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آغاز ثبت نام اعتکاف از امروز/کارخانه سیمان باقران مجهز به گاز طبیعی شد/ رشد 40 درصدی غرفه های عرضه صنایع دستی استان/ مسئولی که نتواند برای رفع مشکالت مردم کاری انجام دهد باید استعفا دهد/صفحه ۷
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

حمید ابوطالبی:
در سال 1392 مردمی که به لبۀ انتخابات 
رسیده بودند، می خواستند نفس بکشند

ضرغامی :
اصالح طلبان، نان عقل

و هماهنگی خود را می خورند

احمد کریمی اصفهانی:
اصالح طلبان می گویند روحانی فقط باید به ما حال بدهد 

،باید اصولگرایی، اصالح طلبی و مستقل کنار برود

سید احمد خاتمی:
یک عمامه به سر برای دل خوشی

چهار نفر گفته حجاب اجباری نیست

استاندار : مسئولی
  که نتواند برای رفع
 مشکالت مردم کاری
 انجام دهد استعفا کند

و  روشن  شهدا  راه  گفت:  جنوبی  خراسان  ستاندار  ا
مشخص بوده و باید ادامه دهنده واقعی راه شهدا باشیم 
واگر مسئولی احساس کرد که نمی تواند برای رفع 
مشکالت مردم کاری انجام دهد  .... مشروح در صفحه ۷

در شورای شهر بیرجندتاکید شد : 

تعریض خیابان 
طالقانی و مدرس
“ تعریض خیابان طالقانی و مدرس ضروری نیست” این جمله را شهردار بیرجند در نشست خبری هفته گذشته اعالم کرد 
اما اعضای شورای شهر نظرات متفاوتی در این زمینه داشتند تا جایی که رئیس شورا بیان کرد: تعریض ضرورت دارد اما 

برای نحوه اجرای آن جلسه ای بین شهردار، شورا و مالکان گرفته خواهد شد... مشروح در صفحه ۷

سرمقاله

نقص حریم مقدس
* مهرآیین

چهارشنبه 2 اسفند 96 در صفحه سوم روزنامه آوای 
وجواد  جم  امین  قلم  به  گزارشی  جنوبی  راسان  خ
رضایی خبرنگاران این روزنامه با عنوان ))ُسرنگ آباد(( 
انتشار یافت. داستان  آن گزارش درباره حضور معتادان 
تزریقی در جای جای محالت محروم شمال شهر و 

بویژه زمینهای رها- خرابه ... ) ادامه  سرمقاله در صفحه 2 (

3 طرح برتر مسابقات شتاب دانشگاه صنعتی مشخص شد
 دومین دوره مسابقات شتاب)شناسایی و توانمندسازی ایده های برتر( روز جمعه 18 اسفند با برتری 3 تیم منتخب و 
یک تیم خالق در دانشگاه صنعتی بیرجند به کار خود پایان داد. حسین مودی؛ مسئول برگزاری این سری مسابقات  

با بیان اینکه  مسابقات شتاب درباره شناسایی و توانمند سازی ایده های برتر دانشجویان است ... مشروح در صفحه ۷

تجلیل از پهلوانان  خراسان جنوبی در سال زرین ورزش زورخانه ای استان
   صفحه ۳

جم
ن 

 امی
س :

عک

امیر سرتیپ دوم ستاد علی اکبر عباسی تجدد
فرماندهی محترم منطقه پدافند هوایی شرق کشور

اعطای درجه سرتیپ دومی از سوی فرماندهی معظم کل قوا امام 
خامنه ای )مدظله العالی( را خدمت جناب عالی که نشان از والیتمداری، 
لیاقت و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده 

توفیق روز افزون تان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
مدیریت و کارکنان فروشگاههای اتکا استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمدحسین بهروان
عضو محترم  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
مصیبت درگذشت مـادر عزیزتـان را خدمت شما و خانواده محترم 

تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات
 و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
خراسان جنوبی

امیر سرتیپ دوم ستاد علی اکبر عباسی تجدد
فرماندهی محترم منطقه پدافند هوایی شرق قائم آل محمد )عج(
ترفیع بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از لیاقت و موفقیت روز افزون تان 
در جهت اعتالی اهداف عالیه نظام مقدس و ارتش جمهوری اسالمی ایران دارد 

خدمت شما و خانواده محترم تان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

مدیریت بانک حکمت ایرانیان
 خراسان جنوبی - بیرجند

امیرسرتیپ دوم ستاد علی اکبر عباسی تجدد
فرماندهی محترم منطقه پدافند هوایی شرق قائم آل محمد )عج(

ارتقای جناب عالی را به درجه سرتیپ دومی که نشان از لیاقت
 و شایستگی شما دارد، محضرتان تبریک عرض می نماییم.

مظفرنیا- رئیس و پرسنل آماد همگانی منطقه پدافند هوایی شرق

جناب آقای دکتر عبـاسی فر
مدیر مردمی و زالل اندیش آموزش و پرورش شهرستان سربیشه 
بدینوسیله برخود الزم دانستیم از حضور سبز شما و همکاران تان در جشنواره بازی های 
بومی و محلی عشایر و همراهی شما با مردم و دانش آموزان که نشان از درک واالی شما 

از فرهنگ عامه و آیین و رسوم عشایر و روستائیان دارد، تقدیر و تشکر نماییم. 
جمع کثیری از اهالی ، دبیران و دانش آموزان عشایری

 روستاهای شیرگ آقا و حومه
به یک همکار ترجیحا خانم برای کار در فست فود به صورت پاره وقت یا تمام 
وقت با حقوق عالی نیازمندیم.   32229321 - 09156803495 - حسینی

جهت اطالعات بیشتر 
با شماره 31211326 
تماس حاصل فرمایید

رژیم های غذایی سخت چرا؟
لیپوساکشن کارآمدترین روش کاهش وزن 

و از بین بردن چربی های اضافه بدن

ارائه کلیه خدمات جامع زیبایی با کادری مجرب
* لیپوساکشن 

)حذف چربی های اضافه بدن با امواج اولتراسونیک بدون خون ریزی و برش پوست( 

* تزریق چربی و بوتاکس

* رینوپالستی * بلفاروپالستی و ترمیم افتادگی پلک
* برداشتن خال و حذف توده های بدن 
* آبدومینوپالستی * مامو پالستی و ...

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد 3 بیرجند( 

واحد اجرائیات شعبه یک تامین اجتماعی بیرجند در نظر دارد: به استناد آیین نامه اجرایی ماده50 قانون تامین اجتماعی یک دستگاه 
خودرو بازداشت شده متعلق به کارخانه قند قهستان را با مشخصات مشروحه ذیل از طریق مزایده به فروش برساند.

قیمت پایه به ریالمشخصات

160/000/000سواری لوگان L90 مدل 1387، رنگ سفید، بنزینی، فاقد بیمه و قسمت های لبه گلگیر عقب سمت چپ و راست و قسمتی از درب عقب سمت راست تجدید رنگ شده
1( مزایده از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/01/23 شروع و ساعت 11 همان روز خاتمه می یابد. 2( مکان برگزاری مزایده: استان خراسان جنوبی - بیرجند- خیابان پاسداران- نبش چهارراه باهنر- شعبه یک 
سازمان تامین اجتماعی بیرجند می باشد. 3( زمان و محل بازدید خودرو: تا روز قبل از مزایده در ساعات اداری به نشانی پارکینگ شعبه یک سازمان تامین اجتماعی به آدرس فوق الذکر می باشد. 4( برنده مزایده می 
بایست در روز مزایده کل مبلغ مورد مزایده را نقداً یا توسط چک بانکی )رمزدار( تضمینی یا بین بانکی در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. 5( بدهکار می تواند خود نیز در مزایده شرکت نماید. 6( متقاضیان 
شرکت در مزایده می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت مزایده مورخ 97/01/23 به واحد اجرائیات شعبه یک تامین اجتماعی بیرجند تحویل و رسید دریافت نمایند. 7( شرکت کننده ای که تا پایان وقت مزایده 
باالترین قیمت را پیشنهاد کند برنده مزایده شناخته خواهد شد. 8( کلیه هزینه های متعلقه قانونی از قبیل: عوارض- نقل و انتقال و...برعهده برنده مزایده خواهد بود.  9( مباشرین فروش- کارمندان سازمان- ارزیاب 
دادگستری- نمایندگان دادسرا و یا نیروی انتظامی مستقیم و غیر مستقیم حق شرکت در مزایده را ندارند. 10( متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در اوقات اداری تا روز قبل از مزایده )1397/01/22( به واحد 
اجرائیات شعبه یک سازمان تامین اجتماعی به آدرس مندرج در بند 2 مراجعه و یا با شماره 4-32431021 داخلی 128 الی 130 تماس حاصل فرمایند.                         شعبه یک سازمان تامین اجتماعی بیرجند

آگهی مزایده )نوبت دوم(   شماره شناسه: 143600

جناب آقای مهندس خانزاد
 معاون محترم خدمات شهری شهرداری بیرجند

با نهایت تاسف و تالم درگذشت والده مکرمه تان را تسلیت عرض 
نموده، از خداوند منان برای آن مرحومه علو درجات و برای جنابعالی 

و سایر بازماندگان محترم صبر و اجر جزیل مسئلت داریم.
همکاران حوزه خدمات شهری شهرداری بیرجند
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رشد اجاره بهای مسکن در حد نرخ تورم 

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه امیدوار هستیم تعداد مستاجران در سال آینده بیشتر نشود، گفت: رشد تقاضا برای مسکن در فصل اجاره 
موجب بحران میان مالک و مستاجر می شود. مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: اجاره بها همواره تابع قیمت مسکن بوده است و از آنجا که پیش بینی 

می شود قیمت مسکن در سال آینده در حد نرخ تورم و یا 2 درصد بیشتر از شاخص تورم باشد رشد اجاره بها نیز در همین حد خواهد بود. 

نقص حریم مقدس

*مهرآیین

چهارشنبه 2 اسفند 96 در صفحه سوم روزنامه آوای 
خراسان جنوبی گزارشی به قلم امین جم وجواد رضایی 
خبرنگاران این روزنامه با عنوان ))ُسرنگ آباد(( انتشار 
یافت.داستان  آن گزارش درباره حضور معتادان تزریقی 
در جای جای محالت محروم شمال شهر و بویژه 
زمینهای رها- خرابه ها و زیر پل ها بود. البته ساکنان 
این محالت معتادان تزریقی و افیونی را به دفعات حتی 
در میان کوچه ها آشکارا در حال تزریق واستعمال مواد 
دیده اند.مسئوالن شهر پس از درج آن گزارش به گونه 
هایی متفاوت به آن پاسخ دادند. یکی گفته بود آنجا پشت 
تپه است پس یعنی که مجاز است!دیگری گفته بود که 
مردم عوارض نمی دهند تا زمین میعادگاه معتادان در 
کاربری تعریف شده ساخته شود. دیگرانی هم که چند 
روز بعد به نمایندگی از یک اداره کل به بازدید زمین 
رفتند  وقتی تعداد سرنگ ها را در حد نصاب ندیدند! از 
تیتر ))ُسرنگ آباد(( انتقاد کردند و آن را به سخره گرفتند.
آنها درباره مسطح کردن زمین و حذف ناهمواری ها 
برای جلوگیری از ایجاد فضاهای پنهان و ایستگاههای 
تزریق! احتمال ویرانی دیوار فضای ورزشی را بهانه 
کنار  از  گوناگون  مسئوالن  مجموعه  یک  کردند.در 
موضوع به راحتی آب خوردن گذشتند حاال اما اتفاقی 
که افتاده است این که معتادان تزریقی مثل آب خوردن 
در حال گسترش امپراطوری خود هستند.روز گذشته 
یکی از اولیای دانش آموزان در یکی از مدارس شمال 
شهر از ورود مکرر معتادان تزریقی به بهانه استفاده از 
سرویس های بهداشتی مدرسه و تزریق در آن خبر داد. 
اتفاقی که گویا چند بار دیگر هم واقع شده و با توجه به 
عمومی بودن فضای مدارس مسئوالن آموزشگاه تصور 
کرده اند که این افراد نیروهای خدماتی یا کارگران یا 
افرادعادی بوده اند.پیگیری های بعدی نشان داد که این 
کار در سایر مدارس مناطق محروم شهر نیز بی سابقه 
نیست و حتی گاه افرادی به بهانه استفاده از سرویس 
دستشویی دقایق طوالنی این فضاها را اشغال کرده اند. 
البته در مقام مقایسه با خرابه های کثیف و زیر پل های 
پر از لجن.سرویس های بهداشتی برای این افراد حکم 
VIPدارد!و بیهوده نیست که معتادان به شکل فراگیری 
این فضاها استفاده کنند اما آنچه در این میان نمی توان 
به سادگی از آن گذشت بی توجهی مسئوالن گوناگون 
شهری به این موضوع و شکسته شدن حریم مقدس 
مدارس است و تجاوز به آن. دیده شدن رد خون، و 
اسباب وادوات تزریق در سرویس های بهداشتی دانش 
آموزان و شکستن قبح این عمل فجیع و ضد تربیتی و 
عادی شدن آن از یک سو و امکان توسعه انواع بیماریها و 
تهدید دانش آموزان معصوم در مدارس خطری است که 
مسئوالن شهر بیرجند باید آن را خیلی زودتر ازاین جدی 
می گرفتند.شایداگر مدیران شهری در نگاه   به گزارش 
»ُسرنگ آباد« عینک غرور کاذب و فرار از مسئولیت را 
کنار می گذاشتند.امروز و دیروز حریم مدارس شکسته 
نمی شد.حاال باید هزینه کم کاری بزرگواران راآموزش 
و پرورش بدهد وبرای حفظ امنیت و بهداشت دانش 
آموزان هزینه های مضاعف و غیر معمولی را بپردازد .از 
آن جمله ایجاد درهایی با کنترل الکترونیکی یا دوربین 
های مداربسته و در بازکن تصویری و این هزینه ها 
صد البته برای سازمانی که به گفته مدیران آن در 
سال جاری فقط 25 میلیون تومان برای فعالیت های 
دامنه دار پرورشی در گستره ی یک استان بودجه دارد 
بطور قطع کمر شکن و سنگین خواهد بود.شاید اگر 
مسئوالن هر حوزه شهری_ بهداشتی و انتظامی در 
شهر به انجام وظایف خود در حد سقف و نه کف اهتمام 
می ورزیدند. امروز کار به اینجا نمی رسید که تعداد و 
جسارات این افراد تا این اندازه افزایش یابد که کنترل 
آن ها از اختیار خارج شود.و کار به جایی برسد که دیگر 
حتی اولیا نیز از فرستادن فرزندان خود به مدارس هراس 
داشته باشند.و بچه ها نیز در این گونه مدارس احساس 
امنی کنند.شاید اگر مسئوالن دیروز را در می یافتند به 
امروز نمی رسیدیم و متأسفیم که بگوییم غفلت از امروز 
تأسف از فردا و فرداها را به دنبال خواهد داشت پس 
چه خوب است که مسئوالن متعهدانه امروز را دریابند. 

افزایش نرخ دیه به 231 میلیون تومان 
در سال 97

نرخ دیه سال 97 معادل 231 میلیون تومان برای 
به  ابالغیه  بر اساس  تعیین شد.  ماه های غیرحرام 
در  کشور  سراسر  دادسراهای  و  قضایی  واحدهای 
مصوب  اسالمی  مجازات  قانون  ماده 549  اجرای 
1392 با توجه به بررسی های به عمل آمده قیمت 
دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 97 مبلغ 

2 میلیارد و 310 میلیون ریال تعیین می گردد.

تشخیص میزان نمک نان با 
»دستگاه شوری سنج« بررسی می شود

اداره سالمت محیط  محسن فرهادی معاون فنی 
بر  نظارت  نحوه  در خصوص  بهداشت  وزارت  کار 
میزان نمک استفاده شده در نان های سنتی، توضیح 
داد: در گذشته نظارت دقیق بر میزان نمک استفاده 
این  بررسی  برای  و  نبود  امکانپذیر  نان ها  در  شده 
موضوع کارهای آزمایشگاهی انجام می شد.فرهادی 
با اشاره به برنامه سطح هفتم بهداشت در طرح تحول 
سالمت گفت: بر اساس این برنامه بازرسان ما به 
دستگاه های پرتابل مجهز شدند که اکنون می توانند 
این دستگاه ها در محل میزان نمک  از  با استفاده 

استفاده شده در نان را بسنجند.

شرط پایتخت نشینی در آزمون 
استخدامی ممنوع شد

شرط  اداری  عدالت  دیوات  عمومی  هیئت  رأی  با 
پایتخت نشینی در آزمون استخدامی معاونت علمی 

ریاست جمهوری ممنوع شد. 

ثبت نام قطعی ۶1 هزار زائر در حج 97

از  زیارت  و  حج  سازمان  عمومی  روابط  مدیرکل 
ثبت نام قطعی 61 هزار نفر در حج تمتع 97 خبر 
داد. سید وحید اسکندری گفت: تا کنون 64 هزار 
زائر، ثبت نام قطعی خود را در با مراجعه به سامانه 
reserve.haj.ir رزرو کرده اند، که از این تعداد 61 هزار 

زائر با تعیین کاروان ثبت نام خود را قطعی کرده اند.  
روز   28 حداقل  حج  سفر  طول  افزود:  اسکندری 
می خواهند  که  زائرانی  و  است  روز   41 حداکثر  و 
مدت زمان کمتری را در سفر باشند از هم اکنون در 
خصوص انتخاب کاروان هایی با مدت اقامت کمتر، 
اقدام کنند که بعد از این امکان کاهش زمان سفر 
 زائران و یا بازگشت زودهنگام به کشور فراهم نیست.

هشدار درباره دستکاری
 وکیوم سکه های گرمی

 رییس اتحادیه طال و جواهر گفت: به وکیوم سکه های
مجاز خریداری  فروشگاه های  از  که  گرمی   یک 
می کنید دست نزنید چون ارزش آنها پایین می آید.
محمد کشتی آرای اظهارداشت: سکه های یک گرمی 
تنها سکه هایی هستند که با وکیوم بانک مرکزی 
این  اطراف  که  صورتی  در  و  شوند  می  بازار  وارد 
وکیوم دستکاری »قیچی شود« از ارزش این سکه 
 ها کاسته می شود، پس به مردم توصیه می کنیم
 به وکیوم این سکه های یک گرمی دست نزنند. 
سریال  شماره  ها  سکه  این  وکیوم  داد:  ادامه  وی 
آنها است و شناسنامه ای است که از طرف بانک 
مرکزی برای این سکه ها در نظر گرفته می شود، 
به همین دلیل مردم نباید به وکیوم آن دست بزنند. 
رییس اتحادیه طال و جواهر با اشاره به اینکه قیمت 
هر سکه یک گرمی حدود 340 هزار تومان است، 
گفت: با توجه به اینکه قیمت هر گرم طال حدود 
های سکه  این  قیمت  و  است  تومان  هزار   150 
است،  طال  گرم  هر  برابر  دو  تقریبا  گرمی  یک   
در  شود  خارج  وکیوم  از  ها  سکه  این  اگر  اما 
شود. می  گرفته  نظر  در  طال  گرم  یک  حکم 

سرمقاله

تولید خودرو افزایش یافت

بهمن ماه امسال تولید انواع خودرو به طور میانگین 5.6 درصد افزایش یافت.
در این مدت تولید انواع خودرو از 137 هزار و 389 دستگاه در بهمن ماه سال 
گذشته به 145 هزار و 56 دستگاه رسید.تولید انواع سواری نیز با رشد 7.1 
درصدی همراه بوده و از 128 هزار و 564 دستگاه در بهمن  ماه سال 1395 به 
137 هزار و 648 دستگاه افزایش یافت. تولید انواع ون نیز صعودی بوده و به 
166 دستگاه رسید. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته تولید ون 
متوقف شده بود. بهمن  ماه امسال تولید وانت اما نزولی بوده و با کاهش 19.5 
درصدی از 6368 دستگاه در بهمن  ماه سال 1395 به 5125 دستگاه کاهش 
یافت. در 11 ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو 14.1 درصد افزایش 

یافته و به یک میلیون و 399 هزار و 111 دستگاه رسیده است.

پزشکان، خارج از فهرست دارویی تجویز نکنند

دکتر غالمرضا اصغری گفت : نباید برای تامین دارو و تجهیزات بیماری 
به خارج از بیمارستان ارجاع داده شود.وی با تاکید بر ضرورت تجویز دارو 
از فهرست دارویی کشور از سوی پزشکان، گفت: پزشکان نباید خارج از 
فهرست دارویی کشور تجویز دارو داشته باشند و در این صورت گزارشات 
به نظام پزشکی داده خواهد شد. رئیس سازمان غذا و دارو در مورد داروهای 
خاص گفت: اینگونه داروها باید در مراکز خاص این بیماران تجویز شود و 
حمایت های مالی در این زمینه نیز داریم.  رئیس سازمان غذا و دارو با بیان 
این که 60 قلم دارو، 80 درصد هزینه های بیمارستانی را تشکیل می دهند، 
گفت: باید برنامه ریزی به منظور خریداری عمده این 60 قلم دارو برای 

بیمارستان ها صورت گیرد.

فروش دالر بانکی به مسافران محدود شد

فروش دالر و یورو که در روزهای اخیر با محدودیت مواجه بود، 
این  فروش  و  با شرایط جدیدی همراه شده  گذشته  روز  بازار  در 
دو ارز صرفا با ارائه مدارک سفر امکان پذیر است. فروش یورو و 
دالر دولتی)بانکی( صرفا با ارائه کارت ملی، پاسپورت، ویزا، بلیت و 
عوارض خروج از کشور امکان پذیر است یعنی بر این اساس دالر 
رسمی یا همان دالر بانکی در حال حاضر تنها به افرادی که مسافر 
هستند فروخته می شود. شرایط جدید فروش ارز به طور طبیعی 
باعث شده است که متقاضیان برای خرید ارز طیف محدودتری را 
شامل شوند و صف ها کم شود. نکته قابل توجه دیگر در بازار روز 

گذشته  افزایش قیمت دالر آزاد به 4830 تومان است.

رونمایی از سامانه آنالین »ثبت تخلفات رانندگی«
 رئیس پلیس کشور از سامانه موبایلی آنالین ثبت تخلفات 
راهنمایی و رانندگی که در اختیار ماموران راهور قرار خواهد 
گرفت، رونمایی کرد. در سیزدهمین همایش روسا و مدیران 
پلیس ناجا سردار حسین اشتری از سامانه موبایل و آنالینی 
رونمایی کرد که امکان ثبت تخلفات برای ماموران پلیس 
راهنمایی را فراهم می کند. این سامانه امکان ثبت جرایم 

رانندگی به شکل مکانیزه را در اختیار ماموران قرار می دهد؛ 
همچنین پیش بینی الزم برای امنیت آن اتخاذ شده و کاربر 
با شناسه کاربری و رمز مختص به خود امکان ورود به این 
سامانه را پیدا می کند.امکان ثبت پالک خودروهای متخلف 
و همچنین استعالم آنالین جریمه و نمره منفی پالک از 
دیگر ویژگی های این سامانه است. وارد کردن کد، جریمه، 

استعالم گواهینامه، تکمیل فرم جریمه، صدور برگه اخطاریه، 
استعالم خودروهای دارای دستور و ... از ویژگی هایی است که 
برای این سامانه اعالم شده است. سردار مهری نیز گفت: الزم 
است رانندگان در طول سفر مدارک الزم از جمله گواهینامه، 
کارت خودرو، بیمه نامه و معاینه فنی را همراه داشته باشند. 
هستند  منفی  نمره  سی  دارای  که  رانندگانی  افزود:  وی 

رانندگی  اجازه  ماه  تا سه  و  آنها ضبط می شود  گواهینامه 
نخواهند داشت. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا افزود: 
همچنین خودروهایی که باالی یک میلیون جریمه داشته 
باشند خودروی آنها متوقف و به پارکینگ اعزام می شود از 
این رو الزم است رانندگان از طریق سایت و یا سامانه پیامکی 

1101202020 میزان جرایم رانندگی خود را استعالم کنند.

توزیع کاالهای اساسی شب عید به نرخ مصوب
زنجیره ای گفت: محصوالتی  اتحادیه فروشگاه های  رئیس 
قیمت  به  روغن  و  برنج  گوشت،  مرغ،  تخم مرغ،  قبیل  از 
مصوب ستاد تنظیم بازار در این فروشگاه ها عرضه می شوند 
و قرار است میوه نیز با 15 تا 20 درصد تخفیف توزیع شود. 
امیرحسین فخریان متذکر شد: در حال حاضر تخم مرغ به 
نرخ ستاد تنظیم بازار و با قیمت 12 هزار و 600 تومان در 
فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود و البته در کنار این 

کاالها سایر کاالهایی که تنظیم بازاری محسوب نمی شوند هم 
در فروشگاه ها وجود دارد تا اگر افراد مایل به خرید کاالیی غیر 
از کاالهای تنظیم بازاری هستند، مشکلی در تامین مایحتاج 
خود نداشته باشند. رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای 
کشور در ادامه صحبت های خود به موضوع برنج های هندی 
اشاره کرد و گفت: زمانی دولت در حال تصمیم گیری بود که به 
این کاال ارز مبادله ای اختصاص دهد یا خیر. اما اکنون در این 

زمینه هنوز به نتیجه رسیده و قیمت برنج هندی به نرخ واقعی 
نرسیده که امیدواریم با تصمیمات مناسب مانع نوسانات زیاد 
در قیمت این نوع برنج شود. فخریان ادامه داد: تجربه گویای 
آن است که هرگاه دولت اجازه واردات برنج هندی را نداده، 
قیمت آن در بازار افزایش پیدا کرده است. برهمین اساس امید 
داریم که در این راستا سیاست های مناسبی اتخاذ شود. در 

حال حاضر نیز قیمت برنج هندی باالست.

تحویل اسکناس نو از 21 اسفند
خصوصی  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  کانون  رئیس 
از  اسکناس  برداشت  سقف  نوروز،  ایام  برای  گفت: 
دستگاه های خودپرداز به 500 هزار تومان افزایش یافته 
است. کوروش پرویزیان افزود: همانند سال های گذشته 
مسافرت های  در  مردم  تا  کردیم  فراهم  را  تمهیداتی 
و  باشند  داشته  دسترسی  بانک ها  شعب  به  نوروزی، 
دریافت  را  نیاز  مورد  خدمات  بتوانند  مراجعه  زمان  در 

بانک  ریزی  برنامه  با  همچنین  کرد:  اضافه  کنند.وی 
از 21 اسفند اسکناس های نو به بانک ها و به  مرکزی، 
تبع آن به مردم تحویل می شود.پرویزیان با بیان اینکه 
تعطیالت  ایام  در  نیز  بانک ها  خودپرداز  دستگاه های 
نیز فعال هستند گفت: عالوه  پایانی سال و نوروز 97 
ساعته   24 نیز  بانک ها  الکترونیک  بانکداری  این،  بر 
نیمه  از  اینکه  است ضمن  مردم  به  ارائه خدمات  آماده 

پایان تعطیالت نوروز 97 به منظور دسترسی  تا  اسفند 
دستگاه های  از  اسکناس  برداشت  سقف  مردم،  بهتر 
است.  یافته  افزایش  تومان  هزار   500 به  خودپرداز 
نیز  و  بهتر  رسانی  خدمات  برای  همچنین  افزود:  وی 
بانک ها  کشیک  شعب  مردم،  انتظارات  به  پاسخگویی 
در همه استان ها و شهرستان ها در ایام تعطیالت پایانی 

سال و نوروز 97 پیش بینی شده است.

جزئیات حذف کنکور هنرستانی ها
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش جزئیات 
از  کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی  هنرجویان  کنکور  حذف 
سال آینده را تشریح کرد. علی زرافشان با بیان اینکه در 
سال تحصیلی 97-98 خروجی در سال یازدهم نخواهیم 
داشت و هنرستان ها 12 ساله خواهند شد، گفت: بنابراین 
دانش آموزان ما بعد از پایه یازدهم به دانشگاه نمی روند 
باید  اساس  این  بر  می شوند،  دوازدهم  پایه  وارد  بلکه 
ظرفیت دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی 
قبل  سال های  التحصیالن  فارغ  طریق  از  کاربردی 
تکمیل شود. وی افزود: بر اساس مصوبه شورای پذیرش 

دانشجو، پذیرش داوطلبان شاخه فنی و حرفه ای و کار 
می شود.  انجام  تحصیلی  سابقه  اساس  بر  صرفا  دانش 
با  پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
بیان اینکه در سال  تحصیلی 99-98 اولین دوره فارغ 
التحصیالن را در ساختار 12 ساله خواهیم داشت، گفت: 
آموزش  توسعه  ششم  و  پنجم  برنامه  قانون  اساس  بر 
بر  است.  پیوسته  کاردانی  دوره  اجرای  به  موظف  عالی 
کاردانی  دوره  وارد  آموزان  دانش  از سال 98  اساس  این 
پیوسته می شوند و دیگر کنکور نخواهند داشت و یک 
دوره آموزشی پنج ساله را به صورت پیوسته طی خواهند 

برای  دانشگاه  در  پذیرش  ظرفیت  درباره  زرافشان  کرد. 
ششم  و  پنجم  برنامه  مصوبه  طبق  گفت:  هنرجویان 
توسعه قانونگذار آموزش عالی را مکلف کرده که امکان 
تحصیل پیوسته را فراهم کند. طبیعتا در این زمینه دو 
و  داریم  را  حرفه ای  و  فنی  بزرگ  دانشگاهی  مجموعه 
اگر تعداد داوطلب بیشتر از ظرفیت باشد باید پذیرش از 
طریق سایر دانشگاه ها فراهم شود. به گفته وی، از سال 
98 دیگر سابقه تحصیلی مطرح نیست و همه هنرجویان 
وارد دوره کاردانی پیوسته می شوند و برنامه درسی شان 

به شکل پنج ساله تدوین و تنظیم خواهد شد.

 ثبت نام كربال زمیني - ویژه نوروز
اعزام 2 فروردین 97  )تعداد محدود( 
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خوشنویس بیرجندی در بین داوران جشنواره بین المللی آیات
صدا و سیما- استاد مهدی اسماعیلی مود خوشنویس برجسته بیرجندی به عنوان داور جشنواره بین المللی آیات انتخاب شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
گفت: استاد مهدی اسماعیلی مود مدیر انجمن خوشنویسان استان و از اساتید برجسته خوشنویسی کشور به عنوان داور جشنواره بین المللی آیات از سری برنامه 
های هنری پایتخت فرهنگی جهان اسالم انتخاب شد. محبی افزود: مرحله اول داوری آثار این جشنواره اسفند و مرحله دوم فروردین 97 در مشهد برگزار می شود.

باید های توسعه گردشگری
از دید یک شهروند

آوای عزیز سالم ؛ رونق گردشگری در استان ما 
گردشگری  رونق  نیست!!  که  دارد  سخاوت الزم 
توسعه ی سکونت گاه های بوم گردی در مناطق 
گردشگری الزم دارد که نیست ! فقط بوم گردی 
تنها توجیه ندارد بلکه سکونت گاه های بوم گردی 
رونق  باشد.  گردشگری  مناطق  ازدحام  در  باید 
گردشگری تشویق و ترغیب برای ماندن سرمایه 
گذار بومی دارد که نیست! با توجه به این که این 
محکومین  تبعیدگاه  به  جنوبی  خراسان  منطقه 
بیشتر شبیه است تا اینکه فکر کنیم سرمایه گذار 
خارج از حیطه ی جغرافیای این استان عالقه به 
باشد  داشته  یزرع   لم  منطقه  در  گذاری  سرمایه 
دلیل این ادعا مدیران غیر بومی این استان است 
.نه اینکه: بومی فرهیخته و نخبه و سرمایه گذار 
نداریم بلکه همه بار و بندیل رو جمع کرده  و به 
استان های پویا و و دارای پتانسیل های زندگی 

و سرمایه گزاری بهتر و شاد مهاجرت کرده اند ! 
کویری بودن منطقه شاید یک عارضه گردشگری 
طبیعی است ولی سرمایه گذار و نخبگان حاضر 
به زندگی در یک منطقه کویری که خشکسالی 
آن دمار از روزگار بومی های آن منطقه در آورده 
و  معرفی  به  احتیاج  گردشگری  رونق  نیستند. 
تبلیغات جاذبه های گردشگری هر استان دارد که 
و طویل  بنر های عریض  با  ها  ورودی شهر  در 
رهگذران را مشتاق به بازدید می کنند که به عهده 
ی بخش دولتی باشد!که بنده حداقل از سال ۸۳ 

که استان شده  ندیده ام.
رونق گردشگری   بخش های نظارتی باید همت 
نه  ببرند  باال  را  خود  های  جاذبه  و  باشند  داشته 
اینکه در مقابل گردشگر و رونق فقط دافعه داشته 
به  که  هایی  مسافرت  به  نظارتی  باشند.مسولین 
مناطق طبیعی جنگل  دریا  آسمان غار  جزیره 
موبایل  تصاویر  به  اند  داشته   ... رودخانه  آبگرم 
 خود نظر فرمایند برای وارد شدن به این مکان ها
تبلیعات چقدر آن ها را جذب کرده و چه امکاناتی 
در اختیار شان بوده . حال وارد شدن به کویر لم 
یزرع  خراسان جنوبی  )هفت شهر عشق را عطار 

گشت( از هفت خوان رستم باید بگذری 
در صورتی که وارد شدن به سایت نیروگاه اتمی 
بوشهر راحت تر از کویر خراسان جنوبی است)اتفاقآ 
در ایام نوروز درب نیروگاه اتمی بوشهر هم به روی 

بازدیدکنندگان باز است(
عالوه  خصوصی  بخش  در  گردشگری  رونق 
به فواصل شهر ها و مناطق  توجه  با  بر سرمایه 
گردشگری احتیاج به زمان گزاری و وقت فراوان 
دارد که در بخش خصوصی این فواصل و طوالنی 
بودن مسیر ها از مبدا و مرکز استان سرمایه گذار را 

مستهلک و نا کار آمد می کند.
بخش  عرایض  به  به  توجه  با  گردشگری  رونق 
خصوصی  بخش  شد  اعالم  که  خصوصی 
 گردشگری را انحصاری و در اختیار خود می خواهد

خصوصیات ما در کل انحصار طلبی است.
وارد  موقع  هر  که  دارید  سراغ  کجا  و  کی  شما 
فقط  باید  اید  شده  طبیعی  گردشگری  مناطق 
باشد  آنچنانی  های  مجوز  با  و  آژانس  طریق  از 
باید  شوید  می  کویر  وارد  وقتی  که  صورتی   در 
که  همانطور  باشید.  داشته  دهگانه  های  مجوز 
اطالع داریم در دریا ساالنه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر غرق 
گردشگری  مقصد  به  رسیدن  برای  یا  شوند  می 
کشته  و  مجروح  تصادفات  در  نفر  طبیعی صدها 
به هدف  که  هایی  مسافرت  باید  می شوند پس 

گردشگری مناطق طبیعی، را ِگل بگیرند.
در پایان حضور گردشگر با لباس های رنگین در 
است. سرزندگی  و  امنیت  باعث  کویری  مناطق 
سخن گزاف بود ولی زیاد حرف از تجربه خواهد 
بود. ای کاش می توانستیم از آفتاب یاد بگیریم 
بی دریغ باشیم!!! توسعه گردشگری بخش دولتی 

و خصوصی در این استان باشد یک وقت دیگر!

از نماینده محترم ولی فقیه خواهشمندیم به عنوان 
یک معلم اخالق فرهیخته در برخی مسائل استان 
ورود نمایند متاسفانه تهمت و بی احترامی بردن 
آبروی افراد و هم استانی ها توسط برخی خواص 

در جامعه به شدت رواج پیدا کرده  است
ارسالی به تلگرام آوا
شورای  اعضای  و  محترم  شهردار  سالم،خدمت 
زیباسازی  فکر  به  شهر عرض کنم همانطور که 
مبادی ورودی شهر هستید به فکرخیابان عدل و 

آسایش ساکنین خیابان عدل باشید.
9۱۵...۳9۳

تابلوهای  بابت تعویض  از شهردار،  با تشکر ویژه 
نامتوازن بلوارها، کاش تابلوهای ورودی کوچه و 
خیابانها را هم عوض کنند،چون اصال شکل زیبایی 
ندارند، بعضی هایشان هم حتی در نوع نوشته و 
از شهرهای  با هم متوازن نیستند، خیلی  ترکیب 
ایران را رفتم، به جرات می توان گفت زشت ترین 

و نامتوازن ترین تابلوها را بیرجند داشت.
9۱۵...۱69

جناب آقای جاوید فکری به حال ورودی خیابان 
معضلی  شهرداری  ضایعات  انبار  بکنید  میرداماد 

برای محله شده عالج واقعه قبل از وقوع کنید.
9۱۵...۰7۲

پور  هرم  و  سربازی  قاسمی،  آقایان  مقام  کسب 
در  را  حسینی  الهام  و  برزچی  عصمت  خانمها  و 
ومدیر  بزرگواران  این  مطبوعات خدمت  جشنواره 

مسوول روزنامه صمیمانه تبریک عرض مینمایم.
9۱۵...۳۱4

امین جم - عصر روز جمعه مراسم باشکوهی 
ورزش  زرین  سال  آفرینندگان  از  تجلیل  در 
با حضور   ، استان خراسان جنوبی  ای  زورخانه 
مدیرکل  جمله  از  استانی  مسئوالن  از  جمعی 
عضو  شناس  استان،یزدان  جوانان  و  ورزش 
شورای شهر بیرجند در سالن قلم چی برگزار شد. 

سعی کردیم در حد بضاعت خود
یک خسته نباشید بگوییم

در  استان  ای  زورخانه  و  پهلوانی  رئیس هیئت 
این جلسه با بیان اینکه جلسه ما درخور و شان و 
منزلت و فداکاری و ممارست و تمرینی که این 
ورزشکاران در طی سالیان انجام داده اند نیست 
در حد توان و بضاعت کم خود سعی کردیم فقط 
عرض  عزیزان  این  خدمت  نباشید  خسته  یک 
نباشیدی  داشتیم خسته  قصد  داد:  ادامه  کنیم، 
بهترین  امسال  که  عزیز  پهلوانان  به  بگوییم 
زدند. رقم  را  استان  ای  زورخانه  ورزش  سال 
استاد مهدی قمری اظهار کرد:امسال  6۰ مدال 
، 6 کاپ قهرمانی،۱۰ نفر دعوت شده به اردوی 
تیم ملی،دو نفر جذب شده ی تیم ملی،کسب 
دو کرسی  ، کسب  ملی  فدراسیون  سه کرسی 
المللی را توانستیم کسب کنیم  فدراسیون بین 
عزیز  ورزشکاران  های  آورد  دست  از  همه  که 
به  خطاب  وی  است.  بوده  استان  ای  زورخانه 
حاضر  ای  زورخانه  پیشکسوتان  و  ورزشکاران 
در جلسه عنوان کرد:  امسال واقعا سال زرین 
ورزش زورخانه ای خراسان جنوبی بود که شما 

عزیزان بوجود اوردید.
ورزش  شکوه،نونهاالن  با  مراسم  این  ادامه  در 
زورخانه ای روی سن سالن، به زیبایی بخشی از 
ورزش زیبای زورخانه ای را به نمایش گذاشتند 
که با تشویق بی وقفه حاضران در جلسه همراه 
اهدا  این جشن بزرگ در سه بخش  بود.جوایز 
هم  اوران  مدال  و  افتخارآفرینان  شد.اسامی 
تقدیر  ها  آن  از  نیز  جلسه  این  در  که  استانی 

شد،به صورت جداگانه در متن ذیل آمده است:

محمدرضا حسن پور ، اولین مرشد 
راه یافته استان به تیم ملی

در قسمت تجلیل از مرشدان ملی پوش استان، 
یافته  راه  مرشد  اولین  پور  محمدرضا حسن  از 
ی استان خراسان جنوبی به تیم ملی و  دارنده 
کشورهای  بازیهای  مسابقات  طالی  مدال 
مرشد  زاده  شاعر  ا...  حبیب   ، باکو  در  اسالمی 
ملی پوش استان خراسان جنوبی و کسب مدال 
طالی کسابقات آسیایی فیلیپین تقدیر و تشکر 
شد.در بخش تجلیل از مربیان موفق استان در 
سال 96 نیز از رضا آفتابی که موفق به کسب 
عنوان قهرمانی رشته ی تیمی و کاپ قهرمانی 
و همچنین  استان  پیشکسوتان  تیم  با  مجموع 
کسب عنوان نایب قهرمانی رشته تیمی با تیم 
بزرگساالن و کسب مقام پنجم با تیم 4۰-۵۰ 

سال شده بود،تجلیل به عمل آمد.

کسب کاپ قهرمانی مجموع
با تیم میانداری استان برای اولین بار

در ادامه تجلیل از ورزشکاران برتر در این بخش 
عنوان  کسب  به  موفق  که  قمری  علی  از  نیز 
قهرمانی  نایب  کاپ  و  تیمی  رشته  قهرمانی 
کاپ  استان،کسب  نوجوانان  تیم  با  مجموع 

برای  استان  میانداری  تیم  با  قهرمانی مجموع 
تیم  با  کشور  پنجمی  مقام  بار،کسب  اولین 
نونهاالن استان، معرفی ۵ ملی پوش به تیم ملی 
ایران و همچنین دارای عنوان مربی  نوجوانان 
تیم ملی نوجوانان ایران ، تقدیر شد.مجتبی آهنی 
با کسب عنوان سومی رشته تیمی و کاپ سومی 
مجموع با تیم جوانان استان، کسب مقام سوم 
مربیگری در مسابقات جوانان کشور و معرفی ۳ 
ملی پوش به تیم ملی جوانان نفر و همچنین 
علیرضا مقیمی که موفق به کسب عنوان سومی 
رشته تیمی و کاپ سومی مجموع با تیم جوانان 
استان و معرفی ۳ ملی پوش به تیم ملی جوانان 

شده بودند،تقدیر و تشکر شد.

تیم مرشدی استان موفق به کسب
کاپ قهرمانی کشور برای اولین بار

به  موفق  که  استان  مرشدی  تیم  از  همچنین 
بار  اولین  برای  کشور  قهرمانی  کاپ  کسب 
شده بودند تقدیر به عمل آمد.این تیم متشکل 

دارای طالی مرشدی  پور  از محمدرضا حسن 
سردم  ی  برنده  و  بزرگساالن  رده  در  ایران 
سیمین جشنواره مرشدان برتر ، امیرحسین کهن 
دارای مقام سوم مرشدی ایران در رده نوجوانان، 
عرفان شمس آبادی دارنده طالی مرشدی در 
رده نوجوانان و حسین قمری عضو تیم مرشدی 

استان در رده جوانان است.

تیم پیشکسوتان 60-50سال  
موفق به کسب قهرمانی رشته تیمی 

و قهرمانی مجموع ایران

پیشکسوتان  تیم  اعضای  از  مراسم  ادامه  در 
6۰-۵۰سال  که موفق به کسب قهرمانی رشته 
تیمی و قهرمانی مجموع ایران شده بودند تجلیل 
به عمل آمد.این تیم متشکل از مهدی قمری 
دارنده  شاعرزاده  تیم،علیرضا  مرشد  عنوان  به 
میانداری(،  مقام سوم  و  دوم چرخ چمنی  مقام 
، علی  تیز  محمدقمری دارنده مقام سوم چرخ 
اکبر درستکار،حسین زحمتکش،محمود غالصی 

و محمود افالکی است.

اعضای تیم پیشکسوتان استان
 40 تا 50 سال

در این مراسم باشکوه  از تیم پیشکسوتان استان 
طالی  دارنده  آفتابی  رضا  شامل  سال   4۰-۵۰
میانداری،علیرضا مومن دارنده مقام سوم کباده ، 

حسین هادیانی،رضا کبودی،مجید نصرآبادی،علی 
قمری،محسن  مهدی  تیم  دستگردی،مرشد 
اعتمادیان قهرمان سنگ و محمودزاده قهرمان 

میل سنگین تجلیل به عمل آمد.

تیم نوجوانان  : قهرمان رشته ی تیمی
و نایب قهرمان مجموع ایران

رشته ی  قهرمان  که  نوجوانان  تیم  اعضای  از 
تیمی و نایپ قهرمان مجموع ایران نیز هستند 
امیر  از  متشکل  تیم  امد.این  عمل  به  تجلیل 
حسین دهقانی دارنده طالی میل بازی و میاندار 
تیم ملی نوجوانان ، محمد حسن بهدانی دارنده 
ملی  تیم  عضو  و   6۰ باالی  چرخ  سوم  مقام 
نوجونان ، سامان شیدری دارنده طالی چرخ تیز 
منفی 6۰  و عضو تیم ملی نوجوانان ، علی اصغر 
اکبری دارنده طالی کباده ، مقام سوم میانداری 
مصلحی  نوجوانان،مجتبی  ملی  تیم  عضو  و 
عضو  و  وزن4۵-۵۰  کشتی  دوم  مقام  دارنده 
تیم ملی نوجوانان،  یونس حاجی آبادی ، پوریا 
ایزدی دارنده مقام سوم میانداری ، مهدیه پیله ور 
، سید مصطفی احمدی،ابوالفضل نوفرستی ، امیر 
حسین کهن دارنده مقام سوم مرشدی و عضو 

تیم ملی نوجوانان است.

تیم نونهاالن استان
موفق به کسب مقام پنجم کشور

نونهاالن  تیم  از اعضای  این مراسم  ادامه  در 
کشور  پنجم  مقام  به کسب  موفق  که  استان 
متشکل  تیم  آمد.این  به عمل  تقدیر  اند  شده 
از پوریا ایزدی دارنده مقام سوم کباده و ثبت 
ی  کمیته  توسط  درخشان  استعداد  عنوان  به 
)ثبت  فلزی  امین  محمد  فدراسیون،  مربیان 
ی  کمیته  توسط  درخشان  استعداد  عنوان  به 

رضوی  محمدرضا  سید  فدراسیون(،  مربیان 
توسط  درخشان  استعداد  عنوان  به  )ثبت 
حسین  امیر  فدراسیون(،  مربیان  ی  کمیته 
درخشان  استعداد  عنوان  به  )ثبت  چوپانی 
،سهیل  فدراسیون(  مربیان  ی  کمیته  توسط 
، مصطفی  پوردارنده مقام سوم سنگ  یوسف 
مالیی ، امید حسینی  ، سید حسین طایفی  ، 
ابوالفضل مقدم ، حسن رضوانی  و مرشد تیم 

امیر حسین کهن است.

تیم بزرگساالن استان موفق به کسب
عنوان نایب قهرمان کشور

همچنین از اعضای تیم بزرگساالن استان که 
کشور  قهرمان  نایب  عنوان  کسب  به  موفق 
شده اند،تجلیل به عمل آمد. این تیم متشکل 
از علی قمری ،مصطفی دالکه دارنده مقام سوم 
 ، یوسفی  رضا   ، جواهری  سروش   ، میانداری 
حسین عجم، خشایار ایزدی ، پوریا نارمنجی ، 
احسان افالکی ،محمدرضا رضایی دارنده مقام 

کشتی  سوم  مقام  و  مثبت9۰  تیز  چرخ  سوم 
اعزامی  تیم  سرپرست  همچنین  و  پهلوانی  
عنوان  به  پور  حسن  محمدرضا   ، میانداری 
مرشد تیم و جواد حقجو به عنوان مرشد تیم 

اعزامی میانداری است.

تیم جوانان استان موفق به کسب
 مقام سوم رشته ی تیمی و مقام 

سومی مجموع ایران

در پایان مراسم نیز از اعضای تیم جوانان استان 
که موفق به کسب مقام سوم رشته ی تیمی و 
مقام سومی مجموع ایران شده است، تقدیر و 
تشکر به عمل امد.این تیم متشکل از خشایار 
ایزدی )دارنده مقام سوم چرخ تیز ، مقام سوم 
کشتی پهلوانی6۰-۵۰ ، عضو تیم ملی جوانان، 
مقام سوم میانداری ، و عنوان »مدال آورترین 
امیر حسین   ،  ) با ۵ مدال«  ورزشکار سال96 
محمد   ، جوانان  ملی  تیم  عضو  مقدم  کاردان 
سرچاهی عضو تیم ملی جوانان، مجتبی خرم 
کاوه کرمانی،  زاده،  امیر حسین کیوان   ، روز  
چرخ  دوم  مقام  دارنده  آبادی  حاجی  مرتضی 
تیز مثبت۸۰، محمد حسین خدابخشی )کمک 
مربی تیم نونهاالن(، علیرضا خدابخشی ، رضا 
عنوان  با  دهقان  و  آخوندی  مهدی   ، کرجی 

مرشد تیم ملی، است.

تجلیل از پهلوانان  خراسان جنوبی 
در سال زرین ورزش زورخانه ای استان

جم
ن 

امی
س: 

عک

از میان نامه های رسیده
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اضطراب و استرس، مسری است

روی  محققان  بررسی های  آخرین  خبرآنالین- 
نر  در جفت موش های  نگرانی  و  استرس  اثرات 
موضوعی  اضطراب  که  می دهد  نشان  ماده،  و 

مسری و واگیردار است.

یافته های پژوهشگران نشان می دهد هرگونه لمس 
مانند در آغوش گرفتن گرم می تواند  محبت آمیز 
سطح کورتیزول، هورمون استرس را کاهش دهد و 
مشکالتی مانند روند کند بهبودی زخم، افسردگی، 
افزایش وزن، فشارخون و بیماری های قلبی را کم 
کند. به گفته محققان، اگر شریک زندگی فرد دچار 
استرس و نگرانی شده باشد، به احتمال قوی آن فرد 
دچار استرس می شود. در راستای همین تحقیقات، 
و  استرس  که  دریافته اند  به تازگی  پژوهشگران 

نگرانی مسری است.

علمی

معرفی کتاب

مغزتان را دوباره سیم کشی کنید

نویسنده: دکتر جان بی. آرِدن
ترجمه: ابراهیم شایان

زمینه  در  دیگر  آثار  با  کتاب  این  اساسی  فرق 
که  است  این  رفتار  تغییر  و  عمومی  روان شناسی 
اغلب آن کتاب ها بیشتر به توضیح روش های مدون 
مربوطه و نتایج تغییرات رفتاری حاصل از کاربردشان 
پایه  بر  را  توضیحات  این  کتاب حاضر  می پردازند. 
جزئیات مکانیسم تغییرات در مغز و بدن بیان می کند. 
از این رو خواننده می فهمد که چه فعل و انفعاالت 
شیمیایی- الکتریکی ای بین کدام قسمت های مغز و 
در ارتباط با کدامیک از دیگر اعضای بدن و چگونه رخ 
می دهد تا در قبال هر حس دریافتی از دنیای خارج، 

اتفاقی در مغز یا بدن صورت پذیرد.

دکتر فاروق فرقانی 
نمونه بارز عیاران تاریخ سرزمین سوخته قهستان

خانواده ای  در   13۲3 در  فرقانی  فاروق  دکتر  ور-  پیشه 
جهان  به  دیده  بیرجند  شهرستان  در  فرهنگی  و  اصیل 
همان  در  را  متوسطه  و  ابتدایی  تحصیالت  گشود، 
گذراندن  از  پس  در 1341  و  رساند  پایان  به   شهرستان 
به  بیرجند در کسوت معلمی  دورهء دانشسرای  مقدماتی 
خدمت پرداخت. دکتر فرقانی در 134۷ در رشته ادبیات 
شریف  پیشهء  با  و  شد  پذیرفته  تهران  دانشگاه  فارسی  
آموزگاری  به تهران منتقل و در کنار تدریس به ادامه ی 
تحصیل  پرداخت و در همان ایام دانشجویی با دختری از 

خانواده  روحانی و اصیل پیمان همسری بست. 
وی  پس از فارغ التحصیل شدن در رشته  ادبیات فارسی 
در رشته تاریخ دانشگاه تهران ادامه  تحصیل داد و پس از 
آن با اخذ دکترای تاریخ فعالیت  جدیدی در امر آموزش در 

دانشگاه های کشور را شروع  کرد. دکتر فرقانی پس از 3۰ 
سال خدمت شرافتمندانه  معلمی بازنشسته شد و پس از 
آن تمام ّهم خود را معطوف به دانشگاه کرد و در دانشگاه 
عالی  آموزش  مرکز  و  تهران،کرج  ابهر،  واحدهای  آزاد 
فرهنگیان وزارت  آموزش و پرورش به تدریس پرداخت 
و آخرین سمت  وی معاونت دانشکده ادبیات علوم انسانی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج بود. 

دکتر فرقانی انجمن بیرجندی های 
مقیم تهران را برپا کرد

دکتر فرقانی به چند مقوله عالقه وافری داشت و بدان ها 
عشق می ورزید: نخست به فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران 
زمین. دوم به زادگاهش و ازاین روی در سال ۷1 با عده ای 
از همشهریانش در»انجمن بیرجندیهای مقیم تهران«را 
برپا کرد و در طول 6 سال فعالیت این انجمن عضو هیئت 
مدیره و دبیر این انجمن بود و هم چنین اقدامات  مفیدی 
برای کمک به ورزش و تجهیز کتابخانه های  شهر بیرجند 
انجام داد و حتی کتاب و سکه های  قدیمی شخصی خود 

را به میراث فرهنگی شهرستان  بیرجند اهدا کرد.

روحیه  تعاون و فتوت و جوانمردی فاروق فرقانی

استان  بیشتر جوانان   ایام جوانی چون  در  فرقانی  دکتر 
خراسان اهل ورزش بود و در همان ایام جوانی  قهرمان 
کشتی استان خراسان را به دست آورد و روحیه  تعاون 
و فتوت و جوانمردی را از همان ایام جوانی که  الزمه ی 
هر ورزشکاری است با خود داشت او نمونه بارز عیاران 
تاریخ سرزمین سوخته قهستان بود که امروز جز نامی 
باقی نیست ولی دکتر فرقانی نشانه های  خوب  آنان  از 
روحیه   همین  واسطه ی  به  داشت.  را  عیاران  مثبت  و 
بود  را کشیده  ایام  بود و زجر و زحمت  مردی دستگیر 
و به  این امر سبب پختگی و روح عالی او بود و او را 
در میان  دوستان و افراد فامیل و به ویژه دانشجویانش 
عالقه  و  دانشجویان  به  او  عشق  بود.  کرد  شاخص تر 
وی  به  نسبت  دانشجویانش  احترام  با  توأم  و  متقابل 
دوشنبه   روز  فرقانی  دکتر  است.  دقت   و  تأمل  درخور 
۷6/11/۲۷ بر اثر عارضه  قلبی در تهران»پا از دایره ی 

و  دانشجویان  و  دوستان   و  نهاد«  بیرون  هستی 
بستگانش را سوگوار کرد. پیکرش در قبرستان روستای 
به  او  به خاک سپرده شد. عشق و عالقه  بیرجند  بجد 
ایران زمین  سبب شد که مجموعه ی  فرهنگ و تمدن 
ارزنده از مقاالت و سخنرانی هایی  که در کنفرانس ها و 
وسعت  بماند.  یادگار  به   او  از  بود  کرده  ارائه  سمینارها 
دانش وی در حوزه منابع متون تاریخی و جغرافیایی و 
بود. دکتر  بر همگان مسلم   تاریخی  به ویژه جغرافیای 
ویژه  به  ایران   ادیان  درباره ی  تحقیقات جامعی  فرقانی 
ایشان  دکترای   رساله  که  داد  انجام  اسماعیلیه  مذهب 
نیز بود که در قالب کتای ارزشمندی منتشر شده است. 
عالقه مندان  راه   فرا  چراغی  تحقیقی  مهم  منبع  این  و 
به تحقیق در زمینه ادیان است. دکتر فرقانی سال های 
طوالنی ریاست دبیران تاریخ  استان تهران را بر عهده 
ایران  فرهنگ  و  تاریخ  به   بسیاری  خدمات  و  داشت 
تواضع،  فروتنی،  سلوک،  ُحسن  نمود.  قلمرو  این  در 
فداکاری، عدم عالقه به نام و نشان از صفاتی بود که 
همواره در خود داشت. چنانکه هرکس که  او می شناخت 

بدین صفات پسندیده ی او اعتراف داشت.

فعالیت تجاری، گمرکی 
مرزنشینان

* مهدی لگزی
کارشناس امور گمرکی 

مقررات  تابع  مرزنشینان  گمرکی  تجاری  فعالیت 
مقررات  قانون  گمرکی،  امور  قانون  در  مندرج 
صادرات و واردات، قانون ساماندهی مبادالت مرزی 
و... می باشد. ساکنین مرزی می توانند از دو طریق 

مجوز تجارت را داشته باشند:
1- کارت پیله وری: در قانون ساماندهی مبادالت 
مرزی تعریف پیله ور )شخص ساکن مناطق مرزی با 
حداقل 3 سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت 
پیله وری صادره از سازمان صنعت معدن و تجارت 
استان و اهلیت مندرج در ماده ۲11 قانون مدنی است. 

)ماده 3 قانون ساماندهی مبادالت مرزی(
سازمان  توسط  که  مرزی  مبادالت  کارت   -۲
سرپرست  برای  استان  تجارت  و  معدن  صنعت 

خانوار صادر می گردد.
دارندگان کارت مبادالت مرزی می توانند به صورت 
مستقل اقدام به مبادله مرزی و یا کارت خود را به یکی 
از شرکت های تعاونی مرزنشین محل سکونت خود 

که در آن عضویت دارند، واگذار نمایند. 
وزارت صنعت معدن و تجارت فهرست، نوع، مقدار 
و میزان معافیت حقوق ورودی کاالهای قابل ورود 
توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها را به صورت 
منطقه ای تعیین و پس از تایید توسط هیات وزیران 
قابلیت اجرایی دارد. )ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون 

ساماندهی مبادالت مرزی(
تخفیف در حقوق ورودی ارزاق عمومی از 3۰ تا 1۰۰ 
درصد و برای سایر کاالها تا 5۰ درصد متناسب با 
درجه محرومیت منطقه خواهد بود. )تبصره ۲ ماده 
6 آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادالت مرزی(

خرید و فروش کاالهای وارد شده توسط مرزنشینان 
و شرکت های تعاونی آنها در استان مرزی به صورت 
خرده فروشی در همان استان مرزی مجاز بوده ولی 
خروج کاالهای مذکور از استان مرزی به سایر نقاط 
کشور به صورت تجمیعی و تجاری با حذف معافیت 
ها و پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی و تاییدیه 
گمرک جمهوری اسالمی ایران و اخذ موافقت شورای 
ساماندهی مبادالت مرزی استان مجاز می باشد. . 
)تبصره 3 ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی 

مبادالت مرزی(
و  مرزی  مبادالت  به  مربوط  جغرافیایی  محدوده 
تغییرات آن طبق ماده 1۰ قانون مقررات صادرات و 

واردات تعیین شده است.
بازارچه مرزی محوطه ای محصور در نقاط مرزی 
است که مطابق با استاندارد های تعیین شده توسط 
دولت به صورت مستقل و یا در قالب تفاهم نامه 
منعقد شده بین جمهوری اسالمی ایران و کشورهای 
همجوار تاسیس می شود و در آنجا با حضور نماینده 
گمرک، تشریفات ترخیص کاالی مجاز برای مبادالت 
مرزی صورت می گیرد. مرزنشینان می توانند کاالها 
و محصوالت مجاز را با رعایت مواد این قانون در 
بازارچه های مشترک مرزی استان مبادله نمایند. )ماده 

4 قانون ساماندهی مبادالت مرزی(
توجه گردد واردات کاال به موجب قانون ساماندهی 
مبادالت مرزی موکول به صادرات قبل از آن خواهد 

بود. )ماده 11 آئین نامه ساماندهی مبادالت مرزی(

اقتصاد، گمرک، تجارت

تابناک-حتماً شما هم تاکنون عباراتی نظیر پشت نویسی 
مقاله  این  در  شنیده اید.  را  چک  ظهرنویسی  یا  چک 
و  آن،  انواع  نویسی چک،  بررسی پشت  به  داریم  قصد 
مختلف  ابعاد  و  بپردازیم  نویس  پشت  مسئولیت های 
نوشتن  چک،  نویسی  کنیم.پشت  مطرح  را  آن  حقوقی 
عبارت یا عباراتی است بر پشت سند )چک( که بیانگر 
انتقال حق مندرج در سند مزبور و اثبات کننده ی آن است.

ظهرنویسی چک معموالً 
به دو منظور صورت می گیرد:

الف- به منظور انتقال چک
به شخص  را  آن  چک،  پشت  در  امضا  با  چک  دارنده 
در  مندرج  وجه  صورتی که  در  می کند.  منتقل  دیگری 
چک در سررسید توسط صادر کننده تأمین نگردد، بانک 
محال علیه )بانک پرداخت کننده ی وجه( اقدام به صدور 

گواهی نامه عدم پرداخت می نماید.
ب- به  منظور ضمانت از صادرکننده یا پشت نویس قبلی
در این حالت برای معتبر نمودن بیشتر چک نزد دارنده ی 
آن، شخص ثالثی به عنوان ضامن، پشت  چک را امضا 
می نماید که ممکن است از صادر کننده ضمانت نماید یا 

از پشت نویس قبلی.

مسئولیت پشت نویس در 
هریک از انواع پشت نویسی چک

برای بحث در خصوص پشت نویسی چک باید به قانون 
تجارت )مواد مربوط به پشت نویسی برات( رجوع کرد 
زیرا از یک سو، قانون صدور چک، مسئولیت مدنی پشت 
از  ارجاع داده است و  نویسان چک را به قانون تجارت 
سوی دیگر در خود این قانون مواد مستقلی در خصوص 
ظهرنویسی چک وجود ندارد بلکه به مواد مربوط به پشت 

نویسی برات انتقال داده شده است.
بر اساس آنچه عنوان شد اگر پشت نویسی چک به منظور 
انتقال چک باشد، دارنده ی چک در صورتی می تواند به 
که  نماید  مطالبه  را  چک  مبلغ  و  مراجعه  نویس  پشت 
از زمان سررسید  تا 15 روز  گواهی نامه ی عدم پرداخت 
چک صادر شود. در این حالت او می تواند به هریک از 
صادرکننده و یا پشت نویس، جهت دریافت طلب رجوع 
پشت  روز(،   15 زمان  از  )خارج  اینصورت  غیر  در  کند. 
نویس در مقابل دارنده ی چک بری شده و دارنده فقط 
می تواند از صادرکننده ی چک، طلب خود را مطالبه نماید.
اما در صورتی که پشت نویسی چک به منظور ضمانت 
باشد، چنانچه چک پس از مراجعه به بانک به دلیل عدم 
موجودی برگشت بخورد و به عنوان چک برگشتی تلقی 

نموده  ضمانت  او  از  که  کسی  همراه  به   ضامن  گردد، 
محدودیت  فرض  این  در  و  می گردد  پرداخت  مسئول 
زمانی در برگشت چک و غیره در قانون پیش بینی نشده 
و دارنده در هر زمان می تواند به ضامن و دیگر مسئوالن 

چک، جهت وصول مبلغ مندرج در چک رجوع کند.
عنوان  به  چک  امضاء  می شود  مالحظه  که  همان طور 
به عنوان  امضاء  به  نسبت  را  بیشتری  مسئولیت  ضامن، 
انتقال دهنده به همراه دارد. اما چگونه می توان تشخیص 
داد که امضاء پشت نویس در حکم ضمانت است یا انتقال؟

معیارهای تشخیص ضمانت کننده
 از انتقال دهنده در ظهرنویسی چک ها

چک  مالکیت  بر  فرع  انتقال  جهت  نویسی  پشت  1ـ 
است. یعنی تنها کسی می تواند پشت نویس انتقال دهنده 
بوده  چک  دارنده ی  امضا،  هنگام  در  که  آید  به حساب 
باشد. پس اگر شخصی به جز دارنده  )ثالث( پشت چک 
باید ضامن  و  نیست  انتقال دهنده  باشد،  امضاء کرده  را 

محسوب شود.
۲- اگر امضا کننده قصد خود را از امضاء در پشت چک 
امضا کننده  اراده ی  تشخیص،  معیار  اصواًل  داشته  اعالم 
است. در واقع اگر امضا کننده اعالم کند که بابت انتقال 
نویسی  پشت  نوع  تشخیص  برای  است،  کرده  امضاء 

به همین عبارت استناد می شود.
3ـ اگر امضاکننده قصد خود را اعالم نکرده و به دلیلی 

بوده،  چک  دارنده ی  امضا  هنگام  او  که  است  معلوم 
او  امضاء  صرف  باشد،  حامل  وجه  در  سند  اگر  حتی 
اگر  و  می گردد  انتقال  به منظور  نویسی  پشت  بر  حمل 
هنگام امضاء ثالث بوده )دارنده نبوده(، امضاء او حمل بر 

ضمانت خواهد شد.
4ـ اگر معلوم نیست که امضاکننده شخص ثالث بوده 
دارنده ی  را  او  باید  تصرف  اماره  مبنای  بر  دارنده،  یا 
چک تلقی کرد. لذا امضاء او باید حمل بر پشت نویسی 

به منظور انتقال شود.
باید به  از نوع پشت  نویسی چک، نکته ای که  اما فارغ 
آن توجه کرد این است که علیه پشت نویس، چه از نوع 
ضامن و چه از نوع انتقال دهنده، نمی توان شکایت کیفری 
باید به  شکل حقوقی طرح  کرد و حکم جلب گرفت و 
دعوی شود. در مورد چک کیفری و چک حقوقی نیز در 

مقاله مرتبط با آن ها به تفصیل صحبت شده است.

نکات کلیدی در مورد پشت نویسی چک

شستشوی مبل در محلخشکشویی و مبل شویی صـدف
شستشوی پتو به صورت مجزا
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با این روش ها افسردگی را فراموش کنید

هر  دارد،  ارتباط  فصل  تغییر  با  که  فصلی  افسردگی 
 سال با شروع پاییز آغاز می شود و در بهار به حداقل 
می رسد. افسردگی همراه با مشکالت دیگر مانند افت 
انرژی، افزایش خواب ، مشکل در تمرکز کردن، افزایش 
انجام  انگیزه  دادن  از دست  و  وزن  رفتن  باال  اشتها، 
 دادن کاری که قبال از آن لذت می بردید، به سراغتان 
ازعالیم  نیز  آید. احساس اضطراب و زود رنجی  می 

شایع افسردگی فصلی است.
در  گرفتن  قرار  قراربگیرید:  نورآفتاب  زیر  اندازه  به 
افسردگی  با  مقابله  راه  بهترین  خورشید  نور  معرض 
فصلی است. در داخل منزل پرده ها را کنار بزنید و آینه 
های بزرگ در منزل نصب کنید. درخت های اطراف 
منزل را هرس کنید تا اشعه نور خورشید عبور کند. در 

صورت امکان میز کار را کنار پنجره قرار دهید.
ورزش کنید:ورزش با افزایش ترشح هورمون اندورفین 
در مغز ایجاد شادی می کند.بنابر این سعی کنید حد 
اقل روزی 20 دقیقه به ورزش بپردازید. افزایش وزن 
در افرادی که دچار افسردگی فصلی هستند شایع است. 
با ورزش کردن هم می توان وزن را پایین آورد و هم 

احساس افسردگی را برطرف کرد.
بگذارید:  کنار  را  دار  کافئین  های  نوشیدنی  مصرف 
افراد برای سر حال کردن خود قهوه بیشتری  بیشتر 
به  زیرا  نیست.  خوبی  فکر  که  کنند  می  مصرف 
محض از بین رفتن تاثیر کافئین از جریان خون دچار 
 افسردگی بیشتری می شوند. همچنین باید از مصرف 
نوشیدنی های انرژی زا و نوشابه پرهیز کرد. برای به 
دست آوردن انرژی کافی است یک لیوان آب با کمی 

لیموی تازه بخورید.

هدایایي براي مادر

چند برادر، تصمیم گرفتند برای مادرشان هدیه بگیرند. 
اولی گفت: من خونه بزرگی برای مادرم ساختم . دومی 
گفت: من تماشاخانه)سالن تئاتر( یکصد هزار دالری در 
خانه ساختم. سومی گفت: گوش کنید، همه می دانید 
که مادر چقدر خواندن کتاب مقدس را دوست دارد و 
می دانید که نمی تواند هیچ چیزی را خوب بخواند چون 
چشمانش خوب ببیند. من، راهبی رو دیدم که به من 
گفت یک طوطی هست که میتونه تمام کتاب مقدس 
رو حفظ بخواند. این طوطی با کمک بیست راهب و در 

طول دوازده سال یاد گرفت. 
من ناچارا تعهد کردم به مدت بیست سال و هر سال 
صد هزار دالر به کلیسا بپردازم. و طوطی از حفظ براش 
می خواند. پس از ایام تعطیل، مادر یادداشت تشکری 
فرستاد. نوشت: میلتون عزیز، خونه ای که برام ساختی 
خیلی بزرگه.من فقط تو یک اتاق زندگی می کنم ولی 
مجبورم تمام خونه رو تمییز کنم. به هر حال ممنونم.
مایک عزیز،تو به من تماشاخانه ای گران قیمت ولی من 
همه دوستام از دست دادم ، من شنوایییم رو از دست دادم 
و تقریبا ناشنوام. ملوین عزیزترینم، تو تنها پسری بودی 
که درک داشتی که کمی فکر بابت هدیه ات بکنی. 

جوجه خوشمزه بود. ممنونم.

تکنولوژی فقط ابزار است. برای اینکه بتوانیم به 
کودکان انگیزه دهیم و آنها را به همکاری با یکدیگر 

تشویق کنیم، معلم از همه چیز مهمتر است.

گاهی اوقات وقتی که نوآوری می کنی، دچار اشتباه 
می شوی. بهتر است که آن اشتباهات را سریعا بپذیری 

و سعی کنی به بقیه نوآوری های خود ادامه دهی.

چرخ کجه باز، تا نهان ساخت کجه
با نیک و بد دایره درباخت کجه

هنگامه شب گذشت و شد قصه تمام
طالع به کفم یکی نینداخت کجه

همه ما به افرادی نیاز داریم 
که به ما بازخورد دهند. ما اینگونه 

بهبود پیدا می کنیم.

هنر، همکاری بین خدا و هنرمند
 است، و هر چه نقش هنرمند
 در آن کمتر باشد بهتر است.
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شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

ای گروه جنیان و انسیان اگر می  توانید از کرانه  های آسمانها و زمین به بیرون رخنه کنید پس 
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حدیث روز  

به خدا قسم خیر دنیا و آخرت را به مؤمنی ندهند مگر به سبب حسن ظن و امیدواری او به خدا و خوش اخالقی اش و خودداری از غیبت مؤمنان. 
امام موسی کاظم )علیه السالم(

سبک زندگی

در مقابل انتقادها، چه کنیم؟
انتقادها معموال دردناکند اما در عین حال بسیار ارزشمند 
و هدایتگر می توانند باشند . اکثر اوقات وقتی کمپانی ها 
تالش می کنند تا خیلی زود به جایگاه باالتری دست پیدا 
کنند، انتقادهای تند از کسب و کار پا به میدان می گذارند.

انتقادها معموال دردناکند اما در عین حال بسیار ارزشمند و 
هدایتگر می توانند باشند. وقتی صحبت از نقد استارت آپ 
ها و کسب و کار می شود، انتقادهای تند و تیز معموال بسیار 
برای تیم اجرایی ناامید کننده اند.بنابراین چه اتفاقی می افتد 
وقتی یک واکنش خیلی بد از یک گزارشگر دریافت می 
کنید؟ باید پاسخ آن را منتشر کنید؟ بهترین راه برای مقابله 

با عواقب بد یک انتقاد تند و تیز چیست؟
۱- نقدها را ارزیابی کنید 

و به حرف مخاطبان گوش دهید! 
زیر  و  گیرند  می  قرار  نقد  مورد  دنیا  در  بزرگ  آثار  اگر 
سوال می روند، پس محصول شما هم احتمال دارد چنین 
شرایطی را تجربه کند. بازی بسیار معروف نینتندو موقع 
انتشار بازی ترکیبی اش با شبکه های اجتماعی با واکنش 
شدید منتقدان روبرو شد و ده درصد از سهامش افت کرد. 
شد،  دانلود  بار  میلیون  ده  بازی  این  که  زمانی  چند  هر 

منتقدان متوجه شدند که اشتباه می کردند.
که  نیست  چیزی  کار  و  از کسب  تند  انتقادهای  بنابراین 
بتواند کسب و کار را متوقف کند و به آن خاتمه دهد. در 
واقع مثل یک موهبتی است برای شما که لباس دیگری به 

تن کرده است. جدا از اینکه فکر کنید که آیا انتقادها درست 
ناراضی  مانند یک مشتری  منتقد  با  باید  یا غلط هستند، 
برخورد کنید و ببینید که چه توصیه هایی برای بهتر شدن 
محصول ها دارد. مشکلی که در انتقادهای تند از کسب و 
کار آمده را پیدا کنید. آیا نقص در محصول بوده است، در 
خدمات مربوط به مشتریان، انتظاراتی که برآورده نشده یا 
هر سه تای این موارد؟ هر وقت بدانید که کجا ایستاده اید 
می توانید کنترل کسب و کار را به دست بگیرید. این کار 
با مخاطبان فضاهای  و  با مشتریانتان  بیشتر  ارتباط  با  را 
مجازی که خلق کرده اید، می توانید انجام دهید. می توانید 
حتی تحقیقات انجام دهید و گروه های ویژه متمرکز برای 
منتظر  و  بپرسید  سوال  ها  آن  از  بگیرید.  درنظر  کار  این 

بازخورد هایشان باشید.
۲- از منتقدان تشکر کنید 

و سعی نکنید تنها با زبان عذرخواهی کنید 
از منتقدانتان تشکر کنید و به آن ها بگویید که نظراتشان 
برای ادامه کارتان بسیار موثر است. اما عذرخواهی نکنید. 
چون کاری از پیش نمی برد. به جای آن سعی کنید تا به آن 
ها بفهمانید که بازخوردهایشان برایتان اهمیت زیادی دارد. 
با این کار نه تنها به آن ها می رسانید که نظراتشان اهمیت 
دارد، بلکه آن ها را ترغیب می کنید تا باز هم در آینده راجع 

به محصوالت نظر بدهند و انتقاد کنند.
است.  کردن  شکایت  بکنید  باید  که  کاری  آخرین  تقریبا 

سعی کنید تا با وجود حمالت تند و تیز منتقدان باز هم 
صبور باشید و با ادبیات حرفه ای پاسخ بدهید. این برای 

تصویر حرفه ای شما در آینده بسیار تاثیرگذار است.
۳- محصوالت تان را به روز کنید! 

قرار  ای  رسانه  پوشش  معرض  در  دوباره  اینکه  از  قبل 
اگر  اند.  شده  برطرف  نواقص  که  شوید  مطمئن  بگیرید، 
دائما سعی در ارتباط با خبرنگاران و رسانه های مختلف 
داشته باشید، احتمال دریافت واکنش های منفی از سوی 
منتقدان کسب و کار بسیار باالتر است.به یاد داشته باشید 
که بر خالف وجود همه اشکاالت قبلی، حافظه مشتریان اما 
کوتاه است و به راحتی می توانند نواقص را فراموش کنند. 
برای همین سعی کنید پسوندی جدید برای نام محصوالت 
خود بگذارید. معموال اپلیکیشن ها این کار را با نوشتن عدد 

نسخه جدید مقابل نام محصول انجام می دهند.
ها  رسانه  دید  معرض  در  را  جدید  محصول  توانید  می 
درباره را  یادداشتی  تا  کنید  سعی  همچنین  بدهید.   قرار 

ویژگی های آخرین نسخه بنویسید و آن را به خبرگزاری ها 
و همچنین منتقدان قبلی بفرستید. از این پس واکنش های 
احتمالی مثبت پاسخ خوبی برای تصویر منفی قبلی در ذهن 

مشتریان خواهد بود و اوضاع را تغییر خواهد داد.
 انتقادهای تند از کسب و کار زمانی به وقوع می پیوندند که 
استارت آپ های تازه کار قبل از راه رفتن اصرار بر دویدن 
می کنند. وقتی بسیار به کارتان عالقه داشته باشید، طبیعی 

است که فکر کنید بقیه هم مانند شما فکر می کنند و مانند 
شما عالقه زیادی به کسب و کار دارند. اما واقعیت عکس 
آن است. سعی کنید از این موضوع اطمینان حاصل کنید 
که محصولتان همان چیزی است که در واقع آن را ادعا می 
کنید و هیچوقت سعی نکنید تا خالف واقعیت های کسب 

و کار را به رسانه منتقل کنید.
شیوه درست انتقاد کردن

- آیا رفتار مورد انتقاد را می توان تغییرداد؟
انتقاد قرار گرفته عالقمند به شنیدن  آیا شخص مورد   -

آن است؟
- احتمال قبولی طرف انتقاد شونده چقدر است؟

- از انتقاد شونده سئوال کنید آیا منظور شما را درک کرده 
است؟

- به فرد انتقاد شونده تفهیم کنید که انتقادتان بازتاب ساده 
عقیده شماست.

- از انتقاد تحکم آمیز دوری کنید،
زیرا اینگونه انتقادها بالفاصله فرد را در موضع دفاعی قرار 

می دهد.
- سعی کنید انتقاد را به صورت نگرش شخصی خود به 
را به شیوه نگرش  او  بیان کنید و کوشش کنید  موضوع 

خود کنجکاو کنید.
- موضوع را طوالنی و انتقاد را به سخنرانی تبدیل نکنید 

زیرا شنونده را خسته و بی حوصله می کند.

جدول کلمات                        

از شهرهاي تهران -  افقي: 1-  
گشادگي   -2 گلخن  انداز  آتش 
ادعا   - دهنده  رهن   - پا  رگهاي 
از  قاره ما -  اهل  3-  همنام -  
 - مانده  پا  زير   -4 بيخود  خود 
نيمسال تحصيلي -  رفوزه  توطئه     
فالني    - پرحرفي   -5 ناگهاني 
راستي   - ورم  داروي   6 خاندان 
آلماني  فيلسوف   - درستي  و 
7-  ضرباهنگ-  خراب - سخن 
تن   - فروش  برنج   -8 ناگفتني 
از شهرهاي  و بدن - بيهوده 9- 
نگهداري  محل   - هرمزگان 
هاي  رشته  از   - تبهكاران 
شمشيربازي 10-  عضو پيچ در 
پيچ شكم - بيخ  كالم - پرسش 
11-  مادر عرب - مالمت كننده 
آشكار    -12 كاشان  حومه     -
 - گاه  گذر   - زمينه   نمايان   و 
تك  حمام    -13 آشغال  همراه 
شرح   - باربد  الحان  از   - نفري 
 - نبرد  و  جنگ    -14 دهنده 
گردنده - نام قديم بيت المقدس 
يونان  جنگي  كشتي    -15

باستان - از شهرهاي همدان 

به  كه  لقبى  عمودي:1- 
جنگاوران رومى مى دادند - اثري 

از گوته آلماني 2- جنس مقابل 
نر - تكان و جنبش - رايزن 3- 
چين و چروك پوست - سرپرست 
فرانسه  پادشاه  اسالمي-   جامعه 
شدت  گيري  ه  انداز  واحد   -4
زمين -  امتحان - افتاده - يك از 
سدهای كشور  5- بنيان -  رسم 
كننده - پاك كردن 6- بزرگوارتر   
- ايشان - تنگي نفس 7-  رود 
  -8 پرهيزگار   - پادشاه   - مرزي 
مالقات   - چرخ  رويي  الستيك 
كردن  - زمين  خشك و باير 9- 

لقب امام دهم)ع( - زره جنگاوران 
قديم - درخت آزاد 10-  نوعي 
علم   - نتيجه   - برادر  و  خواهر 
كيميا 11-  اسب اصيل و تندرو 
-  اوراق شركتي  - شالوده 12-  
عود - پول كره جنوبي -  من و 
جنابعالي - قيماق 13-  از روي 
و  ها  سبزي  عمومي  نام   - قصد 
ميوه هاي خوراكي - غربال 14-  
كتاب مقدس زرتشتيان - جمله 
ايراني 15- شاه  دستوري - قوم 

بيت - آزمون

جدول 4026

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

  123456789101112131415
ایکوراکدیماحبص1
نایجاحریپرازما2
بردیزموادتاد3
ویدناهسرمرق4
هاوگناسمههیده5
نرابشتاهبدبد6
بهواجیلینایا7
لکیکسفوکراتلی8
غابنمامهیرکت9
ارالدحسمشناد10
رتشااشتنمامیس11
سوهحشیتلداپ12
تنورابمروتنه13
ایزیراپیناتساب14
نامرفهدتیمانید15

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

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

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات

  به صورت نقد و اقساط به  فـروش 
می رسد.   09158254172

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 

خرید و فروش
 کلیه لوازم منزل و اداری

اختالف قیمت را با ما تجربه کنید
با باالترین قیمت خریداریم

  09159617917
09156633937

32237340

پخش سوغات  بیرجنـد 
زعفران، آلو، زرشک، عناب

 رب،انار، قروت
 09151641301 - شرافتی

نصب داربست فلــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

به تعدادی کارگر ماهر )خانم و آقا( برای کار در 
رستوران نیازمندیم. آدرس: بین حکیم نزاری 
5 و 7 - رستوران نوید  09150051239 

به تعدادی راننده با خودرو ترجیحا سمند و پژو 
برای کار در آژانس پارک به صورت تمام و نیمه 
وقت نیازمندیم.   09365613536- واحدی

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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک   مولتی کالر،  کنیتکس ، کناف و...
 با قیمت مناسب 

 09156633230- برگی

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

056323231۷9 - 09153634۷6۷

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 1۷:30 تا 12 شب



6
یکشنبه*20  اسفند  1396 * شماره 4026 

باشگاه خبرنگاران- کارشناسان درجدیدترین پژوهش های خود دریافتند 
استفاده از لحاف، پتو و روانداز های سنگین می تواند سبب درمان بی 
خوابی و بدخوابی درافراد شود.پتو های با وزن سنگین که درجه حرارت 
باال ایجاد می کنند از مدت ها قبل برای کمک به درمان کودکان مبتال 
به اختالل های رشد و نیز کاهش استرس آن ها مورد استفاده قرار گرفته 
است.شار ناشی از پتوی سنگین می تواند سبب کاهش ترشح هورمون 

استرس )کورتیزول( و درعوض افزایش ترشح هورمون خواب و آرامش 
مالتونین و سروتونین شود.کارشناسان اعتقاد دارند استفاده از لحاف و 
پتوی سنگین در زمان خواب، تداعی کننده آغوش مادر در زمان نوزادی 
و خردسالی برای افراد درهرسنی است و سبب ایجاد آرامش و خواب 
عمیق در آن ها می شود.این روز ها در دنیا عده زیادی از مردم دچارمشکل 
بی خوابی و بدخوابی هستند که به یک اپیدمی فراگیر دردنیا تبدیل شده 

است و می تواند سبب کاهش تمرکز، ابتال به بیماری جسمی و روحی و 
احساس خستگی شود.استفاده از پتوی سنگین در زمان خواب می تواند 
سبب 00کنترل حمله های عصبی، کمک به آرام سازی کودکان مبتال 
به اوتیسم همچنین کمک به درمان اختالل هراس پس از سانحه در 
بازماندگان )PTSD( شود.سطح باالی هورمون کورتیزول دربدن سبب 

بی خوابی، اضطراب و افسردگی می شود.

اگر دچار بی خوابی و کم خوابی هستید از لحاف وپتو های زیاد استفاده کنید

 سه عامل مهم 
در پیشگیری از مرگ زودرس 

سه عامل می تواند در پیشگیری از مرگ زودرس 
از  پیشگیری  اول  عامل  باشد؛  داشته  نقش 
زندگی  سوم  و  تصادفات  دوم  سیگار،  مصرف 
فرد  با  که  افرادی  به  فرد سیگاری.  با  نکردن 
دارند،  مجاورت  یا  می کنند  زندگی  سیگاری 

آثار  سیگار،  دود  می گویند.  غیرفعال  سیگاری 
منفی خود را بر سالمت این افراد می گذارد و 
سم ناشی از مصرف آن وارد بدن این افراد نیز 
می شود. آب مروارید، چین و چروک، ضایعات 
شنوایی، سرطان پوست، تغییر رنگ انگشتان، 
معده،  زخم  استخوان،  پوکی  دندان ها،  فساد 
سرطان رحم، سقط جنین و بیماری های قلبی 

هستند. سیگار  مصرف  دیگر  مشکالت 

مهمترین مواد غذایی برای آشپزخانه

روغن  از  نوع  این  فرابکر:  زیتون  روغن   -1
زیتون به عنوان سالم ترین نوع از این فرآورده 
شناخته می شود و آن را بهترین روغن دنیا می 
نامند 2- ماست کم چرب: به عنوان یک میان 
وعده سبک 3- عسل: حاوی تمامی مواد آلی 
مورد نیاز بدن بوده و هم برای درمان دردهایی 

مانند سرفه های آلرژیک بسیار مفید است. قند 
موجود در عسل فوائد بی شماری در خود دارد 
4- حبوبات: غنی از فیبر و پروتئین و جایگزینی 
طالیی برای کاهش مصرف گوشت 5- تخم 
مرغ: یک عدد تخم مرغ حاوی 6 گرم پروتئین 
را  تواند ته دل شما  با 70 کالری می  بوده و 
بگیرد 6- نمک دریایی:  به علت دارا بودن مواد 

معدنی بیشتر و مفیدتر .

رازهای زیبا ماندن

1- روشن کردن پوست با لیمو و خیار )مخلوط 
رنده خیار با دو قاشق غذا خوری آبلیمو (2- قلع 
و قمع آکنه ها با لیمو )مالیدن مخلوط آب و لیمو 
روی آکنه( 3- پف ها را با سیب زمینی محوکنید 
)مخلوط سیب زمینی رنده با شیر( 4- موهای بلند 
و ضخیم با ماسک انگور )بخورید( 5- با عسل 

نورانی شوید 6- با شنبلیله ماسک مو بسازید 7- 
آب هویج نمی گذارد موهای تان سفید شود 8- 
خامه تازه، دشمن خشکی پوست 9- زردچوبه 
مرهمی برای زخم های سطحی 10- خمیر آرد 
با آب یا شیر مرهمی برای پوست چرب )برای 
این کار دو قاشق غذا خوری آرد را با نصف  پیمانه 
آب یا شیر مخلوط کنید و صورت تان را با آن 
بشویید و بعد روی آن کرم مرطوب کننده بزنید(

سالم ترین گزینه های غذایی 
برای کاهش کلسترول 

چرب  اسیدهای  گردو:   -2 مرغ  تخم   -1
 -3 خوب  کلسترول  افزایش  برای   3 امگا 
که  است  فوالت  از  سرشار  عدس  عدس: 
برابر  در  شریان ها  دیواره  از  حفاظت  باعث 
آسیب ها، استراحت عروق خون و رفع حمله 

محلول  فیبر  از  پر  لوبیا:   -4 می شود  قلبی 
است 5- ماهی قزل آال 6- سیر 7- سیب: 
میکند  پاک  اضافی  چربی های  از  را  بدن 
8- بلغور جوی دو سر 9- مارچوبه 10- آووکادو 
و  قلب  از  محافظت  در  سبز:  چای   -11
بیماری های  و  مغزی  سکته  از  پیشگیری 
قلبی عروقی موثر است. 12- توت فرنگی: 

خاصیت آنتی اکسیدانی فراوانی دارد.

نقش ویتامین C در جوانسازی

مرطوب   انواع  به  نگاهی  االن  همین  اگر 
کمتر  بزنید،  خود  آفتاب های  ضد  و  کننده ها 
محصولی را پیدا می کنید که حاوی ویتامین 
اینکه  اول  دلیل،  دو  به  ؟  چرا  اما  نباشد.   C

ویتامین C جزو قوی ترین آنتی اکسیدان هاست 
آزاد مبارزه کند،  با رادیکال های  که می تواند 

قدرت سیستم دفاعی بدن را باال ببرد و جلوی 
قابل   تاحد  هم  را  پوست  سرطان  به  ابتال 
این ویتامین  اینکه وجود  قبولی بگیرد. دوم 
برای ساخت کالژن و پیشگیری از پیری و 
ضروری  بسیار  پوست،  زودرس  چروکیدگی 
ویتامین  حاوی  خوراکی های  مصرف  است. 
پیشگیری  در  آفتاب  ضد  تاثیر  می تواند   C

UV را دو برابر کند. از عوارض اشعه های 

یادداشت

میز منشی مسابقات انتخابی کشتی شهرستان بیرجند سالن شهید کوشه ای - سال 1348
نشسته ازراست : آقایان بازاری ، ساالری نیا ، محمد علی خالدی ،ناشناس  ایستاده از راست: آقایان بهرام نژاد ، مرحوم محمد زربان ، حبیب صحرانورد 

ایوبی ، اسماعیل کوشه، ابراهیم زاده )سرهنگ( .ابراهیم زاده. عکس ارسالی از: احمد خاکی

کاریکاتور محمد علی رجبی 

 شمع هدایتگر شناخت
در نسبت علم و دین
 و چیستی علم دینی
*سعیدی

دوران  از  معرفت جویی  جریان  فراروی  مانع  بزرگ ترین  تردید  دون  ب
طفولیت تفکر فلسفی در یونان باستان تا عصر پسامدرن کنونی، همانا 
بی بهره بودن انسان اندیشمند از  وجود شمعی برای روشن کردن مسیر 
شناخت جهان هستی و رهنمایی عقل محدود و خطاپذیر او در ظلمات 
ناآگاهی ها بوده است. شمعی که به گفته مولوی اگر در دستان آدمیان 
ود،  می توانستند در پرتو نور آن به شناخت صحیحی از حقیقت فیل  ب
هستی برسند و از مصیبت تشتت آراء خالصی یابند. بدون وجود این شمع 
هدایتگر،  مبنای معرفت انسان همان گونه که قرآن کریم تصریح می کند، 
چیزی جز ظن و گمان نیست و چنین مبنایی هرگز نمی تواند شالوده  قابل 
نَّ  اتکایی برای کشف حقیقت باشد: »َوَما لَُهم بِِه ِمْن ِعلٍْم إِن َیتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّ
نَّ اَل ُیْغنِی ِمَن الَْحّق َشْیئاً.«.بسیار جالب است که کارل پوپربه  َوإِنَّ الظَّ
عنوان یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان علم به این نقص ذاتی معرفت 
بشری یعنی ظن محور بودن معترف است و روند شکل گیری نظریات 
علمی را به صورت ارائه حدس های ُمتهّورانه در مواجهه با معماهای هستی 
و سپس تالش برای آزمون و ابطال این حدس ها ترسیم می کند. روندی 
که هیچ گاه به علمی یقینی و اطمینان آور منتهی نمی گردد.شمع هدایتگر 
اندیشه انسان وحی است که در آینه  قرآن کریم متجلی می شود. اسالم 
خداوند را دانای کل و آگاه به آشکار و نهان عالم می داند که تنها به 
اندازه محدودی که بخواهد، از علم خود به انسان ها افاضه می کند: »َواَل 
ُیِحیُطوَن بَِشْیٍء ِمْن ِعلِْمِه إاِلَّ بَِما َشاَء.«یعنی انسان به خودی خود بهره ای 
از آگاهی ندارد بلکه در پرتو تعالیم و هدایت الهی به برخی از حقایق هستی 
عالِم می شود: »َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماء ُکلََّها«، »َوَعلََّمَک َما لَْم تَُکن تَْعلَُم.«از 
منظر معرفت شناسی اسالمی هرگز نباید فراموش کرد که »واقعیت عالم 
هستی بسیار فراتر از عالم ماده یا انگاره های شکل یافته از آن است. عالوه 
بر آن هستی های غیرمادی ای وجود دارند که در سلسله علل و معالیل 
شرکت داشته،  در دنیای تعامالت اجتماعی نیز نقش کنشگری دارند. بر 
این اساس،  هستی های غیرمادی،  عالوه بر این که جزئی از واقعیات و 
اثرگذاران علی می باشند، بر ایده ها و انگاره های بازیگران معتقد بدان ها 
اثرگذارند.«ین تغییر نگاه مستلزم آن است که »انسان برای خوِد علم، 
مبدأ و هدف قائل باشد و گمان نکند که علم صرفًا  حاصل کوشش های 
شخصی او و یا حاصل شانس، اتفاق و تصادف است و تفکر قارونی را کنار 
بگذارد و بداند علم از آن رو که علم است، الهام الهی است و از جانب او 
افاضه می شود: »علًّم اإلنساَن ما لم یعلم« و کار بشر فراهم کردن شرایط 
و زمینه برای حصول این تعلیم و افاضه است و لذا عالی ترین علم آن است 

که مستقیماً از نزد خدا حاصل شود.«

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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تحولی عظیم در صنعت قالیشویی با دستگاه های روز دنیا
۱۰۰ درصد اسالمی و بدون چروک

32371354 - 5
کیفیت را با ما  تجربه کنید

امالک و 
مستغالت

فروش 200 متر زمین 
امیرکبیر 8

تلفن تماس :  
09151611798

فروش منزل ویالیی در ظفر 
1۴ ، زمین 220 متر، بنا 

160 ، جنوبی
09155616598

فروش باغ ویال دارای صد 
تا درخت، آب استخر 

سند ششدانگ - محدوده 
کویرتایر090352677۴6

فروش منزل ویالیی
 تمیز و نو 

در خیابان نرجس
09151639811

300متر زمین مسکونی با 
سند  ششدانگ -رجایی 

آرینشهر به فروش می رسد 
فی 20 م  09153638297

فروش زمین به متراژ 180 
مترمربع در چهکند

تلفن تماس : 
09151639811

 زمین تجاری فروشی  
معصومیه، 50 متر  

 تلفن تماس :
09151609309

طبقه تجاری اداری، حاشیه 
بلوار مدرس، صد متر، فی 
350 م، سند تک برگ 

099022۴2۴92

یک باب مغازه واقع در 
خیابان شیرین غربی اجاره 

داده می شود
09155619232

فروش زمین تجاری 65 
متری در نهبندان 

میدان مادر
090352677۴6

فروشی زمین تجاری 60 
متری،  بلوارشعبانیه
فی متری3500 
09198160650

 فروش زمین  مغازه 
تجاری 50متر- معصومیه 
دوکله ،قیمت استثنایی 

09151609309

جویای کار

یک نیروی ماهر
به کارواش
 نیازمندیم.

09155615786 

به نیرو جهت
 کار در د فتر پیشخوان 

نیازمندیم
09366018775 

به تعدادی راننده 
باخودرو))سواری و وانت((

تمام وقت جهت کاردرآژانس 
نیازمندیم  09153637069

به تعدادی راننده
 تمام وقت جهت کار
 در آژانس نیازمندیم
091596۴3980 

به تعدادی راننده جوان 
جهت کار در آژانس با 

زنگ خور خوب نیازمندیم. 
0915726722۴

یک نیروی ماهر
 به کارواش
 نیازمندیم.

0937867206۴ 

به تعدادی راننده جهت 
کار در آژانس با زنگ باال 
ترجیحا دوگانه نیازمندیم 

09153636255

راننده جهت کار
 در آژانس
 نیازمندیم

091566311۴2 

آماده به کار جهت 
دیوارچینی با آجر

 09158625208  32270۴38

خودرو

فروش پژو 206
تیپ 2 ، سفید 

  فی: 35 م
091556۴06۴3

فروش 131 
سفید،  خشک 

فی: 23م
091556۴06۴3 

متفرقه

سوله فروشی در شهرک 
صنعتی، با ۴000متراژ 

1700 متر زیر بنا 
091516037۴0

سوپرمارکت باکلیه
 امکانات به فروش

 می رسد مهرشهر 
09151650578

فروش دوحلقه
 الستیک دست دوم 

 205×60
09155028301
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7
مدیریت بحران درباره وزش تندباد در خراسان جنوبی هشدار داد

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: با توجه به پیش بینی وزش تندباد و توفان از دیروز )شنبه( تا سه شنبه هفته جاری در منطقه شرق کشور، مردم استان آمادگی 
الزم را در این زمینه داشته باشند. سید ابوالحسن میرجلیلی افزود: با توجه به خشکسالی های پی در پی و از دست دادن پوشش گیاهی در استان خراسان جنوبی، باد و توفان در این 
استان موجب خیزش گرد و غبار خواهد شد. وی به کشاورزان، دامداران، عشایر و مسافران توصیه کرد ضمن حفاظت از مکان های فیزیکی خود، در مناطق توفان خیز اسکان نکنند.

*۴۳ مداح از  استان با رهبر فرزانه انقالب دیدار کردند
* براساس اطالعیه شرکت آب و فاضالب استان، آب 
خیابان  نرجس از ابتدا تا انتها با کوچه های فرعی زوج و 
فرد، بلوار بقیه ا... از تقاطع نرجس تا انتها،خیایان نبروی 
هوایی از تقاطع نرجس غربی تا انتها با کوچه های 
فرعی زوج و فرد، خیابان دولت از دولت 27 و 26 تا 
انتها با کوچه های فرعی،  بلوار شعبانیه از ابتدا تا انتها و 
خیابان کارگران از کارگر 27 تا انتها از ساعت 2۳ امشب 
تا  ۴:۳0 بامداد امروز یکشنبه 20 اسفند قطع است.

* 60 نفر در شهرستان سربیشه از آغاز امسال با راه 
اندازی کارگاه اقتصاد مقاومتی شاغل شدند.

* کشت زیر پالستیکی در 1851 هکتار 
طرح پالک کوبی درختان در شهر طبس آغاز شد.
* توزیع سم رایگان بین دامداران قاین شروع شد.

* 7۳5 نوزاد زیرکوهی مورد معاینه غربالگری شنوایی 
قرار گرفتند.

*رییس هیات انجمن های ورزشی خراسان جنوبی 
از برگزاری اولین دوره مسابقات دارت خانوادگی در 
بیرجند همزمان با والدت حضرت زهرا )س( خبرداد.

اخبار کوتاه

حوادث استان

دستور استاندار خراسان جنوبی 
بر توسعه روحیه نقد پذیری 
در سطح مدیران استان
استاندار خراسان جنوبی به معاون سیاسی ، امنیتی و 
اجتماعی استانداری مبنی بر توسعه روحیه نقدپذیری 
در سطح مدیران دولت تدبیر و امید در استان خراسان 
جنوبی دستور ویژه داد. محمد مهدی مروج الشریعه  
امنیتی  سیاسی  معاون  اسماعیلی  به   ای  نامه  در 
واجتماعی استانداری بر توسعه روحیه نقدپذیری در 
سطح مدیران دولت تدبیر و امید در استان تاکید کرد.

کارخانه سیمان باقران 
مجهز به گاز طبیعی شد

خط تولید کارخانه سیمان باقران که فروردین امسال 
با حضور رئیس جمهوری در این شهرستان به بهره 
برداری رسید، از )جمعه( با سوخت گاز طبیعی فعالیت 
کرد. فرماندار درمیان در آیین افتتاح این طرح گفت: 
این کارخانه زمینه اشتغال ۳00 نفر را مستقیم و سه 

هزار نفر را غیرمستقیم فراهم شد.

رشد 40 درصدی غرفه های 
عرضه صنایع دستی استان

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری استان در گفتگو با خبر نگار آوا 
از افزایش ۴0 درصدی بازارچه های صنایع دستی 
استان در ایام نوروز خبر داد.عباس زاده خاطرنشان 
کرد:در ایام نوروز بیش از 200 غرفه عرضه صنایع 
دستی در استان فعال می شود.وی تاکید کرد:عالوه 
بر این بازارچه ها، 50غرفه عرضه صنایع دستی هم 
در محل نمایشگاه دایمی مشهد فعال خواهد شد.به 
گفته وی؛ این نمایشگاه در روزهای 11-۴ فروردین 
در مشهد دایر خواهد بود.معاون صنایع دستی استان 
تصریح کرد: در این نمایشگاه محصوالت و صنایع 
دستی سه استان خراسان جنوبی، رضوی و شمالی 
نمایشگاه  گفت:این  زاده  شود.عباس  می  عرض 
دایر  استان  سه  های  توانمندی  معرفی  منظور  به 
از 1700صنعتگر  بیش  متذکر شد:  خواهد شد.وی 
باشند.  می  فعال  استان  دستی  صنایع  حوزه  در 

آغاز ثبت نام اعتکاف از امروز
ثبت نام برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف در 
خراسان جنوبی از امروز یکشنبه 20 اسفند آغاز می 
شود. رئیس ستاد اعتکاف استان گفت: ثبت نام برای 
ادامه  پایان وقت 5 فروردین 97  تا  اعتکاف  مراسم 
دارد.حجت االسالم سلم آبادی با بیان اینکه میزبانی 
از 20 هزار معتکف در مساجد استان پیش بینی شده 
است، افزود:  ثبت نام اعتکاف در بیشتر شهرستانها به 
روش اینترنتی و با ورود به سامانه اعتکاف انجام می 
شود. وی گفت: در اماکنی که افراد امکان ثبت نام 
اینترنتی ندارند می توانند حضوری در مسجد محل 
اعتکاف  معنوی  مراسم  افزود:  کنند. وی   نام  ثبت 
از قبل از اذان صبح 11 فروردین آغاز و بعد از نماز 
مغرب و عشاء روز 1۳ فروردین به پایان می رسد.

جان باختن موتور
سیکلت سوار در سرایان

بی احتیاطی راننده کامیون جان موتورسیکلت سوار 
را در سرایان گرفت. جانشین رئیس پلیس راه استان 
گفت: ساعتی پیش برخورد یک دستگاه موتورسیکلت 
با کامیون در کیلومتر ۴ محور در حال احداث سرایان 
- دوست آباد حادثه آفرید . سرهنگ حسن نیک مرد 
افزود:بر اثر این حادثه راننده موتورسیکلت مجروح 
و به بیمارستان اعزام شد که متاسفانه بر اثر شدت 
جراحات در بیمارستان جان باخت. وی علت حادثه 
را بی احتیاطی  راننده کامیون به علت رعایت نکردن 

حق تقدم عبور اعالم کرد.

۳ مصدوم در واژگونی خودروی پژو 
40۵ در محور دیهوک-فردوس

۳ نفر در این حادثه آسیب دیده بودند که 2 نفر به 
مرکز امدادی انتقال داده شدند.گفتنی است این خادثه 

در محور دیهوک -فردوس رخ داده است

تازه های ورزشی استان
دوچرخه سوار بیرجندی بر سکوی 

نخست تریال کشور

نماینده خراسان جنوبی در آخرین مرحله لیگ تریال 
کشور، مدال طال را از آن خود کرد و قهرمان کشور 
شد. علی اختر  در این مسابقات در کالس 26 شرکت 
محمدی  امیر  و  تهران  از  آزادی  پیمان  بود.  کرده 
نژاد از هرمزگان در رده های دوم و سوم ایستادند.

این مسابقات 17 و 18 اسفند در پارک آبشار تهران 
برگزار شد. آقایان احترامی، بیدختی، اختر و صادقی به 
نمایندگی از خراسان جنوبی در این مسابقات رکاب زنند.

همایش پیاده روی بانوان
 اداره کل ورزش و جوانان استان 

همایش پیاده روی بانوان اداره کل ورزش و جوانان 
استان با عنوان ۳0 دقیقه با نشاط و تندرستی صبح دیروز 
برگزار شد.با حضور مدیر کل و معاونین اداره کل ورزش 
و جوانان همایش پیاده روی بانوان شاغل این دستگاه 
بمناسبت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر برگزار شد.

می
مقا

س : 
عک در شورا مطرح شد:

تعریض خیابان طالقانی و مدرس ضروری است!

مردم تخلفات
 عرضه گوشت را گزارش کنند

مدیرکل دامپزشکی در گفت گو با خبرنگار آوا با اشاره 
به این مطلب از نظارت دامپزشکی بر روند تولید تا 
عرضه گوشت سفید و گوشت قرمز خبر داد.اصغرزاده 
گفت:با توجه به نظارت های اداره کل دامپزشکی بر 
بهداشت و سالمت محصوالت دامی، کلیه مبادی 
عرضه به طور کامل تحت کنترل قرار دارند.وی ادامه 
داد:با توجه به حساسیت موضوع و افزایش میزان خرید 
مردم، نظارت ها تشدید می یابد.به گفته وی؛۴5نفر 
بازرس در قالب 22 تیم نظارتی در ایام فعال خواهند 
بود.مدیرکل دامپزشکی درخصوص نحوه نظارت ها 
هم گفت:بخشی از نظارت ها به صورت دوره ای و 
بر اساس برنامه تیم نطارتی انجام می شود و برخی 
ها هم بنا به شکایت های مردمی رسیده برنامه ریزی 
می شود.اصغرزاده خاطرنشان کرد؛ مردم می توانند 
موارد تخلف را از طریق شماره تلفن1512 گزارش 
دهند.وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به 
گالیه ای درخصوص سبز بودن بخشی از مفاصل 
گوشت مرغ گفت : این مورد به جهت افزایش وزن 
مرغ رخ می دهد و عارضه ای به نام عضله سبز می 
باشد.به گفته وی؛ عضله سبز بیماری نیست و مصرف 
بخشی از گوشت که به رنگ سبز می باشد اگر چه 
مدیرکل  نیست.  ساز  دارد،مشکل  نامناسبی  ظاهر 
دامپزشکی از مردم خواست در زمان خرید مرغ، مرغ 
های با وزن کمتر را تهیه کنند.اصغرزاده خاطرنشان 
کرد: بهترین و مناسب ترین وزن برای مرغ یک کیلو 
و ۴00 تا یک کیلو و600گرم)مرغ سایز( می باشد.

مسئولی که نتواند برای رفع مشکالت مردم 
کاری انجام دهد باید استعفا دهد

و  روشن  شهدا  راه  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
راه شهدا  واقعی  ادامه دهنده  باید  و  بوده  مشخص 
باشیم واگر مسئولی احساس کرد که نمی تواند برای 
اینکه  برای  دهد  انجام  کاری  مردم  رفع مشکالت 
مدیون خون شهدا نباشد باید از کارش استعفا دهد. 
محمدمهدی مروج الشریعه ظهر دیروز در مراسم تکریم 
و تجلیل از مادران و همسران شهدای دستگاه های 
اجرایی ضمن تبریک میالد حضرت زهرا)س( اظهار 
کرد: طبق آیه قرآن هرگز نباید پنداشت که افرادی 
که شهید شده اند مرده اند، آنها زنده بوده و نزد خدا 
روزی می خورند و این نشان دهنده آن است شهدا 
همیشه ناظر و شاهد اعمال ما هستند. وی اظهار 
داشت: گاهی اوقات برای رسیدن به منافع سیاسی 
فاصله  شهدا  مسیر  از  خانوادگی  و  حزبی  گروهی، 
گرفته ایم و سرگرم امور خود می شویم درحالی که باید 
ادامه دهنده راه شهدا بودن را با عمل درست نشان 
داد.استاندار گفت: تعریف کردن راه شهدا یعنی اینکه 
وقتی فردی از خانواده شهدا یا سایر مردم برای کاری 
به سازمانی مراجعه کند در کوره راه های اجرایی آن 
دستگاه نماند.مروج الشریعه با بیان اینکه نمی توان در 
مجالس و محافلی که به یاد شهدا برگزار شده است 
حاضر بود و در طرفی دیگر غیبت دیگران را کرد و 
تهمت زد افزود: این امر با راه و شیوه شهدا مغایرت دارد.

عمل نکردن به قانون عامل 
فروپاشی جوامع است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه 
عامل  و  است  بی رقیب  و  بی بدیل  قانون  جایگاه 
گفت:  است  قانون  نکردن  عمل  جوامع،  فروپاشی 

به  بدانیم  باید  کردیم  احساس  خللی  که  هرکجا 
قانون عمل نشده است و علت معضل شدن طالق 
در جامعه رعایت نشدن قانون است.  آیت ا...عبادی 
صبح دیروز در دیدار با رؤسای کالنتری های نیروی 
انتظامی استان اظهار کرد: بر همه اهل دقت واضح 
است که این جهان هستی به نظم می گردد. رئیس 
پلیس پیشگیری انتظامی خراسان جنوبی نیز در این 
جلسه یادآور شد: در راستای منویات رهبری مبنی 
بر توجه به نیروهایی که در کالنتری ها حضور دارند 
کارکنان  رفتار  تعالی  استانداردسازی  آموزشی  دوره 
کالنتری با حضور 170 نفر برگزار شد. زاهدی پور 
هدف از برگزاری این جلسات را تقویت خودباوری، 
رفتارهای  بردن  بین  از  کالمی،  ارتباطات  بهبود 
کرد. عنوان  هوشمندی  ایجاد  و  کالمی  نامطلوب 

حسینی- “ تعریض خیابان طالقانی و مدرس 
ضروری نیست” این جمله را شهردار بیرجند 
در نشست خبری هفته گذشته اعالم کرد اما 
اعضای شورای شهر نظرات متفاوتی در این 
زمینه داشتند تا جایی که رئیس شورا بیان کرد: 
اجرای  نحوه  برای  اما  دارد  تعریض ضرورت 
مالکان  و  شورا  شهردار،  بین  ای  جلسه  آن 
پنجاهمین  دیروز  شد.صبح  خواهد  گرفته 
جلسه شورای شهر با دستور کار قرائت نامه 
های مردمی و کمیسیون خدمات و بهداشتی 

برگزار شد.

سال 97 بدون تخفیفات
عوارض نوسازی بافت فرسوده؟

جلسه  این  در  شده  مطرح  موارد  از  یکی 
میری  که  بود  فرسوده  بافت  برای  تخفیفات 
رئیس کمیسیون عمران شهرداری توضیح داد: 
ابتدا قرار بر این بود که ساخت و ساز در بافت 
فرسوده 100 درصد معاف از پرداخت عوارض 
ساختمانی باشد، اما از آن جاییکه دولت هیچ 
کمکی در این زمینه نکرد، به 50 درصد تخفیف 
کاهش داده شد، این موضوع نیز مشروط به 
این بود که اداره کل راه و شهرسازی تا قبل از 
سال 50 درصد مشمول معافیت را به شهرداری 
پرداخت کند که تاکنون انجام نشده است. وی 
با بیان این که اگر این مبلغ تا پایان 96 پرداخت 
از طرف  برای سال 97 هیچ تخفیفی  نشود، 
اضافه  نخواهد شد،  نظر گرفته  شهرداری در 
کرد: از طرفی با وجود این تخفیفات و وام های 
بانک مسکن، باز هم آمار اخذ پروانه کم بوده 
و نشان می دهد که این موارد نیز مردم را به 

نوسازی مشتاق نکرده است.

ناراحتی مردم از نبود
نماینده دستگاه های متولی

به  نیز  شورا  رئیس  زاده  تقی  جلسه  ادامه  در 
جلسات دیدار مردمی در مساجد اشاره کرد و 
افزود: در جلسه دوم هیچ یک از دستگاه های 
مشکالت  به  گویی  پاسخ  برای  شده  دعوت 

مردم حضور پیدا نکردند. وی با تاکید بر این 
که باید دعوت نامه از جانب فرمانداری به این 
دستگاه ها برای تکلیف به حضور ارسال شود، 
در  مردم  های  درخواست  از  خیلی  داد:  ادامه 

حوزه اختیارات شورا نبوده و زمانی که می بینند 
نماینده دستگاه متولی نیز برای پاسخ گویی 
حضور ندارد به شدت ناراحت می شوند، باید 
جلسات به گونه ای باشد که دستگاه ها برای 
پاسخ حضور پیدا کرده و شورا به عنوان نماینده 

مردم مشکالت را مطالبه کند.

اعالم اسامی مشاهیر
و نخبگان تا پایان سال

عبدالرزاق نژاد رئیس کمیسیون فرهنگی شورا 
هم با بیان این که تا پایان سال گزارشی از 
مشاهیر و نخبگان انتخابی برای نصب تندیس، 
سردیس یا تابلو در پارک مشاهیر به شورا ارائه 
محلی  شهردار  کرد:  خاطرنشان  شد،  خواهد 
جاده  مسیر  در  شهر  کمربندی  پارک  در  را 
سالمت برای احداث پارک مشاهیر پیشنهاد 
خواهد  بررسی  مکان  این  که  است  داده 
کرد. خواهیم  اعالم  را  نهایی  نتیجه  و  شد 

مغلطه راه و شهرسازی!
زمین برای احداث فضای سبز در سایت اداری 
از دیگر موضوعات مطرح شده بود که میری 
توضیح داد: قطعه زمینی متعلق به شهرداری 

در نزدیکی ساختمان های مسکونی با کاربری 
زمین  این  شد  قرار  که  داشت  وجود  اداری 
کاربری فضای سبز گرفته و در ازای آن زمین 
با کاربری فضای سبز در منطقه اداری سایت ، 
کاربری اداری بگیرد تا سرانه ها تغییری نکنند، 
اما اداره راه و شهرسازی مخالف این کار بود، 
اکنون پس از تغییر کاربری در کمیسیون ماده 
به  را  اداری  کاربری  با  زمین  کرده  اعالم   ،5
از  را  آن  باید  و  دهد  نمی  تحویل  شهرداری 

طریق مزایده به فروش برساند!

مردم را 3 سال معطل گذاشتیم!
در ادامه این موضوع تقی زاده رئیس شورا به 
درخواست شهردار برای ابطال مصوبه تعریض 
خیابان طالقانی و مدرس با توجه به وضع مالی 
شهرداری و ضروری نبودن این کار، اشاره کرد 
و افزود: با توجه به این که اکنون بیشتر بدهی 
شهرداری از تملک ها است، اعضا نظر بدهند. 
طاهری یکی از اعضای شورا با بیان این که 

این درخواست از ابتدا توسط شهرداری وقت 
توان  نمی  داد:  ادامه  بود،  شده  داده  شورا  به 
شهرداری را مکلف به انجام کاری کرد که نه 
می تواند و نه رغبتی به انجام آن دارد. حسنی 

صفت دیگر عضو شورا اما با مخالف خود به 
این موضوع، اعالم کرد: این مصوبه سال 9۳ 
تصویب شده و تعدادی از شهروندان تاکنون 
ملک خود را به شهرداری  داده اند، از طرفی 
عده زیادی از مردم را هم به دلیل این مصوبه 
۳ سال در ساخت و ساز ملک یا فروش آن 
معطل گذاشتیم، نمی توان االن کار را رها کرد.

تخلف در قیمت گذاری ملک های
در مسیر تعریض

تقی زاده با شنیدن این سخنان بیان کرد: در 
قیمت گذاری های ملک های تملیکی ابهاماتی 
بوده و قیمت واقعی داده نمی شد، برای مثال 
 200 کارشناس  را  تومانی  میلیون   50 ملک 
میلیون تومان اعالم می کرد. این موضوع را همه 
شما هم می دانید، می توان االن این مطلب را 
به شهردار نیز رساند تا با این شرایط برای ادامه 
تعریض تصمیم بگیرد. میری اما با انتقاد از این 
که باید همان زمان و هنگام بررسی پروانه ها 

این حساسیت ها می داشتید، اضافه کرد: اکنون 
بخش بیشتر کار انجام شده و باقی را می توان 
تنها با گذاشتن یک جلسه بین شهردار و مالکان 
تعریض  انجام  نهایت مقرر شد:  در  حل کرد. 
ضرورت دارد اما برای نحوه اجرایی آن جلسه 
ای بین شهردار، شورا و مالکان گرفته خواهد شد.

هزینه ها به نرخ روز دریافت شود
حسنی صفت در ادامه جلسه با اشاره به وضع 
بود  بند دره ساخته شده و قرار  هتلی که در 
11 طبقه با 5 ستاره باشد، عنوان کرد: سال 
این هتل شد، عالوه  به ساخت  قرار  87 که 
بر تسهیالت سازمان گردشگری، شهرداری نیز 
75 میلیون تومان تخفیف داد اما مشروط به 
این بود که ظرف ۳ سال کار به انتها برسد، در 
غیر این صورت هزینه های شهرداری به نرخ 
روز محاسبه و اخذ شود. به گفته وی بیش از 
10 بار با شهرداری برای اقدام به اخذ هزینه ها 
مکاتبه شده اما هربار کاری جز دادن گزارش 
انجام نشد. نظر اعضای شورا بر این شد که 
طیق مصوبه شورا و قرارداد منعقد بین مالک و 
شهرداری ، هزینه ها به نرخ روز دریافت شود.

 پمپ بنزین میدان امام، آتش بگیرد، 
تمام شهر را فرا خواهد گرفت

گزارش  جلسه  در  شده  مطرح  موضوع  دیگر 
شهرداری  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
درباره آتش سوزی های اخیر بود که حسنی 
صفت بیان کرد: از آنجاییکه 50 درصد ادارات 
آتش  مقابل  در  الزم  ایمنی  استانداری  حتی 
سوزی را ندارند، تمام صاحبان حرفه مخصوصا 
آن هایی که با مواد محترقه سرو کار دارند، 
شورا  دیگر  شناس عضو  شوند.یزدان  بررسی 
این مصوبه را تکمیل کرد: تمام ساختمان ها 
اداری  و  فرهنگی  مسکونی،  تجاری،  از  اعم 
حسنی  ادامه  در  هستند.  طرح  این  مشمول 
صفت به اخطار حسینی مدیر عامل سازمان 
گفت:  و  کرد  اشاره  شهرداری  نشانی  آتش 
امام،  میدان  بنزین  پمپ  اگر  ایشان  گفته  به 
گرفت  خواهد  فرا  را  شهر  تمام  بگیرد،  آتش 
و امکان اطفاء حریق آن جا نیز وجود ندارد.

3 طرح برتر و یک کاپ خالق نتیجه مسابقات شتاب دانشگاه صنعتی بیرجند
کاری - دومین دوره مسابقات شتاب)شناسایی و 
توانمندسازی ایده های برتر( روز جمعه 18 اسفند با 
برتری ۳ تیم منتخب و یک تیم خالق در دانشگاه 

صنعتی بیرجند به کار خود پایان داد.
سری  این  برگزاری  مسئول  مودی؛  حسین 
مسابقات  با بیان اینکه  مسابقات شتاب درباره 
برتر  های  ایده  سازی  توانمند  و  شناسایی 
دانشجویان است و در ابتدا از 28 تیم ثبت نام شد 
افزود: بعد از مصاحبه و راهنمایی منتورها )مربیان 
و تسهیلگران استارتاپ( 1۳ طرح به مرحله نهایی 
های  ایده  بین  از  کرد:  نشان  خاطر  رسید.وی 
معرفی شده  ۳ طرح  برتر انتخاب می شود  و به 
یک طرح کاپ خالقیت تعلق می گیرد.وی یادآور 
شد: به تیم برگزیده اول جایزه 2 میلیون تومانی 
و تیم دوم جایزه یک و نیم میلیون تومانی و تیم 
سوم جایزه یک میلیون تومانی داده می شود به 

مبلغ یک میلیون تومان تعلق می گیرد.استفاده از خدمات سروری شرکت نیک مدرن به شود.وی ادامه داد: همچنین 6  تیم منتخب هم  بخش خالق هم جایزه 500 هزار تومان اهدا می 
اسماعیل هشیار مقدم؛ یکی از منتورهای دومین 
دوره مسابقات شتاب هدف از این رویداد را آشنایی 
دانشجویان با روحیات استارتاپی ذکر کرد و ادامه 
داد: برنامه ریزی ایده های دانشجویان  را با فرایند 
کسب و کار آشنا  کرده  و چالش های اشتغال را 

پیش روی آنها قرار می دهد.
وی افزود: این مسابقات و ایده پردازی به جوانان 
یاد می دهد که بفکر اشتغال زایی  و کارآفرینی 
برای خودشان باشند چنانچه در رشته تحصیلی 
موفق به کسب کاری نشدند از ایده خودشان 

برای اشتغال موفق  استفاده کنند.
به گفته هشیار مقدم  ایده پردازی همچنین باعث 
پویا و صاحب  باقی دانشجویان هم  می شود 
انگیزه شده و کارآفرینی و کسب و کار خالق 

رونق پیدا کند. 

عکس:احسان توال

افتخارآفرینان وزنه برداری جهان مدال هایشان را به آستان قدس رضوی هدیه کردند
سال 2017 علی هاشمی و بهداد سلیمی دو 
قهرمان وزنه برداری در عرصه  جهانی افتخار 
آفریدند و در سالروز والدت صدیقه طاهره)س( 
مقدس  آستان  به  را  خود  مدال های 
علی بن موسی الرضا)ع( اهدا کردند. علی هاشمی 
و بهداد سلیمی قهرمانان وزنه برداری جهان که 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  پرچم  بارها 
را در میادین جهانی به اهتزاز درآوردند، عصر 
دیروز بنا به ارادت قلبی به ساحت امام رئوف با 
اهدای مدال خود به موزه آستان قدس رضوی، 
سرمایه ای گران بها برای عرض ارادت به این 
امام همام و جاودانه شدن نام شان فراهم کردند.

اهدای مدال های این دو قهرمان وزنه برداری 
طی مراسمی با حضور قائم مقام آستان قدس 
رضوی، خادمان بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( و 
خانواده معزز شهدا انجام شد.پخش نماهنگی از 
سخنان رهبر معظم انقالب در جمع ورزشکاران 
و گوشه هایی از افتخارآفرینی این دو قهرمان، 
دانش آموزان  از  گروهی  توسط  سرود  اجرای 
زهرا)س(  حضرت  وصف  در  سرود  اجرای  و 
برنامه های  از دیگر  باستانی  توسط دو مرشد 
این مراسم بود.قائم مقام تولیت آستان قدس 
گرامی  رسول  گفت:  مراسم  این  در  رضوی 

اسالمی می فرمایند: »أشَجُع الّناِس َمن َغلََب 
بر  که  است  کسی  مردم،  شجاعترین  َهواُه؛ 
هوس خود چیره آید.« این دو پهلوان در دو 

جبهه »میادین ورزشی« و »مبارزه با نفس« 
قهرمان هستند.سید مرتضی بختیاری تصریح 
کرد: پهلوان عزیزمان آقای علی هاشمی پس 

از کسب موفقیت و هنگام دریافت مدال طال، 
خانمی که مدال را به گردن ایشان آویخت، 
آقای  که  داشت  را  او  با  دادن  دست  قصد 

حرکت  این  کرد.  امتناع  کار  این  از  هاشمی 
قابل تقدیر شما در حافظه تاریخ ثبت خواهد 
الگو خواهید  جوانان کشور  برای همه  و  شد 

بود.معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس نیز 
پهلوان خوبمان  اظهار داشت:  این مراسم  در 
آقای سلیمی می گفت، امروز دشمن اعتقادات 

مردم را هدف قرارداده و این حرکت نمادین ما 
برای اعالم اینست که به آنها بگوییم نمی توانند 
خدشه ای بر اعتقادات ما وارد کنند.سید نظام 

علی  ما  پهلوان  کرد:  تصریح  موسوی  الدین 
هاشمی هم می گفت هرچه داریم از ائمه)ع( 
داریم.وی تأکید کرد: چنین مراسم هایی برای 
این است که الگوهای جامعه به مردم معرفی 
شوند.بهداد سلیمی نیز پس از اهدا مدال خود 
ورزشی  رشته  در  سال  اینکه 15  به  اشاره  با 
وزنه برداری کار می کند، گفت: این مدال حاصل 
دوست  که  است  زحماتم  سال ها  رنج  دست 
داشتم آن را به ساحت مقدس امام هشتم)ع( 
هدیه کنم و امیدوارم با عنایت حضرت و دعای 
مردم خوب کشورم باز هم بتوانم پرچم ایران 
را بلند کنم و افتخارات دیگری بیافرینم.علی 
مدال  و  قهرمانی  افتخار  کسب  نیز  هاشمی 
آمدم  گفت:  دانست،  رضا)ع(  امام  هدیه  را 
این مدالی را که خود حضرت به من عنایت 
بسیار خوشحال  و  برگردانم  ایشان  به  کردند 
هستم از  اینکه توانستم دل مردم کشورم را 
شاد کنم، این قهرمانی را مدیون دعای خیر 
می دانم.گفتنی  آنها  محبت  و  حمایت  مردم، 
رضوی  قدس  آستان  تولیت  دستور  با  است 
توفیق خادمی امام غریب نواز به پاس قدردانی 
ارادت دو قهرمان کشورمان به  از اخالص و 
شد. اهدا  آنان  به  هشتم)ع(،  امام  ساحت 

عکس: اینترنت

عکس: حسینی
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پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند :
ُجلُوُس الَْمْرِء ِعنَْد ِعیالِِه أَحُبّ اِلی ا... تَعالی  مِْن اْعتِكاٍف في مسجدي هذا

در پیشگاه خداوند تعالی، نشستن مرد در کنار همسر خود، از اعتكاف در مسجد من، محبوبتر است.
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آذری جهرمی: نه به ریاست جمهوری فکر 
کرده ام، نه ایده ای برای ریاست جمهوری دارم

آذری جهرمی دیروز در نشست خبری خود گفت: نه 
تا به حال به ریاست جمهوری فکر کرده ام، نه ایده ای 
برای ریاست جمهوری دارم. دربی قبلی هم ورزشگاه 
بودم، چون پسرانم عالقه مندند. حاال چون رییس فیفا 

آمده است می گویند رفته است که دیده شود.

بهزاد نبوی: با آن نحوه حضور در خیابان در سال 
88 مخالف بودم؛میرحسین وقتی وزارت کشور 

مخالفت کرد دیگر راهپیمایی را پیگیری نکرد
  

بهزاد نبوی در گفتگو با اعتماد گفت: حوادث یکي، دو 
ماه اخیر و همچنین مشکالت موجود در کشور، شاید 
همه طیف ها را به فکر وادار کند. حداقل فکر مي کنم 
که همه طیف ها در وجود مشکالت خیلي مهم در 
اقتصاد کشور هم نظر باشند و اگر رویدادهاي یکي، دو 
ماه اخیر را ناشي از مشکالت اقتصادي بدانند، ممکن 
است این موضوع باعث هم اندیشي شود.وی افزود: 
من با آن نحوه حضور در سال ٨٨ هم مخالف بودم. 
مطلع هستید که من بیست و سوم خرداد ٨٨ بازداشت، 
بیست و چهارم آزاد و باالخره بیست و پنجم مجددا 
بازداشت شدم. من هم در راهپیمایي بیست و پنجم 
خرداد حضور پیدا کردم. حدود یك ربع الي ٢٠ دقیقه 
در این راهپیمایي حضور داشتم. همین اتهام اخالل در 
نظم ترافیك هم به دلیل همان یك ربع حضور در 
راهپیمایي سکوت بود که به من وارد شد؛ لذا من اصال 
در شکل گیري آن حرکات و تجمعات نقشي نداشتم. 
تقریبا مي شود گفت که هیچ کدام از اصالح طلبان 
نقش نداشتند. آقاي مهندس موسوي هم که در روز 
بیست و پنج خرداد درخواست راهپیمایي داد، وقتي که 
وزارت کشور مخالفت کرد، راهپیمایي را پیگیري نکرد.

دولت حل مشکالت نمایندگان را به بهانه 
پس گیری امضا تسریع می کند؛ روحانی 

طبق قانون باید به مجلس پاسخ دهد

حجت االسالم مازنی گفت: »نمایندگان محترم حق 
دارند سوال کنند و حق دارند امضاهای خود را پس 
بگیرند اما به قدری این مساله لوث شده است که 
در بین افکار عمومی شأن نظارتی نمایندگان مجلس 
زیرسوال رفته است که البد نمایندگان امتیازاتی برای 
می خواهد  نماینده  مثال  می گیرند.  منطقه  و  مردم 
فرماندار را تغییر دهد امضا می کند و وقتی فرماندار 
عوض شد امضای خود را پس می گیرد. این تبدیل 
به رویه شده است و به نظر من خود دولت مقصر 
است و به این رویه ها و روش ها بها می دهد و به 
اهمیت  دارند،  رفتارها  قبیل  این  از  که  نمایندگانی 
می دهند. یعنی کسی که سوالی طرح کند اگر امکاناتی 
برای منطقه خود بخواهد، دولت آن را تسریع می کند. 
این مساله حق نیست.« وی با بیان اینکه تا به امروز 
را مجددا  اول  نفر طرح سوال  نمی دانم چند  دقیقا 
امضاکردند، گفت: »جزء 5٨ نفری هستم که همچنان 
بر آن سوال باقی هستم. دو دلیل عمده برای سوال از 
رئیس جمهور داشتم. رئیس جمهور طبق قانون اساسی 
باید به مجلس پاسخ دهد و مجلس هم باید سوال کند 

و این نباید تابو برای کشور شود.«

 آزادی بیان باید برای همه باشد
 نه فقط احمدی نژاد

دانشگاه  شرایط  گفت:  سلحشوری«  »پروانه 
حسن  حاضر  حال  در  اگر  کنید،  مشاهده  را  آزاد 
هم  کشور  نبود،  ایران  جمهور  رییس  روحانی 
همان  افزود:  ادامه  در  وی  بود.  آزاد  دانشگاه  مثل 
فراهم  نژاد  احمدی  برای  گفتمان  آزادی  طورکه 
است، باید برای سایر اقشار جامعه نیز فراهم شود.

وزیرخارجه فرانسه: اگر به هر طریقی، 
توافق هسته ای نابود شود، ایران فردا به 

سالح هسته ای دست پیدا می کند

»ژان ایو لودریان«، وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه ای 
مسائل  درباره   »CNEWS« خبری  شبکه  با 
مختلف از جمله سفرش به تهران صحبت کرده است.

وی افزود: توافق وین در واقعی توافقی بین المللی 
است که از دستیابی ایران به سالح های هسته ای 
جلوگیری می کند، چون اگر ایران به این سالح ها 
دست پیدا می کرد برای آینده دنیا و منطقه خطرناک 
می شد؛ آن موقع بقیه کشورها هم می خواستند به 
این سالح ها دست پیدا کنند و خیلی سریع، احتمال 
جنگ هسته ای پدید می آمد. وی ادامه داد: اگر به هر 
طریقی، توافق وین نابود شود، ایران فردا به سالح 
هسته ای دست پیدا می کند و بعد از آن، کشورهای 
بعداً خطر  را خواهند کرد.  همسایه هم همین کار 
اشاعه هسته ای وجود خواهد داشت و کره شمالی 
خواهد گفت، چرا من نباید سالح هایم را داشته باشم؟

آزاد ارمکی: تتلو پول و امتیاز گرفته 
که با فالن آقا دیدار می کند؛سلبرتی ها 

نقش حزب رابازی می کنند

به اعتقاد تقی آزاد ارمکی سیاست را سیاست مداران 
خاتمی  هاشمی رفسنجانی،  مانند  افرادی  و  کشور 
و روحانی و افراد در راس قدرت می سازند ولی در 
تند یا کندشدن و عمومی کردن سیاست های آنها، 
سلبریتی ها موثر هستند. وی افزود:آقای رئیسی با 
امیر تتلو دیدار می کند و آقای روحانی ساالر عقیلی 
را با خود به مشهد می برد. یعنی این ها تنها یك ابزار 
هستند و خودشان هم در این میان منفعت می برند. 
دیروز علیرضا افتخاری و محمدرضا شجریان بود و 
امروز این دو نفر و فردا افرادی دیگر. تا وقتی حزب 
نداریم اصال این قبیل اتفاقات عجیب نیست. چه 
کسی اجازه نمی دهد در کشور حزب تشکیل شود؟ 
سیاست مدارها که خودشان تمایل به داشتن حزب 
ایرانی حزب  ادامه گفت: وقتی جامعه  دارند.وی در 
ندارد سلبریتی ها بازی حزبی می کنند و نقش حزب 
پیدا می کنند. در این شرایط چرا دیگران نباید برای 
خودشان رهبر بسازند و از طریق رهبرانشان بازی کنند.

الریجانی: آمریکا و اروپا صالحیت 
صحبت در امور حقوق بشر را ندارند

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: در سازمان ملل ارزیابی و 
استاندارد دوگانه و دغل بازی سیاسی به جای پیگیری 
حقوق بشر وجود دارد و در این سازمان حقوق بشر 
پوششی برای دفاع از تروریست ها و اقدامات تروریستی 
است. محمدجواد الریجانی گفت: . به نظر ما آمریکا و 
اروپا اصال صالحیت صحبت در امور حقوق بشر را به 
خاطر جنایاتی که این ها مرتکب شده اند، ندارند و لذا ما 
باید یك حضور فعالی در بازسازی مفهومی و ساختاری 
حقوق بشر داشته باشیم. وی با ابراز تاسف از اینکه 
اسناد نسل اولی حقوق بشر در غیاب تفکر اسالمی 
شکل گرفته است، گفت: اسناد نسل دومی آن هم 
مکانیزم هایی  و  غربی  که کشورهای  با سیطره ای 
بین المللی که دارند شکل گرفته است و امروز دوره 
اسناد سوم است و دیگر این غیبت قابل قبول نیست.

اصالح طلبان، نان عقل و هماهنگی خود را می خورند

و  عقل  نان  طلبان،  اصالح  کرد:  اظهار  ضرغامی 
نمایندگان  لیست  از  می خورند.  را  خود  هماهنگی 
تهران در مجلس و شورای شهر چند نفر را می توانید 
نام ببرید؟ هیچکدام مشهور نیستند ولی با مهندسی 
توانستند  آراء  شدن  ضایع  از  جلوگیری  و  عاقالنه 
پیروز شوند.وی در ادامه گفت: از وضعیت فعلی و آینده جمنا اطالعی ندارم. 
همکاری من آنان به عنوان جمع نیروهای انقالبی صرفاً در مقطع انتخابات 
آنان رفتم. بهمین سادگی. با نظر بعدی  آنان آمدم و  با دعوت  بود که   96

رأی گیری درباره طرح »اموال نامشروع« باید علنی باشد

حجت االسالم نصرا... پژمان فر با بیان اینکه من با 
این امر موافقم که رأی گیری در خصوص بعضی 
از مسائل در مجلس علنی باشد؛ اگرچه رأی گیری 
غیرعلنی و علنی بسته به موضوع ممکن است معایب 
یا محاسنی داشته باشد، لذا باید بررسی الزم در این 
زمینه صورت گیرد تا مشخص شود در چه موضوعی رأی گیری علنی و در چه 
موضوعی رأی گیری غیرعلنی باشد، اما به نظر من طرح اعاده اموال نامشروع 
مسئوالن جزو استثنائاتی است که باید رأی گیری در خصوص آن علنی باشد. 

مردم چندان به اصالح طلب، اصولگرا  کاری ندارند

اسالمی  موتلفه  مرکزی حزب  رئیس شورای  نایب 
امتیاز طلبی  و  اشرافی گری  امروز  اینکه  به  اشاره  با 
به  بیت المال و بی توجهی  به  مسئوالن، بی مباالتی 
انقالبی است،  نوعی حرکات ضد  طبقه مستضعف 
گفت: امروز مردم چندان به اصالح طلب، اصولگرا و 
اعتدالی کاری ندارند و به دنبال مجموعه و چهره ای هستند که کارها را حل کند. 
اسدا... بادامچیان گفت: امروز اشرافی گری و امتیازطلبی مسئوالن، بی مباالتی 
به بیت المال و بی توجهی به طبقه مستضعف نوعی حرکات ضد انقالبی است.

والیتی: آمریکا به دنبال نفوذ موذیانه در عراق است

 علی اکبر والیتی: با بیان این که رابطه ایران و عراق 
رابطه ای استراتژیك است خاطرنشان کرد :آمریکا به 
دنبال نفوذ موذیانه در عراق و تجزیه کشورهای اسالمی 
است، اما موفق نخواهد شد و در اهداف خود در سوریه و 
عراق با شکست مواجه خواهد شد. والیتی همچنین در 
 این سخنرانی به ادامه حمالت ائتالف سعودی به مردم یمن اشاره کرد و افزود :
کشته شدن مردم یمن به خاطر زیاده خواهی آمریکااست، عربستان باید از ادامه 
حمالت خود در یمن دست بردارد و بداند مردم یمن در نهایت پبروز خواهند شد.

 حداد عادل: اصالحات در جمنا را در دستور کار داریم
انقالب  نیروهای  مردمی  جبهه  هیأت رئیسه   عضو 
اسالمی گفت: ما نقش خود را نه تنها برای انتخابات 
ایفا  ان شاءا...  انقالب  مسائل  کل  برای  بلکه  آینده 
می کنیم. غالمعلی حداد عادل عضو هیئت  رئیسه جبهه 
مردمی نیروهای انقالب اسالمی با اشاره به برنامه های 
پساانتخاباتی جبهه مردمی و نقش و جایگاه این تشکل در بین نیروهای انقالب 
اظهار کرد: ما ادعا نمی کنیم که هر کاری انجام داده ایم بی عیب بوده است به همین 
دلیل تجدید سازمان جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی در دستور کار داریم.

یک عمامه به سر برای دل خوشی چهار نفر گفته حجاب اجباری نیست

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: 
برخی برای منکوب کردن اصل مساله حجاب، عبارت 
›حجاب اجباری‹ را به کار برده و قصد دارند مملکت 
اسالمی را به هم بریزند.احمد خاتمی گفت: یك عمامه 
به سر که باید حافظ دین باشد در همین مشهد برای دل 
خوشی چهار نفر گفته است حجاب اجباری نیست در حالی که حجاب در اصل 
دین و غیرقابل انکار است.حجاب از احکام دین است و ما آن را به کوری چشم 
مخالفان اجرا می کنیم چرا که انقالب اسالمی زمینه اجرای احکام اسالم است.

احمد کریمی اصفهانی عضو جبهه 
گفت:  رهبری  و  امام  خط  پیروان 
از باب سهم خواهی  اصالح طلبان 
معتقدند رئیس جمهور فقط باید به 

انتخابات  در  که  چرا  بدهد  حال  ما 
آقای  از  که  بودند  طلبان  اصالح 
روحانی حمایت کردند اما این تصور 
غلطی است. نامزد انتخابات ریاست 
رئیس  سرکارآمد  وقتی  جمهوری 

جمهور همه ملت است و نباید او را 
به نفع خود مصادره کنیم، از نظر عقلی 
و التزام به نظام، وظیفه داریم هرچه 
در توان ما است برای کمك به دولت 

به میدان بیاوریم چون قبل از انتخابات 
انتخابات رفاقت  از  رقابت است بعد 
است.وی افزود:یعنی هر اصولگرایی 
پس  است  اصولگرا  جریان  از  چون 
ولی  ندارد  اشکالی  کرد  اگر خطایی 

همین خطا برای اصالح طلبان خیلی 
بد است، در مقابل نیز اگر یك اصالح 
جریان  نگاه  در  کند  خالف  طلبی 
اگر  ولی  ندارد  اشکالی  اصالحات 
اصولگرا باشد خطایش خیلی بزرگ 
این نگاه ها به کشور آسیب  است، 
می زند. امروز می بینیم جناح ها کاه 
خودشان را کوه می کنند و کوه جناح 
رقیب را کاه می کنند. هیچ فرقی هم 
ندارد اصالح طلب و اصولگرا و مستقل 
همین طورند.ما با این وضع به توفیق 
نمی رسیم. باید یك کار نو دراندازیم 
یعنی باید اصولگرایی، اصالح طلبی 
و مستقل کنار برود و با هم بنشینیم 
کشور  اداره  برای  ای  برنامه  یك 
بریزیم. به عبارت دیگر شعار را کنار 
بگذاریم و همه برای نظام جمهوری 
اسالمی نه برای جناح شان کار کنند،

حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس 
جمهور به اندیشه پویا گفت: سیاست 
در سال 139٢  اول  اولویت  خارجی 
کشور  نجات  راه  این که  برای  بود 
خارجی  سیاست  معضالت  حل  از 
می گذشت.ابوطالبی با تاکید بر اینکه 
سیاست خارجی اولویت اول در سال 
نجات  راه  این که  برای  بود،   139٢
سیاست  معضالت  حل  از  کشور 
خارجی می گذشت، گفت: آن زمان 
حتا اقتصاد هم برای خیلی ها اولویت 
اول نبود؛ برای این که پذیرش فقر در 
دینی  توجیه  سال  هشت  را  جامعه 
کرده بودند. در نماز جمعه به مردم 
می گفتیم فقط یك وعده غذا بخورید؛  
بخورند؛  اشکنه  مردم  می گفتیم 
می گفتیم ما که برای اقتصاد و برای 
شکم مردم انقالب نکردیم. این که 

چرا هشت سال چنین سخنانی را به 
مردم گفتیم بحث دیگری است. اما 
وقتی به لبۀ انتخابات 139٢ رسیدیم 
یکباره نمی توانستند از مردم فقیر، از 

مردم گرسنه صحبت کنند. وی ادامه 
سال  در  روحانی  آقای  رقبای  داد: 
هشت  از  بعد  نمی توانستند   139٢
سال توجیه دینی فقر و به کار گرفتِن 
قدسیت دینی در توجیه پذیرش فقر، 

اشاره  مردم  اقتصادی  وضعیت  به 
کنند. آن ها سال 1396 می خواستند 
بر این گفتمان سوار شوند که بعداً به 
آن می پردازیم. خالصه آن که سال 

انتخابات  لبۀ  به  که  مردمی   139٢
نفس  می خواستند  بودند،  رسیده 
بکشند. برای آن که نفس  بکشند، آن 
کمربند فشار که پیش تر به آن اشاره 
کردم باید از دور آن ها برداشته می شد.    

کریمی اصفهانی:اصالح طلبان می گویند روحانی فقط باید به ما حال 
بدهد ،باید اصولگرایی، اصالح طلبی و مستقل کنار برود

ابوطالبی: تا قبل از انتخابات 92 فقر در کشور توجیه دینی می شد؛در آن 
سال مردمی که به لبۀ انتخابات رسیده بودند، می خواستند نفس بکشند
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