوبی برای شهر و شهروندان 

و مسافران و گردشگران ندارد بلکه به مباحث حق الناس 
نیز باید به صورت دقیق،  توجه کنیم. وی بر استفاده از 
راهکارهایی که منجر به کاهش مصرف آب می شود از 
جمله شیرهای کاهنده آب اشاره کرد و ادامه داد: استفاده 
از ظرفیت فرش شویی ها برای شستن فرش منازل، از 
تاثیر  دیگر راهکارهایی است که در کاهش مصرف آب 
ویژه ای دارد چرا که این مراکز، راهکارهای صرفه جویی 
پور  نخعی  االسالم  حجت  دانند.  می  را  آ ب  مصرف  در 
یادآور شد: باید تالش کنیم که شیرینی خانه تکانی که 
منجر به هم افزایی و همگرایی بین اعضای خانواده می 

شود،  آن را با تلخی اسراف آمیخته نکنیم.
 

تامین آب بیرجند از 3۵ حلقه چاه

سیدعلی هاشم ابادی مدیرامور آب و فاضالب بیرجند 
اینکه  به  اشاره  با  شبستان  خبرنگار  با  گفتگو  در  هم 
آب شرب  چاه  حلقه   35 بیرجند  آب شرب  تامین  برای 
تولید  آ ب  ثانیه  بر  لیتر  )در چهار دشت( داریم که 850 
شهر  مخازن  وارد  کیلومتر   150 انتقال  خط  با  و  کرده 
باب مخزن   6 بیرجند  در شهر  بیرجند می شود،  افزود: 
ذخیره به ظرفیت 40 هزار مترمکعب داریم که با 600 
کیلومتر شبکه توزیع به دست مشترکین می رسد. وی 
فصل  جمله  از  نوبت  چند  در  سال  طول  در  داد:  ادامه 
پیک مصرف  اسفندماه،  و  رمضان  مبارک  ماه  تابستان، 
آب داریم. هاشم آبادی با بیان اینکه 77 هزار مشترک 
68 هزار مشترک  تعداد  ازاین  که  داریم  بیرجند  در  آب 
مربوط به بخش خانگی هستند،  افزود: درواقع 88 درصد 
مشترکین شهر بیرجند مربوط به بخش خانگی هستند. 
میزان  سال،  آخر  روزهای  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
و  شود  می  زیادی  بسیار  خانگی  بخش  در  آب  مصرف 
ماههای  دیگر  به  نسبت  درصدی   25 افزایش  با  گاها 
آب شهر  تولید  که  درحالیکه  هستیم، گفت:  مواجه  سال 
بیرجند 850 لیتر بر ثانیه است اما در اسفندماه تا 1100 
یابد که موجب افت فشار  افزایش می  نیز  ثانیه  بر  لیتر 
هزینه  آبادی  هاشم  شود.  می  شهر  نقاط  از  برخی  در 
تمام شده آب را یکهزار و 100 تومان ذکر کرد و با بیان 
شود  می  دریافت  مشترکین  از  که  ای  هزینه  اما  اینکه 
تولید  با هزینه گزافی  داد: آب  ادامه  تومان است،   600
می شود بنابراین استفاده از آ ب شرب تصفیه شده برای 

شستن فرش و ماشین،  توصیه نمی شود.

خانه تکانی با چاشنی اسراف  آب

عکس : داداشی

آداب نوروزی خراسان جنوبی

از کاشت “َسرُسوزی” تا “صحراگردش”
دارد  ویژه ای  جلوه  ایرانیان  نزد  باستانی  نوروز  حسینی- 
ومردمان هر منطقه قرنهاست که با آداب و رسوم خاص خود 
آن را جشن می گیرند. آئین های نوروزی از دسته رفتارهای 
فرهنگی هستند که برخی از آنها هنوز در جامعه کنونی ایران 
باز مانده و کم و بیش کار کرد و نقش کارآمد و سودمند خود 
را میان گروه هایی از مردم حفظ کرده اند . مردم خراسان 
جنوبی نیز با رسومی مانند کاشت َسرُسوزی، دوخت و دوِز 
به  تکانی  خانه  و  موالیی  شاه  سمنوپزان،رسم  ِسْرسالی، 
استقبال از آغاز سال نو می روند. هر چند در جوامع امروزه 
برخی از این رسوم فراموش شده اند اما قدیمی ها بر خالف 
جوانان این آداب و رسوم کهن را گرامی داشته و در حفظ و 
بهتر برگزار کردن آن تالش فراوان داشتند. در ادامه گزارش 

به برخی از این آیین ها می پردازیم.

کاشت َسرُسوزی
کاشتن سرسبزی یا به قول بیرجندی ها “َسر ُسوزی” یکی از 
آیین های پا بر جا در ایام عید است که حدود یک ماه مانده به 
عید در ظرف های کوچک یا بزرگ مقداری جو، گندم، عدس 
یا ماش می کارند تا روز عید سر سبز باشد. برخی نیز روی 
جداره های کوزه های سفالی سر سبزی های بسیار زیبا و دلربایی 
به وجود می آورند. در بعضی از خانواده ها هم به نیت سالمتی 

افراد خانواده برای هر یک از آنها یک سر سبزی می کارند.
 

رسم شاه موالیی
از مراسم خراسان جنوبی رسم شاه موالیی  یکی دیگر 
است که در مناطق شهری و روستایی استان مرسوم است و 
انجام آن بدین ترتیب است که چند روز مانده به نوروز افراد 
خیر و معتمدان محل با مراجعه به ثروتمندان اقدام به تهیه 
اجناس مورد نیاز نیازمندان کرده و آنها را بین افراد نیازمند 
تقسیم می کنند. اهالی بیرجند قدیم اعتقاد داشتند که شام 
شب عید به هر قیمت که شده باید پلو باشد. فقیر و ثروتمند 
خود را مقید به تهیه و پختن پلو در شب عید می دانستند. 
این هم از رسومی است که امروزی ها شاید با شنیدنش به 
تعجب و خنده وا داشته شوند چرا که بسیاری در قدیم االیام 
استطاعت تهیه پلو و حتی نان گندم را برای یک هفته هم 
نداشته اند چه رسد برای همه سال و تنها نوروز به نوروز، آن 
هم با کلی سختی و مشقت چشمشان به پلو می افتاده است.

حنابندان
پاکیزه بودن در هنگام ورود سال نو نیز از آدابی است که 
اهالی بیرجند مقید به انجام آن هستند و اعتقاد دارند که سال 
نو را باید با تنی پاک آغاز کرد. حنا بندان یکی دیگر از مراسم 
مردم این سرزمین است که درگذشته و در مواقع مختلف از 
جمله نوروز انجام می شده است. هنوز هم گروهی از مردم به 
ویژه بزرگساالن با آمدن عید نوروز با رنگ کردن موهای سر 

و انگشتان خود با حنا به استقبال نوروز می روند.

سمنوپزان
سمنوپزان یکی دیگر از مراسم  پر رنج و زحمت، پرطرفدار 
و تشریفاتی نوروز است که برای انجام آن 40 تا 50 روز 
مانده به نوروز خانم ها ظرف هایی وسط حیاط یا پشت بام 
می گذاشتند تا از آب باران پر شود همزمان نیز مقداری گندم 
در پارچه های سفید و نازک به نام صافی می ریختند تا در آب 
خیس شود یا اینکه روی تگیجه )تشت مانندی پهن و بافته 
شده از ساقه های گز( می گذاشتند و پیوسته آن را با آب نگه 
می داشتند تا گندم ها جوانه بزنند. پس از این کار آنها را در 
جایی پهن می کردند تا خشک شود و برای آسیاب کردن یا 
)دستاس( آماده شود پس از الک کردن آردها آن را با مقداری 
را  آردها  عید  نزدیکی های  معمولی مخلوط می کردند.  آرد 
خمیر و با انواع ادویه مثل زردچوبه، دارچین و سیاه دانه و 
کراویه مخلوط می کردند. با آماده شدن آرد آن را به صورت 
گرده های کوچک یا بزرگ درآورده، در دیگچه های مسی به 
نام )قلیف( گذاشته روی اجاق پر از آتش می گذاشتند و روی 
قلیف ها را نیز با آتش می پوشاندند و پس از آماده شدن آنها 
را به تکه های مناسب تقسیم و به همراه آجیل از میهمانان 

نوروزی پذیرایی می کردند.

 خانه تکانی عید نوروز
خانه تکانی یا ُرفت و روب یکی دو هفته پیش از عید خانه 
تکانی یا رفت و روب انجام می گیرد و مجدداً اثاثیه را جابه جا 

می کنند و گرد گیری می کنند و دوباره آنها را می چینند.
 

خرید لباس عید نوروز یا دوخت و دوِز ِسْرسالی
خرید لباس عید از یکی دو ماه به نوروز مانده مردمان بیرجند 
پارچه هایی  می خرند،  را  عیدشان  لباس  و  می روند  بازار  به 

معمواًل خریداری می شود که دارای رنگ روشن و سرخ یا 
زرد باشد و معتقد بودند اگر لباس را خودشان بدوزند پارچه آن 
را روزهای دوشنبه یا جمعه قیچی کنند و نیز معتقد هستند که 
روز پنج شنبه ساعت سنگین است و لباس مدتی روی دست 
می ماند تا دوخته شود. روز سه شنبه اگر بریده شود نصیب دزد 

یا مرده شور می شود و روز چهارشنبه می سوزد.

فراهم کردن آذوقه و بُنَه
مهمان داری، دعوتی دادن و پذیرایی های یک وعده ای 
یا چند شبانه روزی، از دیگر ره آوردهای نوروزی بود. پیش از 

شب نوروز، هر کسی هرجا بود برای دست بوسی بزرگ ترها و 
دیدار اقوام و خویشان، می کوشید خود را به زادگاهش برساند. 
اقوام و خویشان از روستاهای اطراف با بار و بندیل می آمدند و 
آسوده خاطر با َخر و خورجین، لنگر می انداختند. بر این اساس 
بود که همه  می کوشیدند قبل از عید، انواع خوراکی ها اعم از 
آرد، نان، قند و چای، انواع تنقالت و آجیل را به همراه آذوقه 
چهارپایان تدارک ببینند تا به قول معروف، سرسال و ماه نو  
خانه شان خالی، دستشان تنگ و “ چشم وردسِت “ کسی 

نباشند. بََنه: بیشتر به انواع تنقالت اطالق می شد که شامل 
تنقالت بومی و محلی می شود و در اصطالح به آن در گویش 
محلی در اَجول یا َخاْشوک می گویند و شامل: عناب، بادام، مغز 
داک، بنه، سنجد، َکنو )شاهدانه(، تخم خربزه، هندوانه می شود.

روز علفه
مردم بیرجند و برخی از شهرستان های خراسان جنوبی 
برای اینکه صبح نوروز را با شادی و سالمتی آغاز کنند، 
عصر آخرین روز اسفندماه، گروه گروه به مزارع و یا کشمان 
ها و باغستان های اطرافشان می روند تا به اصطالح مردم با 

“پاَورسبزه گذاشتن” به پیشواز بهاری بروند که دارد می آید، به 
همین منظور روی سبزه ها می نشینند و ساعاتی را با خوردن 
تنقالت دور هم می گذرانند. پخت نان شیرینی )زنجفیلی، 
نان پنجره، نان لوله، کشمشی، َکُلمبه ، کلّه کنجد و َکلّه کنو( 
، َواْزدن ِ نان ، روشن کردن چراغ خانه ی مردگان و مراسم 
سال تحویل و پس از آن : گستراندن سفره هفت سین ، 
زیارت اهل قبور ، عیدی دادن ، عید دیدنا ، شوربا پزان ، 

سیزده بدر و ... از دیگر آداب معروف این منطقه است.

نقش پر رنگ زنان در حفظ سنت های باستانی
در شهرستان فردوس، مردم برای این ایام تهیه کلوچه ای 
معروف به کلمپه است، همچنین در این روزها تخم مرغ ها 
را رنگ می کنند و هنگامی که بچه ها برای دیدار بزرگ ترها 
می روند تعدادی گردو به آن ها می دهند و در لحظه تحویل 
سال همه فرزندان، عروس و دامادها و نوه ها در منزل پدر 
با  بزرگ ها و مادر بزرگ ها جمع می شوند و کوچک ترها 
تحویل سال دست بزرگ ترها را می بوسند و از آن ها عیدی 
می گیرند. مردم منطقه قائنات نیز با خرید میوه، شیرینی و 
نظافت خانه به استقبال بهار می روند که در این میان نقش 

زنان در حفظ سنت های باستانی پر رنگ تر است.
در قاین، جمعه آخر سال مردم با تهیه غذاهای متنوع و 
توزیع آن بین همسایگان و قرائت فاتحه درگذشتگان خود را 
گرامی می دارند. تهیه شیرینی و نان سنتی از جمله زنجبیلی، 
کلمپه عدسی و خرمایی، نان جو، نان تفتون و تهیه سمنو از 
دیگر آداب و رسوم مردم قاین در آستانه سال جدید است و 
آنها با فرا رسیدن عید نوروز و با کمک به مستمندان و به جا 

آوردن صله رحم این ایام را گرامی می دارند.

صحرا گردش
و  ساله  هزار  چند  قدمتی  به  توجه  با  طبس  در   نوروز 
از یک ماه  از جایگاه ویژه برخوردار است.  فرهنگی بکر، 
قبل و از اسفند ماه با توجه به لطیف شدن هوا و سبز شدن 
بیابان ها، مردم منطقه در مراسمی با نام »صحرا گردش« 
شنبه  چهار  و  سده  جشن های  می روند.  بهار  استقبال  به 
سوری از مراسم های استقبال از بهار است که در برخی از 
روستاهای طبس به ویژه پیرحاجات برگزار می شود. با توجه 
به شرایط اقلیمی طبس، طبسی های سایر نقاط دیگر در 
ایران در این ایام به شهر و روستاهای طبس عزیمت کرده 
و خود را به این همایش عظیم می رسانند و از نعمت های 
خدادادی استفاده می کنند. با توجه به وجود پربرکت مرقد 
امامزاده  نام  به  در طبس  امام هشتم)ع(  برادران  از  یکی 
سال  هنگام  طبس  مردم  الکاظم)ع(،  موسی  حسین بن 
امامزاده تجمع  این  در  تحویل در یک گردهمایی عظیم 
می کنند و سال را نو می کنند. پخت شیرینی محلی پای 
ثابت فرهنگ طبسی ها است که روزهای قبل از سال نو و 

به صورت دستجمعی تهیه می شود.

مصرف آب مدیریت شود

اینترنت عکس: 
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هشدار هواپیمایی به مسافران نوروزی

میزان - دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با تاکید بر اینکه مسافران از سایت های مجاز اقدام به خرید بلیت کنند، 
گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده سامانه ها و آژانس های مجاز فروش بلیت در کشور مشخص و در این بین 
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علمی

تشخیص اوتیسم با کمک 
مردمک چشم ها

متخصصان ممکن است به زودی بتوانند با کمک 
ردیابی حرکات و انبساط مردمک چشم در واکنش 
به تماشای حرکت توده ای از نقاط متحرک، نشانه ای 

تعیین کننده برای تشخیص اوتیسم به دست آورند.

این کشف توسط گروهی از محققان دانشگاه پیزا در 
ایتالیا صورت گرفته است. این محققان دریافته اند یک 
خطای دید ساده می تواند به عنوان ابزاری برای ردیابی 
چگونگی تمرکز افراد روی جزئیات و نادیده گرفتن 
تصاویر بزرگتر مورد استفاده قرار گیرد.اختالل طیفی 
اوتیسم مجموعه ای از نشانه های خفیف تا شدید را 
پوشش می دهد که این نشانه ها معموال شامل بروز 
اختالل در کنترل حرکتی و پردازش اطالعات حسی 
هستند و به بروز رفتارهایی مانند حرکات تکرارشونده 

یا حساسیت بیش از اندازه منجر می شوند. 

عجیب و غریب ترین مهریه ها در ایران و جهان!

آیا شورای عالی فضای 
مجازی فیلتر تلگرام را 

تصویب کرده است؟
مهر- در پی اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس مبنی 
برتصویب فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام توسط 
روابط عمومی  مدیر  عالی فضای مجازی،  شورای 
مرکز ملی فضای مجازی این موضوع را تکذیب کرد.

محمد حسین پور تاکید کرد: شورای عالی فضای 
مجازی هیچگونه مصوبه ای مبنی بر فیلترینگ شبکه 
و  ارتباطات  است.مدیرکل  نداشته  تلگرام  اجتماعی 
روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: هر 
گونه مصوبه ای که به تصویب شورای عالی فضای 
مجازی می رسد تنها توسط دبیر شورای عالی فضای 
مجازی اعالم عمومی می شود و در سایت مرکز ملی 
فضای مجازی و ریاست جمهوری منعکس شده و 

قابل رویت است.

اپلیکیشنی که از سکته قلبی 
جلوگیری می کند

قلب(،  قلب)کژآهنگی  آریتمی  نوع  ترین  معمول 
فیبریالسیون دهلیزی یا نوعی ضربان ناهماهنگ 
قلب است که به سکته، لخته خونی یا نارسایی قلبی 
منجر می شود. ردیابی این اختالل بدون استفاده از 
الکتروکاردیوگرام کارمشکلی است. اما به نظر می رسد 
در آینده نزدیک یک اپلیکیشن بتواند این مشکل را 
رصد کند.محققان دانشگاه تورکو فنالند در ۲۰۱۱ طی 
تحقیقی استفاده از سرعت سنج های کوچک را برای 
ردیابی حرکات نامحسوس سینه که با فیبریالسیون 
دهلیزی مرتبط است را بررسی کردند. این پژوهش 
محققان را به فکر واداشت تا از سرعت سنج های 
استاندارد موبایل برای این امر استفاده کنند.برای این 
منظور گروهی از محققان به رهبری »ترو کیوویسیتو« 
اپلیکیشنی ساخته اند. کافی است کاربر موبایل را روی 
سینه خود قرار دهد و این اپلیکیشن حرکات ریز مربوط 
به ضربان قلب را ردیابی و تحلیل کند. این اپلیکیشن 
روی ۳۰۰ شرکت کننده بیمارستانی آزمایش شد که 
۱۵۰ نفر از آنان به فیبریالسیون دهلیزی مبتال بودند. 
اپلیکیشن توانست با دقت ۹۶ درصد این شرایط را 
رصد کند. حتی اپلیکیشن توانست مشکالت قلبی 

دیگر بیماران را ردیابی کند.

فناوری اطالعات

جذابترین ها

خبر خوش مدیرعامل ایران 
خودرو برای دهه شصتی ها

ایران  خودروسازی  گروه  مدیرعامل  نیوز-  ایسکا 
اواخر سال  تا  ابتدای ۶۷  از متولدین  خودرو گفت: 
۷۱ بزودی جهت همکاری و اشتغال در ایران خودرو 
ایران خودرو  کنار  در  که  آید  می  به عمل  دعوت 
باشند چون اعتقاد داریم جوانان می توانند تحول 
ایجاد کنند. یکه زارع افزود: از لحاظ کیفیت توانستیم 
رضایت مشتریان را بدست آوریم که کیفیت هرگز 
پایانی ندارد هم چنین سال آینده دومین میوه ی 
در  که  کنیم  می  بازار  وارد  را  خودرویی  پسابرجام 
ایم و  را شروع کرده  آزمایشی ۳۰۱  تولید  راه  این 
۹۵ درصد بدنه ی این خودرو ساخت داخل است و 

در سال ۹۷ به بازار عرضه می شود.

دالیل سقوط هواپیمای 
)ATR( از زبان 
مدیرعامل آسمان

به  آسمان  هواپیمایی  عامل شرکت  مدیر  تسنیم- 
سقوط  دالیل  درباره  تسنیم  خبرنگار  پرسش های 

هواپیمای این شرکت توضیحاتی را ارائه داد.
حسین عالیی با اشاره به سقوط هواپیما تهران- 
از  این هواپیما  اینکه گفته می شود خلبان  یاسوج 

سوی مسئوالن این شرکت مجبور به پرواز شده 
است، اظهار داشت: نه تنها در شرکت آسمان، بلکه 
مسئوالن هیچ شرکت هواپیمایی دیگری نمی تواند 
خلبان را وادار کند که پروازی انجام دهد.اگر خلبان 
دهد،  انجام  پرواز  نخواهد  هم  دلیلی  هیچ  بدون 
پرواز انجام نمی شود.وی در پاسخ به این پرسش 
که چرا شرکت هواپیمایی آسمان پذیرفت که جعبه 
سیاه هواپیما به فرانسه فرستاده شود؟گفت:موضوع 
انتقال جعبه سیاه به فرانسه ارتباطی به مسئوالن 
سازمان  بلکه  ندارد  آسمان  هواپیمایی  شرکت 
وقوع  دالیل  بررسی  مسئول  کشوری  هواپیمایی 
سانحه است بنابراین مسئوالن این سازمان تصمیم 
بررسی کنند.مدیر  را  می گیرند که چگونه سانحه 
عامل شرکت هواپیمایی آسمان در جواب به این 
سوال که آیا تا کنون گزارشی درباره دالیل سقوط 
داشت:  اظهار  است،  شده  ارائه  شما  به  هواپیما 
ذیربط  مسئوالن  سوی  از  هواپیما  سقوط  دالیل 
رسماً اعالم می شود.وی همچنین در پاسخ به این 
پرسش که آیا قصور خلبان و یا نقص فنی دلیل 
یا  است  بوده  یاسوج  به  تهران  هواپیمای  سقوط 
خیر؟ تصریح کرد:نقص فنی دلیل سقوط هواپیمای 
شرکت آسمان نبوده است. هیچ هواپیمایی با نقص 
وجود  چیزی  چنین  امکان  و  نمی کند  پرواز  فنی 
اخباری  که  سوال  این  به  جواب  در  ندارد.عالیی 
منتشر شده مبنی بر این که سازمان هواشناسی نیز 
به دلیل اعالم وضعیت جویی در سقوط هواپیمای 
کرد:چنین  عنوان  است،  داشته  قصور   )ATR(
هواپیمایی  سازمان  مسئوالن  سوی  از  مواردی 
رسمًا  است  سانحه  بررسی  مسئول  که  کشوری 

اعالم می شود.

یاقوتی - از قدیم معموال در مراسم خواستگاری و زمانی که 
داماد باید مهریه عروس را می پذیرفت و سند ازدواج را امضا 
می کرد، می گفتند مهریه را کی داده و کی گرفته است؟! اما 
اگر این روزها سری به دادگاه های خانواده بزنیم، شاید نظرمان 
عوض شود و عده ای را به اجبار درحال دادن مهریه و عده 
ای را در پی گرفتن آن ببینیم! هم اکنون در ایران، سکه رایج 
ترین نوع مهریه است و بیشتر مهریه ها بر اساس سکه تعیین 
می شوند اما هستند زوج هایی که مهریه های متفاوتی دارند. 
امروز به بهانه انتشار مجدد عکسی در شبکه های اجتماعی از 
یک خودرو که ۱۲۰۰ نان بربری را به عنوان مهریه عروس 
خانم حمل می کند، به چند نمونه از این مهریه های عجیب و 
غریب در ایران و دیگر کشورهایی که داشتن مهریه در آن ها 

مرسوم است، می پردازیم.

1200 عدد نان بربری!
زن ۲۵ ساله چند وقت قبل با مراجعه به دادگاه شهید محالتی 
از  نان بربری است،  ام را که ۱۲۰۰  تهران گفت: »مهریه 
شوهرم می خواهم. حدود چهار سال است با هم زندگی می 
کنیم و زندگی بسیار خوبی داریم ولی ندادن مهریه مشکالتی 
را برای زندگی مان ایجاد کرده است و حاال من کوتاه نمی آیم 
و مهریه ام را می خواهم. مهریه من چندان سنگین نیست و 
شوهرم می تواند آن را بدهد ولی چون آن را خواسته ام، از 
دادنش امتناع می کند.« قاضی پرونده نیز پس ازبررسی های 
الزم مرد را محکوم به پرداخت مهریه همسرش کرد و عکس 

این ماجرا، بازدید باالیی در شبکه های اجتماعی داشت.

جمع آوری یک میلیون الیک!
پدر یمنی به جای مهریه های مرسوم در کشورش، یک 

میلیون الیک در فیس بوک را به عنوان مهریه دخترش 
اعالم کرد و از داماد آینده اش خواست برای نشان دادن 
تعهدش به زندگی و همسرش، یک میلیون الیک در فیس 
بوک جمع کند! این پدر یمنی اشاره کرد با جمع کردن یک 
میلیون الیک، داماد نشان می دهد فردی سخت کوش 
است و لیاقت پیوستن به خانواده ما را دارد. در کشوری که 
تنها ۲۵ میلیون نفر جمعیت دارد، این یک درخواست بزرگ 

است که داماد پذیرفت.

شکار 300 مارمولک!
عروس عربستانی بعد از اطالع از ترس همسر آینده اش 
از انواع مارمولک، از وی خواست به تنهایی و بدون کمک 
دیگران، به عنوان مهریه برای او ۳۰۰ مارمولک بزرگ و زنده 
از صحرا شکار کند! البته داماد بیچاره بعد از سه ماه تالش 
موفق به شکار تنها ۱۰۰ مارمولک شد و آن ها را به عروس 

خانم تقدیم کرد. این دختر خانم سعودی دلیل این کارش و 
به اجرا گذاشتن این مهریه را سنجش میزان عشق و وفاداری 

داماد بیان کرده است.

5 سفر به قاره های جهان!
در  عقدنامه  یک  از  تصویری  انتشار  پیش،  سال  چند 
شبکه های اجتماعی با مهریه جالب و در نوع خود جدید، 
موجب تعجب کاربران فضای مجازی شد. یکی از عجیب 

ترین مهریه های اخیر ایران، پرداخت هزینه پنج سفر به 
چین،  کانادا،  برزیل،  کشورهای  شامل  جهان  های  قاره 
هندوستان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، تانزانیا و استرالیا 
گردشگری  موسسات  روز  نرخ  معادل  آن  ارزش  که  بود 
معتبر در تهران برای تورهای ۱۵ روزه رایج در این شرکت 

های مسافربری است.

ساعت یک میلیارد تومانی!
تازه عروس سعودی که مهریه اش یک ساعت مارک دار 
بسیار گران قیمت بود، بعد از این که فهمید آن ساعت مارک 
دار تقلبی است، درخواست طالق داد. این در حالی است که 
ساعت اصلی حدود ۲۰۰ هزار دالر)یک میلیارد تومان( قیمت 
داشت. این عروس سعودی وقتی ساعتش را برای تعمیر بند به 
نمایندگی ساعت آن مارک برد، متوجه شد که ساعتش تقلبی 
است و مدل اصلی و گران قیمت آن نیست. این زن که کمتر 
از شش ماه از ازدواج شان می گذشت، درخواست مبلغی معادل 

قیمت اصلی ساعت را برای جبران خسارت به دادگاه داد.

امکان ثبت این گونه مهریه ها دیگر وجود ندارد

»مهسا زینعلی« وکیل دادگستری و عضو کانون وکال درباره 
مهریه های عجیب و غریب در ایران می گوید: »تعریف مهریه 
در قانون هر چیزی است که مالیت داشته باشد و تبدیل به پول 
شود و دارای ارزش مالی باشد. در سال های اخیر خوشبختانه 
به دلیل منع های قانونی و الزامات موجود در دفترخانه های 
ثبت ازدواج، تعداد مهریه های عجیب و غریب کاهش یافته 
است. در گذشته مهریه های عجیب و غریب در دفتر خانه ها 
ثبت می شد هرچند اجرا شدنی نبود اما هم اکنون حتی ثبت 
این گونه مهریه ها در ایران امکان پذیر نیست. شایان ذکر 
است تعیین ۳۰۰۰ یا 4۰۰۰ سکه برای کسی که توانایی مالی 
پرداخت آن را ندارد نیز به همان اندازه عجیب و غریب است اما 
متاسفانه مانعی برای ثبت آن هنوز وجود ندارد! موضوع جالب 
در این گونه مهریه های عجیب و غریب این است که در بیشتر 
مواقع زوجه برای این که مانعی بر سر راه طالق ایجاد کند، آن 

ها را انتخاب می کند که راهگشا به نظر نمی رسد.«

از  بانک ها  شعب  تراکم  بررسی  در  اقتصاد-  دنیای 
با  تا  شده  تالش  مختلف،  عوامل  و  شاخص ها  منظر 
در  بانک ها  شعب  تعداد  »آیا  پرسش  به  جامع   نگاهی 
شود.  داده  پاسخ  است؟«  موردنیاز  اندازه  از  بیش  ایران 
جمعیت«،  به  نسبت  شعب  »تراکم  شاخص  درحالی که 
حاکی از تعداد زیاد شعب در ایران دارد؛ اما در مقایسه با 
کشورهای پیشرفته، این عدد کمتر است. ضمنا شاخص 
کم  تعداد  بیانگر  مساحت«،  به  نسبت  شعب  »تراکم 
نظام  نظیر  است. همچنین عواملی  در کشورمان  شعب 
تامین مالی بانک  محور، ضریب نفوذ حدود ۵۰ درصدی 
به  نسبت  آمادگی کمتر کشورمان  و  اینترنت  و سرعت 
الکترونیکی،  بانکداری  سایر کشورها در زیرساخت های 
نشان میدهد تراکم تعداد شعب در ایران بر خالف گمان 
برخی از کارشناسان، بیش از حد موردنیاز نیست و حتی 
برخی عوامل خالف این ادعا را تایید می کنند. همچنین 
کافی  تجاری  فضای  کشورمان  مختلف  شهرهای  در 
شرکت های  سایر  کنار  در  بانک ها  شعب  استقرار  برای 
تولیدی و خدماتی وجود داشته و منابع جذب شده توسط 
شعب بانک ها، صرف تامین نیاز مالی بخش های مختلف 

اقتصادی می شود.

مقایسه تعداد شعب با توجه به جمعیت

شعب  تراکم  بررسی  در  جهانی  شاخص های  از  یکی 
بانکی در هر کشور، تعداد شعب بانکی به ازای هر ۱۰۰ 
هزار نفر جمعیت است. کشورهای هند، چین و آفریقا از 
جمله مناطقی هستند که تعداد شعب بانکی به ازای هر 
۱۰۰ هزار نفر جمعیت، در آنها پایین تر از سایر کشورها 
است. یکی از دالیل اصلی پایین بودن مقدار این شاخص 

در کشورهایی نظیر هند و چین، تمرکز جمعیتی باالی 
پایین بودن  اصلی  دلیل  همچنین  است.  کشور  دو  این 
این شاخص در کشورهای آفریقایی را می توان در عدم 
توسعه یافتگی نظام مالی و بانکی این کشورها جست وجو 
کرد. از طرف دیگر، آمریکا و جنوب اروپا مناطقی هستند 
که به طور کلی بیشترین تعداد شعبه بانکی به ازای ۱۰۰ 
هزار نفر جمعیت را به خود اختصاص داده اند. همچنین 
نسبت  شعب  تراکم  که  می دهد  نشان  داده ها  بررسی 
فرانسه،  ایتالیا،  اسپانیا،  نظیر  کشورهایی  در  جمعیت  به 
ازبکستان و ژاپن نسبت به ایران بیشتر است. ایران در 
این شاخص، رتبه ۲۵ را در جهان دارا است و آن طور که 
گفته می شود؛ ایران بیشترین تعداد شعبه بانک ها را در 

دنیا دارد؛ صحیح نیست.

مقایسه تعداد شعب با توجه به مساحت

تراکم  بررسی  در  جهانی  شاخص های  از  دیگر  یکی 
بانکی  شعب  تعداد  نسبت  کشور،  هر  در  بانکی  شعب 
است.  مساحت  مربع  کیلومتر   ۱۰۰۰ هر  ازای  به 
در  مساحت  به  نسبت  بانک  شعب  تراکم  به طورکلی 
آفریقایی  کشورهای  در  و  باالتر  اروپایی  کشورهای 
رتبه بندی،  این  در  است.  دنیا  نقاط  سایر  از  پایین تر 
قرار  جهان   ۸۷ رتبه  در   ،۱۰ شاخص  ارزش  با  ایران 
است.   ۷۷ شاخص  این  جهانی  میانگین  است.  گرفته 
بانکی  شعب  تراکم  که  می دهند  نشان  ارقام  این 
میانگین های  از  کمتر  ایران،  در  مساحت  به  نسبت 
عمده  می شود؛  مالحظه  که  همان گونه  است.  جهانی 
از  باالتری  رتبه  منظر،  این  از  پیشرفته،  کشورهای 

نظر تعداد شعب نسبت به ایران، دارند.

مقایسه تعداد شعب بانکی  در ایران و جهان

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:   به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای

 خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید.     

منتظر یاری سبزتان هستیم
شماره کارت بانک کشاورزی: 

6037707000024111  
شماره کارت بانک ملی:
6037991899881936  

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540  

مرکز تهیه و توزیع آبزیـان تـابع
انواع ماهی تازه جنوب همه روزه 

* ماهی قزل آال هر هفته   شنبه تا سه شنبه 
* مرغ، بوقلمون، شترمرغ ، بلدرچین

بلوار معلم
بین 14 و 16   

تلفن: 32204185
TAAD نماینده رسمی گروه مبلمان
Vistor نماینده رسمی گروه  مبلمان

بهترین برندها برای برترین سلیقه ها
مناسب ترین قیمت ها بدون واسطه
چهارراه بهداری طبقه پایین بانک رفاه

با اقساط 
و شرایط ویژه 

چلوکباب کوبیده 9500       چلوکباب نگین دار 11000
چلو جوجه 9000                 چلوکباب بختیاری 12500

چلوبرگ 15000                  چلو سلطانی 17000
چلو قفقازی 11500                وزیری 11500

چلو لقمه 10000                       شینسل 9000
زرشک پلو با مرغ 8500            چلوماهی 13000

چلو قیمه 8000                  چلو خورشت سبزی 8000

غذای آماده خسروی و پسران
 چلوگوشت و شیشلیک

 با سفارش قبلی
به همراه 

پیک رایگان

آدرس: حدفاصل مدرس 48 و استانداری 
09157240538 - 09157240537 -05632432384
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نوروز در دیگر کشورها

اما فارغ از کشورهایی که نوروز عید ملی شان است در 
بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز مراسمی برای رسیده 
حوزه  که  اروپایی  کشورهای  معموال  دارند.  بهار  فصل 
فرهنگی نژاد ژرمن هستند به دلیل همبستگی تاریخی 
با آریایی ها قبل از مهاجرت بزرگ، جشن هایی همانند 
جشن های ایرانی فصل بهار دارند.در کشورهای اروپای 
مرکزی و جنوبی هم یا فرهنگ کشاورزی یا همانندی 
های عیدهای مسیحی با عث شده است که جشنهایی 
بهاری را شاهد باشیم. شباهت این رسوم با چهارشنبه 
سوری ،سیزده به در و مراسم نوروز بسیار جالب توجه است.

یکی از این اعیاد عید پاک است.
عید پاک یا عید قیام یکی از روزهای تعطیل در سال 
مسیحی است که یکشنبه ای در ماه مارس یا آوریل است. 
مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس 
از اینکه به صلیب کشیده شده بود دوباره زنده شده و 
برخاست .عید پاک در پایان هفته مقدسی است که عیسی 
وارد اورشلیم می شود و توسط سربازان رومی دستگیر و 
پس از تحمل مصائب و سختی ها بر فراز تپه جلجتا در 
اورشلیم مصلوب می شود. زمان این عید، برخالف سایر 
اعیاد و مراسم، ثابت نیست و هر سال میان ۲۲ مارس 
تا ۲۵ آوریل تغییر می کند. بسیاری از آداب و رسومی که 
در عید پاک رواج دارد، با ریشه های کهن به آیین های 
اقوام دامدار و کشتکار می رسد. کل اسطوره مسیح، مرگ 
و رستاخیز او در آستانه بهار، یادآور جشن های باروری در 
آغاز تمدن بشر است.یکی از رسوم بسیار رایج در عید پاک 
رنگ کردن تخم مرغ و خوردن آن است، که بی تردید 
معنای نمادین دارد. روز عید به ویژه بچه ها تخم مرغ های 
رنگین را، که “خرگوش” در گوشه و کنار باغ پنهان کرده، 

پیدا می کنند و با لذت می خورند.

ضرب المثل جنگ زرگری 

در روزگاران قدیم هر گاه مشتری به ظاهر پولداری وارد 
بعضی از دکان های زرگری می شد و از کم و کیف و عیار 
و بهای جواهر پرسشی می کرد، زرگر فوراً بهای جواهر 
مورد پرسش را چند برابر بهای واقعی آن اعالم می کرد 
و به شکلی زرگر مغازه همسایه را خبر می کرد تا وارد 
معرکه شود. زرگر دوم که به بهانه ای خود را نزدیک 
در  را  جواهر  همان  که  می گفت  مشتری  به  می کرد 
مغازه اش دارد و با بهای کمتری آن را می فروشد. بهای 
پیشنهادی زرگر همسایه کمتر از بهای زرگر اولی اما 

هنوز بسیار باالتر از بهای اصلی جواهر بود.
با زرگر دومی  اولی جنگ و جدلی  زرگر  این حال  در 
آغاز می کرد و به او دشنام می داد که: داری مشتری مرا 
از چنگم در می آوری.زرگر دوم هم به او تهمت می زد 
که: »می خواهی چیزی را که این قدر می ارزد به چند 
برابر بفروشی.«خالصه چنان قشقرقی به راه می افتاد و 
جنگی درمی گرفت که مشتری ساده لوح که این صحنه 
را حقیقی تلقی می کرد بی اعتنا به سر و صدای زرگر اول، 
به مغازه زرگر دوم می  رفت و جواهر موردنظر را بدون 
کمترین پرسش و چانه ای از او می خرید دو زرگر، سود 
به دست آمده را میان خود تقسیم می کردند. رفته رفته از 
بازار طالفروشان فراتر رفته و در ادبیات فارسی به صورت 

اصطالح درآمده است.

فراموش نکن که زمین از لمس کردن 
پاهای برهنه ات لذت می برد و باد 
مشتاق بازی کردن با موهایت است.

راز پیروزی اینست که نقطۀ حداکثر آسیب پذیری را پیدا 
کنی و بعد ضربه بزنی. بدون توجه به احساسات خود، و 
بدون توجه به اینکه چقدر به دشمن احترام می گذاری.

برآمد باد صبح و بوی نوروز    
به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال  
همایون بادت این روز و همه روز

و انتهای این قصه ی سرد و سفید همیشه سبز 
خواهد بود تا رسیدن سال نو ، تنها یک سالم 

خورشید باقی ست هزاران تبریک

برای شناخت قلب و ذهن هر شخص، نگاه
 نکن که چه چیزی بدست آورده، بلکه
 اشتیاق بدست آوردن چه چیزی را دارد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و ]ما[ در هیچ شهری هشداردهنده  ای نفرستادیم جز آنکه خوشگذرانان آنها گفتند ما 
به آنچه شما بدان فرستاده شده  اید کافریم. سوره سبا/ آیه 34

حدیث روز  

هنگام نوروز غسل  کن ، پاکیزه  ترین لباس  هایت را بپوش به خوشبوترین چیزها خود را خوشبو نما و در آن روز ، روزه باش .
امام صادق )علیه السالم(

رویدادها

چراغانی نوروزی از سنت های قدیمی ایرانیان باستان
از  مانده  جا  به  جشن های  کهن ترین  از  یکی  نوروز   
دوران باستان است. این جشن برخالف همه جشن های 
با  همراه  ناپذیر  وصف  شوقی  و  شور  با  ساالنه  مختلف 
بهار  روز  اولین  در  ملتها  میان  در  فراوان  جوش  و  جنب 
آغاز می شود. افسانه های بسیاری درباره چگونگی پیدایی 
این جشن وجود دارد که ازآن جمله می توان به برتری 
این جشن به لحاظ عدم برابری نام ماه و روز اشاره کرد.
طبق روایات مختلف تاریخی، جشن نوروز پیش از زمان 
حکومت پادشاهی هخامنشی بوجود آمده و در ایران همراه 
با آیین های خاص برگزار می شده و همچنان نیزبا کمی 

تغییرات اجرایی برگزار می شود.
* خانه تکانی

درهم  و  آشفتگی  هیجان،  نوروز،  جشن  مظاهر  از  یکی 
ریختگی است که باستانیان ریشه نا آرامی را در آرامش و 
اساس پریشانی را در سامان یافتگی می دانستند خانه تکانی 
ازجمله آئین های نوروزی است که نشان از درهم ریختگی 
و هیجان وسپس نظم و نظافت دارد. براساس این آئین، 
ایرانیان باستان، با آمدن بهار، تمام خانه خود را برای نظافت 
زیرورو کرده وحتی گاهی خانه ها را رنگ آمیزی می کردند و 
یا دست کم همان اتاقی که هفت سین را درآن می چیدند، 
دور به  را  کهنه  اثاثیه  روزگار،  آن   سفید می کردند.مردمان 

می ریختند و اسبابی نو جایگزین اش می نمودند.شکستن 
کوزه را که جایگاه آلودگی ها و اندوه های یک ساله بود واجب 

می سپردند،  رویگران  به  را  مسین  دانستند.ظرف های  می 
نقره ها را جال می دادند، گوشه و کنار خانه را از گرد و غبار 
پاک می کردند، فرش و گلیم ها را از تیرگی های یک ساله 
می زدودند.این آئین همچنان درمیان ایرانیان مرسوم است و 

همه ساله از سوی مردم اجرا می شود.
* سبزکردن سبزه

ایرانیان باستان، از چند روز به عید مانده سبزه سبز می کردند.
آنان دانه های گندم ، جو ، برنج، لوبیا، عدس، ارزن، نخود، 
کنجد، باقال، کاجیله، ذرت  و ماش را در ستون هایی از خشت 
خام سبز کرده و بالیدن هریک از این دانه ها را به فال نیک 
می گرفتند و بر آن بودند که آن دانه در سال نو موجب برکت 

و باروری خواهد بود.
* مراسم بازگشت مردگان

فروهرها  نوروز،  آمدن  با  داشتند،  عقیده  باستان  ایرانیان 
)ریشه کلمه فروردین( یا رواح درگذشتگان به دنیا باز می 
گردند و اگر خانه را تمیز و بستگان را شاد ببینند خوشحال 

شده و برای بازماندگان خود دعا می فرستند.
نوروز مانده در خانه مشک و عنبر  به  این رو چند روز  از 
می سوزاندند وشمع و چراغ می افروختند. همچنین خانم ها 
خود  درگذشتگان  گور  بر  و  می پختند  را  غذا  بهترین 
می پاشیدند و یک روز پیش از نوروز را که همان عرفه یا علفه 
و یا به قولی بی بی حور می نامیدند، به خانه ای که در طول 
سال درگذشته ای داشت به پرسه می رفتند و دعا می فرستادند 

ومی گفتند که برای مرده عید گرفته اند.بخشی از این رسم 
همچنان در میان ایرانیان مرسوم است، بطورئیکه درآخرین 
شب جمعه سال، با گلهای بهاری از جمله سنبل به دیدار اهل 
قبور و درگذشتگان خود می روند و برای درگذشتگان خود 

طلب مغفرت می کنند.
* چراغانی نوروزی

چراغانی نوروزی از دیگر سنت های قدیمی ایرانیان باستان 
است.درآن روزگار، اقوام آریایی به هنگام فرا رسیدن نوروز بر در 
و بام خانه ها و بلندی دژها مشعل روشن کرده،آتش افروخته و 

یا آنکه چراغی روشن بر در خانه ها آویزان می کردند.
* حاجی فیروز

آمدن حاجی فیروز یا آتش افروز درروزهای پایانی سال و 
همزمان با آغازسال نوشمسی از بازمانده های آئین ایرانیان 
باستان است که نشان از درهم ریختگی نوروز دارد. دراین 
روزها افرادی با صورت های سیاه برای تمثیل درکوچه و بازار 
به آمد و رفت می پرداختند. و بدین گونه فاصله میان مرگ و 
زندگی و هست و نیست را درهم می ریختند و قانون و نظم 

یک ساله را محو می کردند.
نوروز خوانان و یا حاجی فیروزها، جوانانی هستند که به زبان 
فارسی ترانه نوروز می خوانند و از آمدن نوروز خبر می دهند و 
مژدگانی دریافت می کنند.آنان چنین می خواندند: باد بهاران 
آمده ، نوروز سلطان آمده، مژده دهید ای دوستان، این سال نو 
باز آمده.در روستاها و شهرهای مازندران و اردبیل نیز ازنیمه 

ماه اسفند، گروه های نوروزی خوان راه می افتند و در کوچه و 
خیابان ها نوروزیه می خوانند.

* سفره هفت سین
از اصیل ترین و جذاب ترین پیک نوروزی می توان به سفره 
هفت سین اشاره کرد.ایرانیان با فراهم نمودن هفت سین به 
شماره هفت امشاسپند یا دوازده شماره مقدس برج ها، اقالمی 
را در سفره ای در خانه های خود برای حلول و شکوفایی روز 
نخست بهار فراهم می آورند.دراین سفره چیزهای از قبیل 
آب و سبزه نماد )روشنایی و افزونی( آتشدان نماد )پایداری 
نوروگرما( که بعدها به شمع و چراغ مبدل شد شیر نماد)نوزایی 
و رستاخیز و تولد دوباره(،تخم مرغ نماد )نژاد و نطفه( ، آیینه 

نماد )شفافیت و صفا( گذاشته می شد.
* روز عید یا نوروز

باالخره روز موعود یا نوروز همزمان با آغاز بهار از راه می رسد.در 
این روز در وقت تحویل سال تمام خانواده اقوام ایرانی در کنار 
یکدیگر جمع شده و گرد هم می نشستند و منتظر شلیک توپ 
و آغاز سال جدید می شدند.سال نویی دگر با قرائت سوره ای از 
قرآن با دعای یا مقلب القلوب و االبصار، با شلیک توپ و آتش 
بازی در آسمان همگان از حلول سال نو با خبر می شدند. پس 
از آن بزرگ خانواده از درون قرآن پولی برداشته و به اعضای 
خانواده هدیه می داد و عید را تبریک می گفت.آغاز سال جدید 
و رسوم برگزاری آن در هر کشوری متفاوت است و به دین، 

فرهنگ و نژاد آن باز می گردد.

جدول کلمات                        

افقی: 1- چو نباشد تن من مباد 
 -2 چنگی  ساز   - غالت  از    -
 - هیمه   - دیرفرسای  و  محكم 
پرچم 3- جدید تركی - شیمی 
قدیم - ظرف آبخوری 4- ارتفاع 
داستان   - دریا  سطح  به  نسبت 
كوتاه -  حیوان وحشی 5- باالی 
هزار  میوه    - - كشورها  فرنگی 
كه  زور  پول   - خوبی   -6 دانه  
می گرفتند  روستاییان  از  حكام 
پدر   - زعفران   -7 مضطرب    -
مرده ها - امر به دویدن 8- حرف 
همراهی - نصف - غرش مهیب 
زبان  درخت   - درنده  جانور 
گنجشک 9- از فلزات - به عربی 
خوراک  نوعی    - كردن  ترجمه 
جگر  و  دل  از  عبارتست  كه 
بریان  روغن  در  و  كشیده  قیمه 
- خوشامدگویی  نساء  كرده10- 
- شناساننده 11- غالف شمشیر 
- پول سابق فنالند - پول چشم 
 - صریح  حرف   -12 ها  بادامی 
دوستی - دینداری 13- دوستان 
- مزدور - آزاد 14- رنج و درد 
باشگاه های  از   - مقرر  حقوق   -
مایه   -15 انگلیس  فوتبال  برتر 
شمال  در  كشوری   - سرگرمی 

غربی آفریقا - هالک

دولتی  مراكز  مركز  عمودی: 1- 
ساحل عاج - ویزیتور 2- هذیان 
مال التجاره  و  اروس   - جامه   -
قوت   - كاه  مخفف   - صف   -3
غایب  ضمیر   -4 راز   - الیموت 
پدر   - حیوانات  كردن  فرار   -
مقصود  به   -5 فارسی  نو  شعر 
نرسیده - عقیده باطنی - مجرای 
 - ترازو   -6 گیاهان  در  مایعات 
مورد اعتماد - تخم مرغ انگلیسی 
7- شبه جزیره  كه بر روی شبه 
خدای  دارد-  قرار  ماالیی  جزیره 
آفتاب - بیزاری 8- بازداشت - از 
ایاالت دیدنی و توریستی هند - از 
فلزات اساسی در بازار جهانی 9- 
به حساب رسنده - وسط - اخوی 
10- ترش و شیرین - ترس - زن 

فریبنده 11- رنگارنگ - چین و 
قابل  رود  تنها   - پوست  چروک 
ایران 12- پهلوانان -  كشتیرانی 
مفعولی  عالمت   - هیتلر  كشور 
پسوندها  از   - تلفنی  میوه   -13
- نیم صدای گوسفند - به ترتیب 
و  بلند  و  پست  مین  بودن 14- 
بیكاری  انواع  از  علف-  و  آب  پر 
كه نام دیگر آن بیكاری سیكلی 
كامیون های  انواع  از   - است 
چینی و روسی كه فاقد كیفیت 
هستند و به ایران وارد می شوند 
درخت   - خرس  نوعی   -15
كشورهای  از    - گنجشک  زبان 
اقامت  مركز  كه  پایتختی  دو 
تابستانی دولت و رییس جمهوری 

آن شهر»نانتالی« است.

جدول 4032
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1
2
3
4
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15

  123456789101112131415
سابروتاملکیراک1
نمحکدامنهلالا2
گثلثسابلهدول3
نجدممرسیمنای4
گاسنحلطیسبنف5
اویتفوکمالکر6
ردماوسامنییان7
هاهرظتنمریغسی8
لنکیبراویدسوا9
اپویملرایکدی10
خمنادبیضمرگج11
مابناراترپین12
زگردلیلدواگو13
املاپناسلتارب14
رامغنانروسنمی15

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات

  به صورت نقد و اقساط به  فـروش 
می رسد.   09158254172

به یک نفر نیروی خانم و یک نفر 
پیک موتوری جهت کار در غذا 

آماده نیازمندیم.
 09027599022

32432384 

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

اولین سانتافه 2017 صفـر بیرجند 
قیمت استثنایی  09151630158

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

صاحب فرش 700 و 1200 شانه شوید
 تعویض فرش کهنه با نو

با خرید هر تخته 12 متری یک تخته 6 متری رایگان دریافت کنید
شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

نصب داربست فلــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

   )
ن

زا
ار

( درب اتوماتیک
 سیــد 

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات

 آدرس: خیابان شهید رجایی 
نبش رجایی 15

09155614880  

نقاشی ساختمان
 تهران پــارس
اجرای انواع رنگ های نانو 
)مولتی کالر، اکرولیک و ...( 

رنگ های صنعتی )اپوکسی و ...( 
رنگ های روغنی، پالستیک و کناف 

09156705323 - عبدالهی
09157417205- بخشایی

خرید و فروش
 کلیه لوازم منزل و اداری

اختالف قیمت را با ما تجربه کنید
با باالترین قیمت خریداریم

  09159617917
09156633937

32237340

لوله کشی،برق کشی،تعمیرآبگرمکن و بخاری، 
نورپردازی، لوله بازکنی با فنر،

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیسـاتی دهشیبی

 شماره تماس: 09151633903

نقاشـی ساختمـان بـرج
  09150912340 - قربانی

09157714043 - فرخ

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله

056323231۷9 - 09153634۷6۷

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
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( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

حمل بار و اثاثیه منزل با کادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش
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انواع پماد، کرم و ژل:الف( انواع موضعی: در صورت جمع کردن قسمت  
مصرف شده تیوپ و محکم بودن درب حداکثر تا زمان انقضا قابل 
نگهداری است.ب( انواع چشمی: تا یک ماه بعد از زمان باز شدن قابل 
مصرف می باشند.ج( انواع واژینال: بعد از باز شدن تا یک ماه قابلیت 
مصرف دارند.انواع سرم های شستشو: بالفاصله بعد از باز کردن برای 
شستشوی زخمها باید استفاده شود و در صورتی که از قبل باز شده 

باشد در شست وشوی زخمهای باز می توانند موجب عفونت گردند. 
قطره ها:الف( انواع استریل مربوط به چشم، گوش و بینی: این شکل 
دارویی در صورتی که تمیز نگه داری شود، بعد از باز کردن حداکثر تا 
یک ماه قابل مصرف می باشد. در مورد این قطره ها دقت شود، نوک 

قطره ها با عضو مربوطه برخورد نکند. 
ب( انواع خوراکی: در صورت باز کردن دارو حداکثر تا یک ماه قابل 

نگهداری است. انواع سوسپانسیون: بعداز آماده سازی، در دمای اتاق 
تا هفت روز و در یخچال تا چهارده روز قابل نگهداری می باشند. توجه 
داشته باشید مراجعه به بروشور دارو مطمئن ترین راه است. مثال دارویی 
مانند شربت کواموکسی کالو در صورت قرار دادن در یخچال صرفا تا ده 

روز قابل نگهداری است.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1490

شرایط نگه داری اشکال مختلف دارویی )2(

دالیلیبرایبرگرداندنتخممرغ
بهمنویغذایی

سالمت نیوز-تخم مرغ نه تنها خوشمزه است، 
بلکه می توانند خلق و خوی تان را بهبود دهد، 
و  بدهد  قوت  مغزتان  خاکستری  ماده ی  به 
سفیده  کند.  مقاوم تان  برابر سرطان  در  حتی 
تا  فعالیت می کنند  با هم  زرده ی تخم مرغ  و 

میزان زیادی از ویتامین های مهم، چربی های 
مغذی  مواد  و  کمیاب  معدنی  مواد  سالم، 
دیگر را برای شما فراهم کنند، همه  در یک 
بسته  ی مناسب و کم کالری. تخم مرغ حاوی 
روی،   ،۳ امگا  چربی  اسیدهای  مفید  ترکیب 
ویتامین های ب و ید است. این ها مواد مغذی 
هستند که با هم فعالیت می کنند تا با خستگی 

مقابله کنند و بدخلقی را از بین ببرند

موادغذاییغنیازآهن

عصر ایران- چندین مواد گیاهی حاوی آهن وجود 
دارد که هر کدام از آن ها با میوه یا سبزیجاتی 
است.  C ویتامین  حاوی  که  می شود   جفت 
1-  اسفناج)منبع آهن( + فلفل دلمه ای قرمز)منبع 
ویتامین C(: روش های زیادی برای استفاده این 
دو مورد در کنار هم وجود دارد. شما می توانید فلفل 

خام خرد شده را در ساالد اسفناج بریزید و میل 
کنید. قرار دادن اسفناج پخته درون فلفل پر شده با 
مواد دیگر ایده دیگری است.  2-کلم بروکلی)منبع 
بروکلی  ویتامین(:  فرنگی)منبع  گوجه   + آهن( 
بخار پز را در داخل گوجه فرنگی تفت دهید. شما 
می توانید این ترکیب را با پیاز، قارچ،روغن زیتون، 
برای  کنید.  استفاده  مختلف  و سس های  سیر 

افزایش آهن در صبحانه است. 

اگرآلرژیبهاریدارید
اینهارانخورید

عصر ایران- اگر آلرژی بهاری دارید و با فرا رسیدن 
بهار به سختی نفس می کشید، چشم هایتان قرمز 
شده و دچار اشک ریزی می شوید و یا از آبریزش 
بینی رنج می برید بهتر است تغییراتی در برنامه ی 
غذایی تان ایجاد کنید. گوجه فرنگی: متأسفانه 

بروز  باعث  تواند  می  رنگ  خوش  سبزی   این 
واکنش های آلرژیک مانند خارش گلو، خشک 
چشم  خارش  و  اشک  ریزش  یا  دهان  شدن 
ها شود. گوجه فرنگی در بین میوه و سبزیجات 
دیگر بیشترین واکنش های آلرژیک را در بین افراد 
حساس نسبت به گرده ی گیاهان ایجاد می کند. 
موز: میوه  خندان، مغذی و مفید که مصرف آن 
توصیه می شود برای افرادی که دچار آلرژی هستند 

صبحخودرابااینخوردنیها
آغازکنید

نیوز- بهترین مواد غذایی وجود دارد  سالمت 
بخورید.  صبح  غذایی  رژیم  در  توانید  می  که 
در صبحانه  مرغ  تخم  مرغ: خوردن  تخم   -1
مصرف  کاهش  سیری،  احساس  افزایش 
کالری در وعده غذایی بعدی و به حفظ سطح 

کند.   می  کمک  ثابت  انسولین  و  خون   قند 
2- ماست یونانی:  ماست و دیگر محصوالت 
لبنی همچنین می تواند به کنترل وزن کمک 
که  هایی  هورمون  سطح  آنها  که  چرا  کنند 
احساس سیری می دهند را افزایش می دهد. 
۳- قهوه: قهوه دارای کافئین باال است که نشان 
داده شده است به منظور بهبود خلق و خوی، 

هوشیاری و عملکرد ذهنی مناسب است. 

بهترینمیانوعدههایشب

خوردن  چاقی  عوامل  از  یکی  نیوز:  سالمت 
میان وعده های پر کالری قبل از خواب است، 
1-شکالت تلخ:  شکالت حتی زمانی هم که 
می خواهید وزن کم کنید مورد استفاده است. 
فقط مطمئن شوید شکالت تلخی که استفاده 
 می کنید دارای 72 درصد یا بیشتر کاکائو باشد.

2-انجیر خشک: هر زمان هوس چیزی شیرین 
کردید، میوه های خشک می توانند به کمکتان 
بیایند. غذاهای شیرین طبیعی هرگز بد نیستند، فقط 
حواستان باشد که تنها سه تا چهار عدد از این میوه 
های خشک خوش طعم را میل کنید. ۳- ماست  
چکیده : حالت این ماست ما را به یاد بستنی می 
اندازد، پروتئین باال و قند پایینی دارد. این میان وعده 

به خوبی احساس گرسنگی را از بین می برد

یادداشت

دیدار دکترافضل پورمدیرکل و معاونین و مسئولین واحدهای اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 

با خانواده مرحوم حسن رضا عمیدیان مدیر کل فقید ورزش و جوانان استان
 داده نما، آوای خراسان جنوبی

 به اخالق در رانندگی
 پایبند باشیم

*موسوی 

و  صنایع  از  بیشتر  گیری  بهره  امروزی  جامعه  های  ویژگی  از  یکی 
تکنولوژی ها می باشد است که در این میان صنعت خودرو جایگاه 
ویژه ای دارد به گونه ای که طبق اعالم  وزیر راه و شهرسازی در سال 
1۳۵۸ تعداد یک هزار و 2۰۰ خودرو در کشور وجود داشته ولی امروز، 
براساس آمارهای مراجع رسمی حدود 2۰ میلیون خودرو شمارگذاری 
شده است که بر آوردها تا دو دهه آینده این رقم به حدود ۵۰ میلیون 
خودرو  افزایش پیدا خواهد کرد. بدون شک در چنین شرایطی عالوه 
بر تدوین ضوابط و مقررات قانونی می بایست نسبت به اخالق رانندگی 
اخالق حرفه ای در رانندگی هم توجه ویژه کرد. موضوعی که نشان 
به  بایست  رانندگی می  مقررات  و  قوانین  رعایت  بر  می دهد عالوه 
بایدها و نبایدهای اخالقی که جنبه قانونی هم ندارند، توجه شود. لذا 
هم رعایت قوانین و مقررات و هم اصول اخالق در رانندگی به عنوان 
اصول اخالق حرفه ای در رانندگی قلمداد می شوند .در واقع وجدان 
اخالقی مردم می تواند مهمترین مولفه در توجه به این قوانین مقررات 
و اصول اخالق باشد که می تواند در ارتقاء کیفی رانندگی و کاهش 
تصادفات و پیام های منفی ناشی از آن کمک شایان کند .تاملی بر 
آمار افراد فوت شده های ناشی از تصادفاات رانندگی در ده ماهه اول 
سال 1۳۹۶ نشان می رسد که 1۳۸7۴ نفر فوتی داشتیم که 1۰۸۸۹ 
در همین   به سال 1۳۹۵  نسبت  بودند که  نفر زن  مرد و 2۹۸۵  نفر 
زمان۴ درصد تغییرات مثبت داشته است ) سال 1۳۹۵ تعداد فوتی در 
دهه ماهه اول سال 1۳۸2۵ نفر (. در سال های گذشته تعداد این فوتی 
ها کمتر شده است و از حدود 27 هزار نفر در  سال های قبل به حدود 
1۶ هزار نفر در سال 1۳۹۵ کاهش  یافته است. اما این عدد نیز بسیار 
باالست. آمار مجرومین در سال 1۳۹۵ به تعداد  ۳۳7۳۰71 نفر نیز 
بسیار نگران کننده است که نباید به راحتی از  کنار آن گذشت. با توجه 
به ابعاد اجتماعی ) پیامد های اجتماعی تصادفات  از قبیل: افزایش زنان 
سرپرست خانوار، کودکان بی سرپرست، معلولین، تعداد زندانیان و . . . 
در کشور و مشکالت مالی که برای خانواده ها ایجاد می کند ایجاب 
می کند که پیشگیری اجتماعی پیش از بیش مورد توجه قرارگیرد.لذا 
اجتماعی  ابعاد  گستردگی  دلیل  به  ایران  اجتماعی  مددکاران  انجمن 
تصادفات هر ساله به مناسبت روز جهانی مددکاری اجتماعی کمپین 
پیشگیری اجتماعی از تصادفات را برگزار می کند که با توجه به این که  
شعار سال آینده این انجمن »مددکاری اجتماعی و اخالق اجتماعی« 
است شعار کمپین  سال 1۳۹7را نیز با همین  محور» بیاییم به اخالق 
در رانندگی پایبند باشیم« انتخاب کرده است تا در زمینه اهمیت توجه 

به اخالق در رانندگی اطالع رسانی و  آگاه سازی کند.
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32371354-5
کیفیت را با ما  تجربه کنید

امالک و 
مستغالت

آپارتمان ساختمان هالل 
احمر، طالقانی، طبقه دوم، 

خوش نقشه، 68 متر 
09155616598

فروش زمین تجاری
 نهبندان، میدان مادر 

09035267746

فروش زمین تجاری 
معصومیه پایین 
تلفن تماس : 

09153004235

منزل دو طبقه )فوری(
 قیمت مناسب شمال 
شهر نقدی خریداریم 

09158605281

  55 متر زمین تجاری 
خیابان 7 تیر9
با سند  مالکیت

09305616767

فروش منزل ویالیی در ظفر 
14، زمین 220 متر، بنا 160

 جنوبی
09155616598

منزل فروشی در دولت 16
شمالی-  173متراژ  

تلفن تماس 
09157554308

مغازه در بازار سرپوش 
فروشی یا معاوضه

 با ماشین
09330751696 
زمین مسکونی 

حاجی آباد، خلیج فارس 
متراژ 160، فی 25 م 

09151601286

فروش زمین 180 متری 
در شهرک چهکند

09151639811

رهن و اجاره

منزل اجاره ای همکف دارای 
اب، برق، گاز و تلفن- 1م 

رهن250تومان اجاره 
09157556120

جویای کار

به چند نفر برقکار ماهر 
نیازمندیم

 09903189561 
09153610105

آژانس با زنگ خور باال به 
تعدادی راننده تمام وقت 

و نیمه وقت نیاز دارد 
09395265120

به تعدادی راننده 
تمام وقت جهت کار 
 در آژانس نیازمندیم 

09159643980

آژانس با زنگ خور باال 
به تعدادی راننده
 نیاز فوری دارد 

 09154944080

به تعدادی راننده جهت 
کار درآژانس بیمارستان با 
زنگ  خور باال نیازمندیم 

09156040373

تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس به 

صورت تمام و نیمه وقت 
نیازمندیم  09385615244

راننده با ماشین مدل 
باال جهت کار در آژانس 

نیازمندیم
09398765413

به تعدادی راننده با ماشین 
به طور تمام وقت جهت کار 

در آژانس نیازمندیم 
09153618426

به نیروی سالن دار 
جهت کار در رستوران 

نیازمندیم
09129150366 

خودرو

پراید وانت رنگ شکالتی 
دوگانه، مدل94، بیمه، 
الستیک کامل، اتاق دار 

09157014292

فروش ماشین جک 
اتومات

شماره تماس 
09156047159

متفرقه

فروش تاکسی
 تلفنی با موقعیت 

عالی به علت مهاجرت  
09158663225

سوپرمارکت  با کلیه
  امکانات به فروش می رسد
 مهرشهر، خیابان جنت 

09151650578

فروش یک عدد لباس 
عروس شیک، پارچه ترک، 

قیمت750000تومان 
09158663225
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7
اخطار هواشناسی برای وقوع رواناب و رگبار شدید

هواشناسی در خصوص افزایش ابر وقوع رگبار شدید باران همراه با رعد و برق در خراسان جنوبی هشدار داد. ر این اخطاریه آمده: با تقویت ناپایداریهای جّوی امروز وزش باد شدید 
سبب خیزش گرد و خاک در استان خواهد شد و با انتقال جریانات مرطوب به جو استان، از امروز تا دوشنبه ضمن افزایش ابر وقوع رگبار شدید باران همراه با رعد و برق در استان رخ 
خواهد داد. شدت و اوج بارش برای امروز تا عصر دوشنبه پیش بینی می شود که سبب سیالبی شدن مسیل ها و رودخانه های فصلی و ایجاد رواناب در اغلب مناطق استان خواهد شد.

*90 نفر از بسیجیان شهرستان سربیشه عازم مناطق 
عملیاتی جنوب کشور شدند.

*دفتر شعر و موسیقی صدا و سیمای خراسان جنوبی 
در میان 5 مرکز برتر استانها در سال 9۶ قرار گرفت.

به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  دامپزشکی  *مدیرکل 
اهمیت تهیه ماهی سالم برای شب عید، گفت: ۳۷ 

مجوز فروش ماهی قرمز در استان صادر شد.
*ظهر دیروز کمیسیون ماده 5 استان به ریاست معاون 

هماهنگی امور عمرانی استانداری  برگزار شد.
*آغاز ثبت نام حضوری مقطع کارشناسی موسسه 

علمی کاربردی جهاددانشگاهی بیرجند

اخبار کوتاه

حوادث استان

پایان غائله 40ساله

شروع انتقال کامل
 اسناد اراضی موسوی 
بنیاد  امالک  و  اموال  امور  مدیرکل  حسینی- 
پالک  اسناد  انتقال  شروع  از  استان  مستضعفان 

24۶ اصلی اراضی موسوی به طور کامل خبر داد و 
عنوان کرد: این کار از دیروز با حضور بنده و آقای 
علی اصغر مزروعی شریک مشاعی این پالک در 
دفترخانه ثبت اسناد ،آغاز شده و تا اردیبهشت یا 
خرداد 9۷ به طور کامل تمام اسناد منتقل خواهد 
شد. خسروی با بیان این که بالغ بر ۷۷0 نفر ذی 
نفع هستند، اضافه کرد: با پیگیری همه مسئوالن 
نیروی  زحمت  و  اجرایی  های  دستگاه  استان، 

انتظامی و دستگاه قضایی، کار به سرانجام رسید.

4زخمی در محور نهبندان - شهداد

واژگونی خودرو پراید در محور نهبندان - شهداد 4 
زخمی برجا گذاشت. رئیس پلیس راه استان گفت: 
این حادثه رانندگی صبح دیروز در کیلومتر 52 محور 
نهنبدان- شهداد رخ داد که بر اثر آن راننده و سه 
سرنشین زخمی و به بیمارستان شهید آتشدست نهبندان 
منتقل شدند.سرهنگ رضایی علت این حادثه را بی 
احتیاطی راننده به دلیل عدم توجه به جلو عنوان کرد.

واژگونی وانت پیکان

عصر روز 25 اسفند ماه  در کیلومتر ۱0محور بیرجند-
زاهدان یک دستگاه وانت پیکان بر اثر واژگونی با یک 

مصدوم همراه بود

برخورد دو دستگاه خودرو سواری
 در انتهای بلوار پاسداران

ظهر دیروز در اثر برخورد دو دستگاه خودرو سواری 
405 و روآ در انتهای بلوار پاسداران بیرجند به یک 
نفر امداد رسانی توسط تیم عملیاتی ایستگاه شماره 

۳غفاری انجام گرفت.
تازه های ورزشی استان

درخشش تیرانداز بیرجندی 
در مسابقات دانشجویان جهان

بیرجندی،  پوش  ملی  تیراندازی  خدمتی  نجمه 
مدال برنز مسابقات تیراندازی دانشجویان جهان را 
تیراندازی  از آن خود کرد. هفتمین دوره مسابقات 
دانشجویان جهان، صبح دیروز در رشته تفنگ 50 
متر سه وضعیت بانوان در مالزی پیگیری شد که در 
فینال این رشته نجمه خدمتی پس از نمایندگان کشور 
چک، مدال برنز را بر گردن آویخت.در نتیجه تیمی 
هم تیم ایران متشکل از نجمه خدمتی، فاطمه کرم 
زاده و مریم شفیعی پور با کسب امتیاز هزار و ۷۱۷ در 

 جایگاه پنجم جهان ایستاد.
پایان مسابقات قهرمانی پینگ پنگ سال ۹۶ 

هیات استان خراسان جنوبی

رییس هیات پینگ پنگ استان گفت:مسابقات قهرمانی 
پینگ پنگ دسته برتر استان خراسان جنوبی به مناسبت 
روز ملی شدن صنعت نفت بمدت 2 شب به صورت 
و  برگزار  بیرجند  در سالن شهید سرحدی  ای  دوره 
عباسپورفرد  اول،امید  عباسپورفرد  امیرحسین  آقایان 
دوم، پویا احراری و آرمین عبدالهی مشترکاً سوم شدند.

نی
سی

: ح
س 

عک

 در جلسه شوراي عشایري خراسان جنوبی

سند توسعه عشایری استان تهیه شود

در پنجمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان مطرح شد

کمیته ای برای استفاده از ظرفیت خالی مساجد تشکیل شود

ارزآوری 83۹ هزار دالری
 صنایع دستی  

صادرات محصوالت صنایع  دستی از خراسان جنوبی 
امسال 8۳9 هزار دالر ارزآوری داشت. معاون هنرهای 
سنتی و صنایع  دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان گفت: بیشترین صادرات 
صنایع دستی استان، به شیشه های سنتی، گلیم  و سایر 
محصوالت صنایع دستی اختصاص دارد که به افغانستان 
صادر شد. حسین عباس زاده افزود: محصوالت صنایع 
دستی استان از پایانه مرزی ماهیرود صادر می شود. 
وی گفت: محصوالت صنایع دستی خراسان جنوبی 
در ۳ هزار کارگاه، تولید و در بازارچه ها، سیاه چادر و 
به فروش می رسد. استان  فروشگاه صنایع دستی 

استقرار 147 مسئول ایمنی در کارگاهها

۱4۷ نفر مسئول ایمنی امسال در کارگاه های خراسان 
جنوبی مستقر شدند. مدیر روابط کار اداره کل تعاون کار 
و رفاه اجتماعی استان گفت:  رویکرد اساسی و جدید 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای توسعه فرهنگ 
ایمنی، بهبود شرایط محیط کار  وکاهش حوادث ناشی 
از کار ، استفاده از مدل خودبازرسی دورن کارگاهی است. 

1۶7 مدرسه در خراسان جنوبی آماده 
اسکان مسافران نوروزی است

آموزش و پرورش  امور رفاهی  و  تعاون  اداره  رئیس 
گفت: هزار و ۱۳9 کالس درس در ۱۶۷ مدرسه استان 
آماده اسکان مسافران نوروزی است. علی مهدی نژاد 
رفاه  برای  کرد:  اظهار  مهر  با خبرنگار  در گفت وگو 
و ۱۳9  هزار  خراسان جنوبی  مسافران  و  گردشگران 
کالس درس را در ۱۶۷  مدرسه برای اسکان آماده شده 
است. رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی بیان کرد: ۳۷9 نفر از عوامل جرایی نیز 
کار اسکان فرهنگیان را انجام می دهند. مهدی نژاد با 
اشاره به اینکه سال گذشته حدود 400 میلیون تومان 
برای تجهیز کالس های درس جهت اسکان مسافران 
هزینه کردیم، ادامه داد: در سال جاری کالس های 

درس در ۱4 پایگاه آماده پذیرایی از مسافران هستند.

نظارت 3۵ تیم کنترل نامحسوس پلیس 
بر محورهای مواصالتی خراسان جنوبی

 فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ۳5 تیم کنترل 
نامحسوس طی ایام عید برای نظارت در سطح جاده 
های اصلی و روستایی حضور خواهند داشت. سرهنگ 
حسین رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: 
طی سال جاری ۳5 تیم کنترل نامحسوس برای رصد 
رانندگانی که رفتار پر خطر دارند، در سطح جاده های 
اصلی و روستایی استان حضور خواهند داشت. وی با 
اشاره اجرای طرح نوروزی بیان کرد: این طرح از 24 
اسفند ماه در استان آغاز شده و تا ۱5 فروردین نیز ادامه 
خواهد داشت. سرهنگ رضایی با بیان اینکه در راستای 
اجرای این طرح خودروی متخلف به مدت ۷2 ساعت 
توقیف خواهد شد، افزود: همچنین از حرکت خودروهای 

فاقد بیمه شخص ثالث جلوگیری به عمل می آید.

18پایگاه جوانان هالل احمر در  
 نوروز خدمات می دهند

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر گفت: ۱8 پایگاه جوانان 
به  خدمات  ارائه  برای  استان  خروجی  و  ورودی  در 
مسافران نوروزی برپا شده است.جواد خامسان در گفت و 
گو با خبرنگار مهر بیان کرد: جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی از تمام توان و ظرفیت خود برای ارائه خدمات به 
مسافران و گردشگران نوروزی استفاده خواهد کرد. وی 
با بیان اینکه در حال حاضر ۳2 پایگاه شبانه روزی  برای 
پاسخگویی به حوادث آماده شده است، گفت: همچنین 
یک تیم واکنش در مرکز استان راه اندازی شده است. 
وی ادامه داد: در داخل این پایگاه ها فضایی با عنوان 
»کمپین نه به تصادفات« برای کودکان آماده شده است.

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
جلسه  در  دیروز  صبح  که  جنوبي  خراسان 
با  گفت  مي  سخن  استان  عشایري  شوراي 
ظرفیت  به  توجه  با  افزود:  مطلب،  این  بیان 
عشایري  حوزه  در  که  هایي  توانمندي  و  ها 
وجود دارد تهیه سند عشایري استان باید به 
عنوان یک اولویت مهم کاري مورد توجه قرار 
گیرد. سید مجتبي علوم مقدم؛ خراسان جنوبي 
را چهارمین استان کشور از حیث تعداد عشایر 
دانست و تصریح کرد: امروز ۳4درصد جمعیت 
در  استان  دامي  تولیدات  از  دامي و ۳0درصد 
حوزه عشایر وجود دارد که پتانسیل بسیار با 
ارزشي است.وی توجه به روستائیان، عشایر و 
مرزنشینان را از اولویت هاي مهم کاري دولت 
و حاکمیت دانست و افزود: امروز تمام تالش 
مجلس و دولت توسعه روستایي و عشایري 
است. این عزیزان  و حل و فصل مشکالت 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان 
جنوبی، با بیان اینکه در دو سال اخیر انصافًا 
اقدامات بسیار مناسبي در این حوزه به انجام 

نحو  به  باید  این خدمات  افزود:  است  رسیده 
مطلوب و مناسب به اطالع عموم مردم و افکار 
عمومي رسانده شود.علوی مقدم، با اشاره به 

کشور  در  که  آرامشي  و  امنیت  امروزه  اینکه 
و استان وجود دارد مرهون توجه حاکمیت و 
نظام به عشایر و مرزنشینان است، خاطر نشان 

ساخت: بنابر این توجه بیش از پیش به این 
قشر مهم و ارزشمند که به فرموده امام راحل 
ذخائر انقالبند مي تواند به تقویت این امنیت 
داراي  عشایر  اینکه  بیان  با  کند.وی  کمک 
مشکالت فراواني هستند ، افزود: این مشکالت 
باید با جلسات هم اندیشي و با یک هم پوشاني 
و هم افزایي از سوي دستگاه هاي اجرایي ذي 
ربط مرتفع شود چرا که رفع همه مشکالت 
را نباید به اعتبار منوط کرد.معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی، ادامه داد: 
مدیران دستگاههاي اجرایي ذي ربط باید با 
یک حرکت جهادي و با نیتي صادقانه ، بگونه 
اي اقدام کنند تا عالوه بر تثبیت جمعیت زمنیه 
هاي مهاجرت عشایر به شهر ها و ایجاد حاشیه 
نشیني از بین برود.علوی مقدم، در پایان اظهار 
امیدواري کرد در سال آتي به موضوع عشایر 

و مرزنشینان توجه جدي تري صورت گیرد.

برپایی بازارچه های صنایع دستی 
در خراسان جنوبی

۳00 غرفه بازارچه صنایع دستی در شهرها و مبادی 
ورودی خراسان جنوبی از دیروز گشایش یافت. معاون 
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
افزایش 90 درصدی غرفه  از  استان  و گردشگری 
های صنایع دستی در نوروز 9۷ خبر داد و گفت: نوروز 
امسال در بازارچه های صنایع دستی، ۱۷5 غرفه بر 
پا شد که به دلیل استقبال مسافران و گردشگران، 
این تعداد برای نوروز 9۷ به ۳00 غرفه افزایش یافته 
با خبرنگار خبرگزاری صدا  است. استان در گفتگو 
افزایش 90 درصدی غرفه های صنایع  از  و سیما 
دستی در نوروز 9۷ خبر داد و گفت: نوروز امسال در 
بازارچه های صنایع دستی، ۱۷5 غرفه بر پا شد که 
به دلیل استقبال مسافران و گردشگران، این تعداد 
یافته است.  افزایش  به ۳00 غرفه  نوروز 9۷  برای 

مجرمانی که همیار پلیس شدند

عشق  مواصالتی طبس-  جاده  در  که  مجرمانی 
آباد برای رانندگان خودروها ایجاد مزاحمت کرده 
بودند به حکم قاضی پرونده همیار پلیس شدند.به 
گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، قاضی این 
پرونده گفت: این مجرمان که ۱9 ساله هستند در 
ساعات پایانی یک شب، کیسه های پالستیکی پر 
از آب به سمت خودروهای درحال تردد در جاده 
مواصالتی طبس-عشق آباد پرتاب کرده بودند که 
با شکایت دو نفر شناسایی و تحویل دادگاه شدند.

242 تن در حوادث رانندگی 
خراسان جنوبی جان باختند

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال 
برون  و  رانندگی درون  نفر در حوادث  تاکنون 242 
شهری این استان فوت شدند که این تعداد نسبت 
به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است.سردار 
“مجید شجاع “گفت: انواع تصادفات فوتی، جرحی 
و خسارتی در سال جاری نسبت به سال گذشته 22 
درصد افزایش داشته است که در این حوادث بیش 
از پنج هزار نفر مجروح شدند. وی با بیان اینکه تعداد 
مجروحان 2۱ درصد نسبت به پارسال افزایش داشته 
در  که  گردشگرانی  و  مسافران  کرد:  تصریح  است 
خراسان  مواصالتی  محورهای  در  نوروز  تعطیالت 
جنوبی تردد می کنند قوانین و مقررات راهنمایی و 
رانندگی را رعایت و سفری ایمن برای خود و خانواده 
فراهم کنند. فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی 
گفت: افزایش خودروها و صدور گواهینامه های جدید 
حوادث بیشتری را هم در بر خواهد داشت و تعداد 
زیادی از آمار افزایش یافته مربوط به این مهم است. 

عکس: اکبری

  نصب المان های نوروزی از فردا

نیازمند برنامه مدون برای گسترش فرهنگ ایثار و شهادت هستیم

متعدد  های  پیامک  پیگیری  در  حسینی- 
های  المان  نصب  روند  بودن  کند  از  مردم 
سازمان  مدیرعامل  انصاری  با   ، نوروزی 
گفتگو  شهرداری  سبز  فضای  و  ها  پارک 
کردیم که در این باره عنوان کرد: هر ساله 

و   28 یعنی  سال  آخر  روز  دو  در  ها  المان 
در  روند  این  و  شوند  می  نصب  اسفند   29
اشاره  با  وی  است.  یکسان  کشور  تمام 
نصب  نوروزی  المان   9 امسال  که  این  به 
این  نصب  مکان  داد:  ادامه  شد،  خواهد 

طالقانی  میدان  مدرس،  خیابان  ها  المان 
امام  میدان  و  قائم  میدان  آزادی،  میدان   ،
خمینی خواهد بود همچنین سه راه اسدی 
و میدان ولی عصر بلوار غفاری نیز در نظر 
کند.  تغییر  دارد  امکان  که  اند  شده  گرفته 

امام  بلوار  تزئئینی  نورپردازی  وی  گفته  به 
پارک  سازی  آماده  شهر،  ورودی  در  رضا 
و  تعمیر  شهری،  مبلمان  آمیزی  رنگ  ها، 
کاشت  و  شهری  نمای  آب   ۱45 سرویس 
۱55 هزار نشاء گل از دیگر کارهای انجام 

شده است و تا نیمه فروردین 45 هزار نشاء 
از  انصاری  شد.  خواهد  کاشته  دیگر  گل 
داد  خبر  درختچه  و  نهال  هزار   ۱0 کاشت 
انجام شده  کار  تاکنون 50 درصد  و گفت: 
رسد. می  اتمام  به  آینده  روز  چند  و ظرف 

خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
جنوبی گفت: برای فعالیت هر چه بهتر و بیشتر 
در حوزه دفاع مقدس و در راستای گسترش 
ای  برنامه  نیازمند  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
و  فرهنگی  کمیته  هستیم.  شایسته  و  مدون 
هنری کنگره بزرگداشت 2 هزار شهید استان 
خراسان جنوبی با حضور مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان، نمایندگان دستگاه های 
عضو کمیته و مسئولین انجمن های فرهنگی 
و هنری استان در محل سالن کنفرانس این 
اداره کل برگزار شد.احمد محبی با بیان اینکه 
باید با برگزاری کنگره های شهدا و زنده نگه 
داشتن راه و روش و سبک زندگی شهدا اجازه 
ندهیم که دشمن به اهداف خود برسد، گفت: 
کنگره 2 هزار شهید استان خراسان جنوبی باید 
جزء ماندگارترین و با کیفیت ترین برنامه های 
استان در سال 9۷ باشد.وی در این جلسه به 
لزوم مشارکت دستگاه های فرهنگی، هنری 

های  برنامه  برگزاری  در  مرتبط،  اجتماعی  و 
مربوط به حوزه دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: 

برای فعالیت هر چه بهتر و بیشتر در حوزه دفاع 
ایثار  فرهنگ  گسترش  راستای  در  و  مقدس 

و شهادت نیازمند برنامه ای مدون و شایسته 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  هستیم.مدیر 

خراسان جنوبی ضرورت اشاعه فرهنگ ایثار و 
شهادت در جامعه بویژه به نسل جوان را مهم 

برشمرد و تصریح کرد: جایگاه نظام در منطقه 
و دستاوردهای بسیار عظیم آن که در راستای 

جانفشانی شهدا بدست آمده بسیار گرانبهاست 
پس همه ما وظیفه خطیری در انتقال ایثارگری 

به  بویژه  های شهداء در دوران دفاع مقدس 
نسل جوان داریم.محبی یکی از کارهای مهم 
در استان را تولید آثار شاخص در حوزه دفاع 
مقدس برشمرد و بیان داشت: هرچند تولیدات 
انجام  باالیی  در سطح  این حوزه  در  فراوانی 
انجام  زیادی  کار  هنوز  متاسفانه  ولی  گرفته 
نشده پس وظیفه داریم تالش بیشتری در این 
امر انجام دهیم.وی خطاب به مسئولین انجمن 
های فرهنگی و هنری استان گفت: امروزه در 
معرفی شهدا، شخصیت ها و قهرمانان استان 
خراسان جنوبی باید تالش های زیادی صورت 
گیرد چرا که در حوزه ی هنر می توان کارهای 
گرانسنگ و گرانقدری را انجام داد.وی ادامه 
داد: هنرمندان با ذوق هنری خود در قالب  شعر، 
فیلم، نمایش و… برای انتقال پیام و مفاهیم 
تاکنون بسیار خوش درخشیده اند و الزم است 
در راستای معرفی شهدا هم با تولید آثار خود به 

این کار ارزشی و انقالبی بپردازند.

فرماندار بیرجند با تاکید بر اینکه باید کمیته ای 
با مشارکت فرهنگ و ارشاد، تبلیغات اسالمی 
ظرفیت های  از  استفاده  جهت  سمن ها  و 
خالی مساجد تشکیل شود، گفت: کانون های 
و  کار خواهند  آمد  پای  فرهنگی هنری هم 
نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت.به گزارش 
خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، علی 
ساماندهی  ستاد  جلسه  پنجمین  در  ناصری 
باید  کرد:  اظهار  این شهرستان  جوانان  امور 
سرمایه های  از  یکی  عنوان  به  جوانان  به 
اینکه حل  به  اشاره  با  نگاه شود.وی  انسانی 
مشکالت جوانان از اولویت های برنامه ریزی 
دولت است، گفت: با توجه به اهمیت نقش 
کشور  توسعه  در  جوانان  اجتماعی  مشارکت 
استفاده  جامعه  در  قشر  این  وجود  از  باید 
سال  در  اینکه  بیان  با  بیرجند  شود.فرماندار 
9۷ اولویت ها و راهبردهای اساسی مشارکت 
جوانان در حیطه  های مختلف بررسی می شود، 
های  ظرفیت  بیرجند  شهرستان  در  افزود: 

بسیاری در حوزه های هنری و فرهنگی وجود 
دارد که متاسفانه به دلیل اطالع رسانی ضعیف 
اینکه  با تاکید بر  مغفول مانده  است.ناصری 

از مهمترین بحث های  اطالع رسانی یکی 
است،  جوانان  اجتماعی  مشارکت  ارتقای 

بدون  جوانان  اجتماعی  مشارکت  داد:  ادامه 
به  امور مختلف  آنان در  به کار گرفتن خود 
به  ما  از  جوانان  های  ایده  و  نمی آید  دست 

روزتر و با هزینه کمتر است که اگر به آنا فضا 
ایده ها را اجرا و  این  دهیم به بهترین نحو 

عملیاتی خواهند کرد.وی با اشاره به وجود ۳۳ 
هزار دانشجو در شهرستان بیرجند، بیان کرد: 
دانشگاه ها در تبادل و مبادالت علمی با هم 

کوتاهی می کنند و هر کدام کلونی جداگانه 
های  ظرفیت  از  باید  که  حالی  در  شده اند 

یکدیگر  دانشجویی  انجمن های  و  کانون ها 
اینکه  بیان  با  بیرجند  کنند.فرماندار  استفاده 
ساماندهی برنامه های اوقات فراغت جوانان 
ضرورت دارد، افزود: تعدد شهریه ها و مراکز 
را دچار سرگردانی می کند که  اجرایی مردم 
الزم است دستگاه های متولی در این زمینه 
باشند. داشته  یکدیگر  با  بیشتری  هم افزایی 
و  فرهنگی  کانون های  کرد:  عنوان  ناصری 
هنری مساجد در مباحث مربوط به آسیب های 
مسائل  اعتیاد،  از  پیشگیری  اجتماعی، 
خوشبختانه  و  کردند  پیدا  ورود  خانوادگی 
نتایج خوبی در این راستا حاصل شده است.
مشارکت  با  کمیته ای  باید  وی  گفته  به 
سازمان  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
استفاده  جهت  سمن ها  و  اسالمی  تبلیغات 
و  شود  برگزار  مساجد  خالی  ظرفیت های  از 
و  مساجد  هنری  و  فرهنگی  کانون های  اگر 
سازمانهای  باشند  کار  پای  اسالمی  تبلیغات 
دارند. مشارکت  آمادگی  نیز  نهاد  مردم 

فعالیت زائرسرای آستان امامزادگان باقریه در ورودی شهر بیرجند
کردن  پیدا   ، نوروز  ایام  شروع  با  حسینی- 
غدغه  از  یکی  دیگر  شهرهای  در  اقامتگاه 
این  است.  بوده  مسافران  همیشگی  های 
بین اداره کل اوقاف، هرساله با فرآهم کردن 
زائرسراهایی در کنار بقاع متبرکه با نام طرح 
اقامت  برای  را  فضایی  بهاری”  “آرامش 

مسافران ایجاد می کند.امسال زائرسرای مزار 
شهدای باقریه با افتتاح در دهه فجر، کار خود 
را از همان زمان آغاز کرد و تاکنون پذیرای 
هیئت  عضو  بهدانی  گفته  به  بود.  مسافران 
امنای مزار شهدای باقریه، این زائرسرا با داشتن 
4 سوئیت مجهز به سرویس بهداشتی، حمام 

و آشپزخانه، 4 اتاق و 2 سالن آماده پذیرایی 
این  بیان  با  وی  است.  نوروزی  مهمانان  از 
که احداث این زائرسرا در طرح جامع مصوب 
سازمان اوقاف بوده است، ادامه داد: به دلیل 
باقریه در ورودی شهر  این که مزار شهدای 
قرار دارد و مردم نیز تمایل دارند در هنگام سفر 

به بقاع و اماکن متبرکه نیز  بروند، این زائرسرا 
متراژ  که  این  به  اشاره  با  احداث شد.بهدانی 
سوئیت ها 50 و 80 متری و اتاق ها ۱8 متری 
از ۳0  نیز  اقامت  هزینه  کرد:  اضافه  هستند، 
هزار تومان تا شبی 80 هزار تومان می باشد.به 
گفته وی هم اکنون ۶ سوئیت و اتاق پر بوده و 

نزدیک به 40 نفر در آن ها اقامت دارند.اربابی 
اداره  رسانی  اطالع  و  روابط عمومی  مسئول 
کل اوقاف و امور خیریه نیز بیان کرد: در طرح 
آرامش بهاری، تعداد تمام زائرسراهای استان، 
54۳ عدد و تعداد تمام سوئیت ها ۷8 واحد 
می باشد، همچنین ۱8 کانکس موجود است.

عکس: کمالی

عکس:شایگان
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 امام علی علیه  السالم  فرمودند:

ااَلِْفْراُط فِی الَْمالَمةِ یَُشبُّ نیراَن اللَّجاِج

زیاده  روی در سرزنش کردن، آتش لجاجت را شعله  ور می  سازد.

)تحف العقول ، ص 84(

اصالح طلبان می دانستند روحانی اصالح طلب 
نیست اما بخاطر خدا کوتاه آمدند؛ممكن است 

در استانداری ها شاهد فامیل ساالری باشیم

مجمع  دبیركل  تبریزی  موسوی  آیت ا...سیدحسین 
مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به صراحت در 
گفت وگو با »آرمان« می  گوید: اصالح طلبان هم در 
در سال ۹۶ خوب می دانستند كه  و هم  سال ۹۲ 
آقای روحانی اصالح طلب نیست، اما به خاطر خدا و 
به خاطر مصالح مردم و منافع ملی، از خواسته های 
حداكثری خودمان كوتاه آمدیم و از ایشان حمایت 
شود.وی  بهتر  قدری  گذشته  شرایط  تا  كردیم 
فامیل  شاهد  استانداری ها  در  است  افزود:ممكن 
ساالری باشیم اما مالک انتصاب افراد باید براساس 
فرق  باشد؛ حاال  شایسته ساالری  و  داشتن  لیاقت 
نمی كند این فرد با لیاقت برادر باشد، پسر عمو باشد؛ 
قطعا اگر شایسته ساالری واقعی رعایت شود، هیچ 
اشكالی ندارد، اما اگر شایسته ساالری رعایت نشد 
و فقط پارتی بازی بود و شرایطی شد كه شایسته ها 
بیكار بمانند و ناشایسته ها در جاهایی كه حق شان 
عملكردها،  این  و  شرایط  این  گیرند،  قرار  نیست 
هم ظلم است و هم مملكت را به عقب می اندازد

روحانی معتقد است باید از نیروهای شایسته 
اصالح طلب و اصولگرا در دولت استفاده کرد 

روزنامه ایران در گفت و گو با محمود واعظی رییس 
دوازدهم  دولت  اگر  نوشت:  جمهوری  رییس  دفتر 
ائتالف  محصول  روحانی،  اول  دولت  همچون  را 
و  دفتر  ریاست  بدانیم،  اعتدالی ها  و  اصالح طلبان 
معاون اول رئیس جمهوری نمود و نماد این ائتالف 
رئیس  آقای  افزود:  ادامه  در  هستند.وی  دولت  در 
خود  ذهن  در  را  استراتژی  یک  همواره  جمهوری 
داشته و دنبال می كردند. ایشان معتقد است باید از 
همه نیروهای شایسته، چه اصالح طلب، چه اصولگرا 
و چه مستقل و معتدل تا جایی كه تندروی نداشته 

باشند، در دولت و كابینه استفاده كرد. 

مجید انصاری :بزرگان اصالح طلب ارتباط 
صمیمانه با رهبری داشته باشند 

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
مورد جلسات جهانگیری با رهبری گفت: حتی اگر فرض 
كنیم كه ارتباطات ایشان برقرار شود باز هم به معنای 
ارتباط سیستماتیک اصالح طلبان با رهبری نیست بلكه 
تنها یک فردی از اصالح طلبان مالقات می كند و البته 
این كار خوب هم هست.وی درادامه افزود: شنیده ام 
كه تسهیالت بیشتری در مالقات اعضای خانواده های 
مهندس موسوی و كروبی ایجاد شده و خوشحالم از 
این خبر و لحظه شماری می كنم برای روزی كه این 
حصر برداشته شود.وی در ادامه افزود: آقای روحانی در 
شرایط دشواری رئیس دولت شده اند كه برخی از این 
مشكالت در داخل ایجاد شده است. در مجموع فكر می 
كنم كه به صورت منصفانه اگر بخواهیم نظر بدهیم نباید 
گفت كه از رای دادن به آقای روحانی پشیمان هستیم.

بیانیه وزارت خارجه روسیه
 درباره برجام

كرده  اعالم  بیانیه ای  در  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
است نقض اصول برجام به معاهده بین المللی عدم 
انتشار تسلیحات هسته ای ضرر می رساند. این بیانیه 
همچنین همه طرف ها را به پایبندی به توافقنامه ها برای 
محقق ساختن امنیت و صلح جهانی فرا خوانده است.

عراقچی: تصور ما این است که برجام 
ادامه پیدا نخواهد کرد

 عراقچی در مورد موضع وزارت خارجه درباره ادامه 
حضور در برجام بدون حضور آمریكا گفت: موضع و 
جمع بندی ما این نیست كه بدون حضور آمریكا و 
خروج یكجانبه آنها از برجام و نقض تمامی تعهدات 
آمریكا، برجام بتواند ادامه پیدا كند.معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه در گفتگو با مهر افزود: جمع بندی 
ما این است كه اگر آمریكا از برجام خارج و تحریم 
های یكجانبه آنها برگردد، حتما ما برجام را ادامه 
نخواهیم داد چرا كه منافع ما تامین نخواهد شد. 
هم  و  آمریكا  های  تحریم  بازگشت  دلیل  به  هم 
به دلیل نقض فاحش برجام توسط آمریكا، تصور 
كرد. نخواهد  پیدا  ادامه  برجام  كه  است  این   ما 
یونسی:  اصالح طلبانی که حرف مردم را 

می زنند، به غیرانقالبی بودن متهم می شوند 

انجام  را  با علی یونسی مصاحبه ای  ایران  روزنامه 
از متن مصاحبه آمده است :  داده است در بخشی 

اصالح طلبانی كه حرف مردم را می زنند، به غیرانقالبی 
و غیراسالمی بودن متهم می شوند، اما كسانی كه 
در سال 5۶، 57و حتی 58 اصاًل با انقالب ارتباطی 
انقالب  نماد  امروز  بوده اند،  غیرانقالبی  و  نداشته اند 
شده اند.وی درادامه افزود: دلیل رویكرد فعلی در رد 
صالحیت ها اشتباه است. باید بپذیریم كه مردم ما 
مذهبی هستند و همیشه هم مذهبی می مانند و حتی 
در مقابل غیرمذهبی های سالم، همیشه مذهبی های 
خودشان  مردم  بنابراین،  می دهند.  ترجیح  را  صالح 
بهترین انتخاب كننده و بهترین ردصالحیت كننده 
هستند و باید بگذاریم این انتخاب ها و ردصالحیت ها، 
در انتخابات و با رأی خود مردم صورت بگیرد. اما 
شورای نگهبان در هر انتخاباتی، خالف این مسیر 
را انتخاب می كند. این اشتباه در خبرگان هم اتفاق 
انتخابات گذشته خبرگان  از  بعد  افزود:  می افتد.وی 
خدمت آقای جنتی رفتم و گفتم می دانستم كه حتماً مرا 
قبول نمی كنید، برای همین نیامدم و ثبت نام هم نكردم

رضایی: استیضاح های اخیر اوج جناح گرایی بود

پست  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر   
اینستاگرامی خود  تأكید كرده است: استیضاح های اخیر 
اوج جناح گرایی و فاصله از مردم را نشان داد و یكبار 
دیگر زنگ خطر را برای مسئوالن به صدا در آورد، خطر 
این است كه اوالً جناح های اصولگرا و اصالح طلب 
به یک طایفه سیاسی تبدیل شده و ثانیاً دولت و مجلس جناحی، از دولت و 
مجلس مردمی كه در دهه اول انقالب تشكیل شده بود فاصله گرفته است.

احمد عجم :احمدی نژاد در زمین دشمن بازی می کند

احمد عجم استاندار دولت دهم با اشاره به اظهارات و 
رفتارهای اخیر محمود احمدی نژاد  اظهار كرد: زندگی اجرایی 
آقای احمدی نژاد را باید به دو یا سه مقطع تقسیم كرد اما 
آنچه االن مورد بحث و مدنظر است و دوستان انقالبی 
از وی روی گردانند به این جهت است كه احمدی نژاد 
در زمین دشمن بازی می كند و موجب شده نیروهایی كه در گذشته با او همكاری 
داشتند از وی روی گردان شوند چرا كه مواضع اش موضع نظام و انقالب نیست 

انسجام و یكپارچگی الزم درون دولت وجود ندارد

علی تاجرنیا  گفت: جریان اصالحات همواره بر توسعه 
عدالت تاكید داشته است اما ایجاد فرصت برابر برای 
همه مردم و مبارزه با فساد از اولویت های اصالح طلبان 
است.وی افزود: ما امروز باید بپذیریم در درون دولت 
آن انسجام و یكپارچگی الزم كه توقع داریم، وجود 
ندارد. برخی از افراد به دلیل نزدیكی و قرابت در دولت حضور پیدا كردند كه با 

مشی اصالح طلبی هم همراه نیستند و باید این مجموعه پایش شود.

عباسعلی كدخدایی در آخرین نشست 
خبری سخنگوی شورای نگهبان گفت 
معیارهای تشخیص رجل سیاسی اعالم 
شده است و در پاسخ به این سوال كه 

آیا در مورد جنسیت رجل سیاسی نیز 
شورای نگهبان به نتیجه رسیده یا خیر، 
گفت : هنوز در این مورد تصمیم گیری 
تصمیم  حال  در  است.  نشده  نهایی 

گیری هستیم ولی فعال همین موارد 
به تصویب شورای نگهبان رسیده است. 
كدخدایی گفت : معرفی مشاوران جهت 
تشریح برنامه ها و توان مدیریتی، عدم 

محرومیت از حقوق اجتماعی و فقدان 
سابقه محكومیت كیفری، ارائه برنامه 
ها در چارچوب صالحیت و اختیارات 
قوه مجریه مبتنی بر اسناد باالدستی 

سیاست  و  اساسی  قانون  جمله  از 
به  وابستگی  عدم  نظام،  كلی  های 
رژیم گذشته و وابسته نبودن به گروه 
های غیرقانونی و عدم محكومیت به 
ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  اقدام 
امنیتی از جمله  و فقدان سوابق سو 
محكومیت  عدم  و  سال 88  درفتنه 
قطعی كیفری به جرائم اقتصادی مانند 
كالهبرداری، ارتشا ، اختالس، تبانی 
در معامالت دولتی، پولشویی و اخالل 
در نظام اقتصادی كشور از جمله این 
بر  : همچنین  است.وی گفت  موارد 
اساس آخرین تبصره موارد مذكور در 
ماده دو، آماره ای مبنی بر شناسایی 
داوطلبان  شایستگی  و  توانایی  اولیه 
اعتراض  و  بوده  نام  ثبت  مرحله  در 
داوطلبان نسبت به عدم ثبت نام آنان 
در شورای نگهبان رسیدگی می شود.

کدخدایی : معیارهای »رجل سیاسی« برای نامزدهای ریاست جمهوری 
مشخص شد؛ فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در »فتنه 88«  

مهاجری  مسیح  االسالم  حجت 
مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی 
نوشت: كالبدشكافي جریان انحرافي و 
با سران  تحلیل چرائي عدم برخورد 
این جریان اكنون نقل محافل است. 
سران این جریان، از اول پیدا بود كه 
اهلیت قرار گرفتن در مناصب باالي 
اجرائي كشور را ندارند ولي متأسفانه 
مورد حمایت قدرتمندان قرار گرفتند و 
به باالترین مناصب رسیدند. بالئي كه 
اینان بر سر ایران و نظام جمهوري 
اسالمي آوردند، از بزرگترین مصائب 
است.  نظام  این  و  كشور  این  تاریخ 
پدید  را  اقتصادي  مفاسد  باالترین 
آوردند و خود را دولت پاک و دولتمردان 
پاكدست نامیدند. باالترین اهانت  ها 
را به روحانیت و مراجع تقلید كردند و 
خود را به عنوان نزدیک ترین یاران امام 

زمان علیه السالم جا زدند. بیشترین 
سرپیچي را از ولي فقیه كردند و خود 
را مطیع والیت فقیه معرفي نمودند. 
سخت  ترین ضربه ها را به آرمان هاي 

وارد كردند و  امام خمیني  و  انقالب 
خود را احیاگر گفتمان امام و انقالب 
نامیدند. اقتصاد كشور را فلج و پول ملي 
را بي ارزش كردند و دولت خود را دولت 

عدالت محور لقب دادند. در هشت سال 
حكمراني بر كشور هر اعتراضي به 
عملكرد آنها یا حتي به احكام قضائي 
شد، یا آن را سركوب كردند و یا به 

توجیهات غیرموجه متوسل شدند. قانون 
را دور زدند و خود را میزان و معیار قانون 
دانستند و آشكارا اعالم كردند مجلس در 
رأس امور نیست و ما رأس امور هستیم. 

مسیح مهاجری: بالیی که احمدی نژاد و جریان انحرافی
 بر سر ایران و نظام آورد، از بزرگترین مصایب تاریخ است

برگزاری بازارچه اَتشونی واقع در خیابان شهدا 1 پالک 47 - از تاریخ ۲4 اسفند ماه الی ۲۹ اسفند در ساعات 1۶ الی ۲۲ میزبان شما همشهریان محترم می باشد                                                                                                                            عكس: رضایی-امین جم

به زودی افتتاح 
باشگاه بدنسازی راش

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد 
مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:.
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درميان 
نهبندان

آبرسانی به 
روستاهای 
صوالبست، 

جالران، 
ساکرد و 

سياه خونيک 

7,648,051,002
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
اه 383,000,000

آب - پایه 65 م
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بيرجند 
خوسف

آبرسانی به 
روستاهای
 علی آباد، 

عنيد، بواج، 
حنبل 

10,517,900,852
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
526,000,000

ماه
آب - پایه 85 

3

96
-1

09
6

قاین 
زیرکوه

آبرسانی به 
روستاهای 

اسفاد، 
ميرآباد، 

کرچ، گوراب

13,696,110,284
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
685,000,000

ماه
آب - پایه 105 

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1396/12/22 الی 1396/12/28   
تاریخ ارسال پيشنهادات :  ساعت 14 مورخ 1397/01/23   

تاریخ بازگشایی پيشنهادها: ساعت 9 صبح مورخ 1397/01/27
محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند ، بلوار شهدای عبادی ، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی، شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی ، سالن جلسات . الزم به ذکر است برای هر مناقصه ارزیابی 
کیفی به صورت مجزا انجام خواهد پذیرفت. ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
 مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای کسب 
اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي 
)iets.mporg.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )www.abfar-kj.ir( خراسان جنوبي 

مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید. 

وزارت نیرو 
شرکت آب و فاضالب

 روستایی خراسان جنوبی

منـاقصه های عمـومي یک مرحلـه اي 
همراه با ارزیابی کیفی   شماره: 67/1279     تاریخ:  1396/12/21  

 شماره شناسه: 157317

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

تدریس زبان ویـژه بـانوان 
دوره راهنمایی و دبيرستان      09331614115


