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 برخی از سر دشمنی به رئیسی 
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حلقه مفقوده ی  
دیپلماسی رسانه ای 

در توسعه استان 

صفحات  البالی  در  ماههاست   
روزنامه های مختلف کشور به دنبال 
جنوبی  خراسان  استان  از  مطلبی 
هستم؛ مطلبی که از توانمندی هایش 
را  هایش  جاذبه  از  بخشی  و  بگوید 
به همان  به رخ بکشد! جالب است 
اندازه که در »رسالت« و »کیهان« 
جنوبی  خراسان  از  امروز«  »وطن  و 
مطلبی به میان نمی آید،در »شرق« 
از  چیزی  »آرمان«و»اعتماد«هم  و 
خراسان جنوبی... )مشروح در صفحه ۲ (

سرمقاله
* هرم پور

4کارشناسان از نقاط قوت و ضعف »پایتخت 5« می گویند3نوروز پر رونق گردشگری در فردوس 7برگزاری مسابقات انتخابی  رنکینگ استانی دارت

 مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری  های خراسان جنوبی خبر داد:

صنایع دستی  استان در مسیر تجارت جهانی
    صفحه 7

عکس : سجاد نجفی

نجات باکالن های گرفتار در تاالب طبس / ۷

هالل احمر خراسان 
جنوبی به 44 هزار مسافر 
خدمات ارائه کرد
صفحه 7

پیش بینی توزیع
 450 هزار بچه ماهی
 گرمابی در استان
صفحه 7

ارزش صادرات استان
 6 درصد رشد داشت
صفحه 7

۸۲هزار مسافر در ایام
 نوروز به خراسان جنوبی 
سفر کردند
صفحه 7

اعتبار کاالبرگ های نفت 
سفید تا پایان اردیبهشت
صفحه 7

جناب آقای مهدی قمری 
رئیس محترم هیئت پهلوانی و زورخانه ای خراسان جنوبی 
هماهنگی  مسئول  عنوان  به  را  عالی  جناب  انتصاب  ُحسن   
مناطق هفت گانه کشور از طرف دکتر جوهری رئیس محترم 
فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای تبریک عرض نموده، رجاء واثق 
داریم با درایت و پشتکاری که دارید قطعا حضور شما در این سمت 
منشا خدمات ارزنده و پیشرفت این ورزش ملی و مذهبی و ایجاد 
وحدت میان اهالی جامعه ورزش پهلوانی و زورخانه ای خواهد شد 
 برای جناب عالی توفیق و عّزت روز افزون از خداوند متعال خواستاریم.

گروه ورزشی آوا ، پیشکسوتان

جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت 

ریاست دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی واحد بیرجند 
که نشانگرتعهد،کارآمدی و شایستگی شما در عرصه های مختلف است 

تبریک عرض می نماییم
 بهروزی، سعادت و توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال 

مسئلت داریم.

مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد

جناب آقای دکتر خامسان 
انتصاب جناب عالی را به سمت  سرپرست دانشگاه بیرجند 

که نشان از شایستگی شما می باشد، تبریک عرض می نماییم. بی شک خدمت صادقانه
 و تالش های مخلصانه در عرصه های علمی و فرهنگی توفیقی است که خداوند به شایستگان
 عنایت می نماید و شما از چهره های ارزشمند عرصه علم و دانش بوده که در جهت اعتالی 

بار علمی استان خراسان جنوبی گام برداشته و تالش نموده اید
 برایتان در مسئولیت جدید از خداوند منان توفیق ، سالمتی و بهروزی مسئلت می نماییم.
ضمنا از خدمات خالصانه و ارزنده جناب آقای دکتر خلیلی در دوران مسئولیت  4 ساله 

ریاست دانشگاه بیرجند تقدیر و تشکر نموده، سالمتی و توفیق شما را از خداوند متعال خواستاریم.

مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد

استخدام مددکار از فارغ التحصیالن رشته های 
مددکاری، روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، پژوهشگری 

بنیاد کودک نمایندگی بیرجند
09378141601 -32239920 -32239910

آگـهـی اسـتخـدام

جناب آقای مهندس حسین اسماعیلی 
شهردار محترم خضری دشت بیاض

بدینوسیله برخود الزم می دانیم از زحمات بی شائبه جناب عالی و همکاران خدوم و محترم تان 
بابت فعالیت های فرهنگی، عمرانی و رفاهی شهر به ویژه ایجاد غرفه های بین راهی نوروزی
 سال 1397 که سبب راحتی و آسایش مسافران و معرفی فرهنگ شهر را فراهم نمودید 

صمیمانه تقدیر و تشکر  نماییم. 
با آرزوی توفیق روز افزون

جمعی از شهروندان خضری دشت بیاض مقیم بیرجند

جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

ضایعه درگذشت پدر همسر گرامی تان را خدمت شما و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز علو درجات الهی را 

مسئلت داریم.

شرکت ساختمانی و راهسازی مسیریاب بیرجند

جناب آقای دکتر اخالقی پور
مدیرعامل محترم سازمان همیاری شهرداری های استان

جناب آقای دکتر حسینی
مشاور محترم استاندار در امور اقتصادی 

جناب آقای مهندس جعفری
مدیر محترم اجرایی نمایشگاه توانمندی های استان در نوروزگاه ایران

جناب آقای مهندس جهانی کیا
مدیر محترم جذب نمایشگاه

جناب آقای محمودآبادی
مدیر محترم پشتیبانی و تدارکات نمایشگاه 

جناب آقای مهندس کفاش زاده 
مدیر محترم فنی نمایشگاه

جناب آقای ظهوری
مدیرمحترم تبلیغات نمایشگاه

نمایشگاه  برگزاری مطلوب  بزرگواران در  از زحمات و مساعی شما  بدینوسیله 
توانمندی های استان در مشهد سپاسگزاری نموده و توفیق شما را از خداوند 

متعال مسئلت داریم.

جمعی از غرفه داران حاضر 
در نمایشگاه نوروزگاه ایران در مشهد

جناب آقای مهندس علی اصغر آسمانی مقدم
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خراسان جنوبی

درگذشت پدرخانم محترم تان را خدمت جناب عالی و خانواده گرامی تسلیت عرض 
نموده، از درگاه احدیت برای آن سفر کرده غفران و رحمت واسعه الهی

 و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماییم.

روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی

شرکت  پخش بهنوش جهت فعال سازی دو الین اختصاصی روغن و شوینده- سلولزی بازاریاب با سابقه استخدام می کند.

تلفن تماس: 32253319 - 09155611064 

استخدام
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واردات کاال از ۴ کشور بدون انتقال ارز ممنوع شد

باشگاه خبرنگاران- بر اساس اعالم بانک مرکزی، واردات کاال از ۴ کشور بدون انتقال ارز ممنوع شد.بنابر خبر دریافتی؛ بانک مرکزی در خصوص 
کاالهای وارد شده قبل از ۱۶ بهمن ماه و گشایش برات اسنادی بدون تعهد بانک دستورالعمل مهمی صادر کرد.گفتنی است؛ واردات کاال از کشورهای 

چین، ترکیه،کره جنوبی و هند برای ثبت سفارش های بعد از تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۹۶ بدون خرید ارز از بانک مرکزی ممنوع است.

 حلقه مفقوده ی  
دیپلماسی رسانه ای
 در توسعه استان
*هرم پور

البالی  در  ماههاست  اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

دنبال  به  کشور  مختلف  های  روزنامه  صفحات  
مطلبی از استان خراسان جنوبی هستم؛ مطلبی که 
از توانمندی هایش بگوید وبخشی از جاذبه هایش 

را به رخ بکشد! جالب است به همان اندازه که در
»رسالت« و »کیهان« و »وطن امروز« از خراسان 
و  »شرق«  آید،در  نمی  میان  به  مطلبی  جنوبی 
»آرمان« و »اعتماد» هم چیزی از خراسان جنوبی 
»جام  و  »ایران«  اینکه  به  رسد  چه  بینید   نمی 
بنویسند!از  ما  از  و  اینجا  از  جم« و »همشهری« 
استان ما در  روزنامه ی »کرمان امروز« و »صبح 
زاهدان«  و »پیمان یزد«هم چیزی نخواهید دید. 
بنا به تعصب روزنامه نگاری ام، هنوز شأن شبکه 
های اجتماعی را هر چند فراگیر اما در خور رقابت 
با رسانه های مکتوب نمی دانم و به عمق نفوذ 
تأثیرگذار رسانه ی ملی هم کمتر  از روزنامه ها 
اسمی  نیامدن  معتقدم  سخت  دارم.بنابراین  باور 
از توانمندی های خراسان جنوبی یا قابلیت ها و 
ظرفیت های این استان در روزنامه های کشوری، 
مایه  ما،   مسؤولین  وبرای  بزرگ  دردی  ما  برای 

شرمساریست.
 باید بپذیریم بخشی از هنر ما در عرصه ی توسعه 
ی استان، مدیریت و دیپلماسی رسانه ایست. یعنی 
از  هایش  ظرفیت  و  ها  استان،توانمندی  معرفی 
طریق رسانه های مکتوبی که تأثیر گذار باشندو 
و  فکر  و  انسانی  نیروی  و  و جلب سرمایه  جذب 
خالقیت را به دنبال داشته باشند؛ چه در استانهای 
به  سالهاست  همسایه.  کشور  در  چه  و  مجاور 
دلیل عالقه مندی شخصی، روزنامه های محلی 
افغانستان مثل »هشت صبح« یا »آرمان ملی« یا» 
ویسا«  را مطالعه می کنم و حتی یکبار هم نامی 
از استان هم مرز بخشی ازخاک این کشور، یعنی 
خراسان جنوبی ندیده ام. از خراسان جنوبی، فقط 
مهاجرافغان نامی شنیده و حتم دارد سرمایه گذار 
متقاضی و عالقه مند افغانی هم شناخت دقیقی از 

این استان ندارد.
کمیته  در  متولی  مسؤولین  رسد  می  نظر  به   
صاحب  مدیران  و  استان  عمران  و  توسعه  های 
نظر در کمیسیون های مربوطه، به جای صرف 
انداختن  راه  برای  میلیونی  هزینه های چند صد 
آخراالمر  که  نوروزی،  یانمایشگاه  توسعه  پرواز 
خراسان  اینکه  از  ندانسته  هم  باز  کننده  بازدید 
بیجار  یا  بجنور  یا  است  بیرجند  مرکزش  جنوبی 
جنوبیست  استانی  جنوبی  خراسان  یا  بروجرد،  یا 
یا هنوز بخشی از جنوب خراسان بزرگ، می باید 
قسمی ازفعالیت ها و تالش ها را در عرصه ی 
دیپلماسی و مدیریت رسانه ای مکتوب متمرکز 
ی  عهده  بر  غفلت  این  گناه  از  بخشی  کنند. 
مدیران شعاری ما و بخشی هم بر گردن نخبگان 

شعاری ماست.
 امروز کشورهای مختلف در دنیا به هر بهانه ای 
وبه انحاء گوناگون با هزینه کردن و درج مطلب و 
مقاله و تولید و چاپ محتوا در رسانه های مکتوب 
سایر کشورها در تالش برای بدست آوردن منافع 

هستند.
یک  در  مکتوب  ای  رسانه  در  محتوا  یک  درج 
همسایه  به  را  کشور  آن  مردم  نگاه  گاه  کشور، 
تغییر می دهد، گاه باعث رونق گردشگری  می 
شود، و گاه  با تأثیر برتصمیم مردم و نخبگان و 
مسؤوالن آن کشور، منافع اقتصادی و فرهنگی و 
سرمایه ای و فنی و انسانی بیشماری را در اختیار 
قرار می دهد. اگر قرار است بپذیریم که یکی از 
از فاجعه ی پیش رو،  نسخه های نجات استان 
جذب سرمایه های خارج از استان است، این را  
هنر  از  گیری  بهره  بدون  که  بپذیریم  باید  هم 
دیپلماسی رسانه ای و غفلت از تأثیرگذاری روانی 
مکتوب بر ذهن اطرافیانمان در استان، چه شهرها 
و شهرستانها و استانهای همسایه و چه کشوری 
به نام افغانستان، جز صرف هزینه و عدم حصول 

نتیجه هیج عایدی نخواهیم داشت. 
یا   استانداری  عمومی  روابط  کنم  می  پیشنهاد 
خانه  حتی  یا  استان  توسعه  فکر  اتاق  کلیدداران 
و  باز  نگاه  با  جنوبی،   خراسان  مطبوعات  ی 
های  ظرفیت  از  استفاده  با  چندساله،  انداز  چشم 
اصحاب  از  دعوت  با  بسا  چه  استان،  ای  رسانه 
رسانه ی استانها و  کشور همجوار یا راه اندازی 
تورهای خبری- رسانه ای روزنامه نگاران استان 
به استانهای مجاور یا کشور افغانستان،  این امر 
مهم را به صورت جدی دنبال کرده  و از منافع 

فراوانش غفلت نکنند.

  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره0۹30۴۹۴383۱ ارسال فرمایید(

گذرنامه زائران حج 97 باید تا 
25 اسفند اعتبار داشته باشد

باشگاه خبرنگاران- مدیرکل روابط عمومی و امور 
گذرنامه  گفت:  زیارت  و  حج  سازمان  الملل  بین 
زائران حج سال ۹7 باید تا تاریخ 25 اسفند ماه سال 
جاری اعتبار داشته باشد.وحید اسکندری مدیرکل 
و  حج  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط 
زیارت اظهار کرد: گذرنامه زائران حج سال ۹7 باید 
تا تاریخ 25 اسفند ماه سال جاری اعتبار  حداقل 
داشته باشد.وی در ادامه تصریح کرد: زائران برای 
اعزام به مراسم حج سال ۹7 باید برای جلوگیری 
خود  گذرنامه های  تاریخ  مشکل،  هرگونه  بروز  از 
را کنترل و در صورت اتمام تاریخ اعتبار گذرنامه، 

برای تمدید آن اقدام کنند.

 اتمام تحویل مسکن های 
معلوالن تا پایان سال 9۸ 

میزان- رئیس سازمان بهزیستی کشور در خصوص 
دالیل ایجاد تاخیر در احداث مسکن ویژه خانوارهای 
دارای چند معلول اظهارکرد: در طرح خانه دار کردن 
خانوارهای دارای چند معلول، اعتبارات تنها از سوی 
سازمان بهزیستی کشور تامین نمی شود به همین 
خاطر در پاره ای از مواقع در هماهنگی ها با مشکالتی 
تعداد  به  اشاره  با  بندپی  مواجه می شویم.محسنی 
خانوارهایی که در صف دریافت مسکن ویژه مددجویان 
دارای چند معلول قرار گرفته اند تصریح کرد: بر اساس 
دریافت  اولویت  در  که  معلوالن  خانوارهای  آمار، 
مسکن هستند شناسایی شده و قرار است به بیش 
از 8 هزار خانواده مسکن تعلق گیرد.وی اظهارکرد: 
مقرر شده کار احداث مسکن های خانوارهای دارای 
2 معلول و یا بیشتر، تا پایان سال ۹8 به اتمام برسد.

وزیر بهداشت: مردم مطمئن 
باشند هزینه های سالمت شان 

افزایش نمی یابد

ایسنا/ وزیر بهداشت گفت: بهره بردار اصلی خدمات 
طرح تحول سالمت، عموم مردم و بویژه اقشار محروم 
بودند و از نظر مردم، خدمات این طرح بدون هیچ کم 
و کاستی همچنان ادامه دارد.دکتر سیدحسن هاشمی 
با بیان این مطلب، اظهار داشت: امروز ثابت شده که 
طرح تحول سالمت برای مردم بود نه برای پزشک؛ 
چراکه پزشکانی که در دورترین نقاط کشور خدمت 
می کنند ۱۴ ماه است که نتوانسته اند حق و حقوق 
بهداشت  کنند.وزیر  دریافت  کامل  طور  به  را  خود 
تصریح کرد: بر خالف ادعای برخی منتقدان، پویایی 
طرح تحول سالمت برای مردم هیچ تغییری نکرده، 
و  پرستاران  شامل  ما  همکاران  برای  زحمتش  اما 
پزشکان و کارکنان نظام سالمت در حوزه بهداشت، 
درمان و آموزش افزایش قابل توجهی یافته است. 
این گروه ها بشدت تحت فشار قرار دارند و بخشی 
از آنها که همه نگاه شان به مردم است این تلخی را 
به خاطر لبخند و شیرین کامی مردم تحمل می کنند. 
آن بخشی هم که پزشکی را باالخره منبع درآمدی 
حرفه می دانند، معترض هستند و من هم به آنها حق 
می دهم. هاشمی گفت: با اجرای طرح تحول سالمت 
دو گام مهم برداشته ایم که البته هنوز کامل نیست؛ 
یکی افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی و 
دیگری کاهش هزینه های درمان از جیب مردم. فکر 
نمی کنم هیچ انسان منصفی با این دو کار مخالف 
باشد. حاال ممکن است در شیوه اجرا اشکاالتی وجود 

داشته باشد که باید اصالح شود

تردیدها درباره وام 
مسکن بدون سپرده

بیان  با  انبوه سازان  سراسری  کانون  دبیر  تسنیم- 
این که وام بدون سپرده بانک مسکن همان وام سال 
۹5 است که در سال ۹۶ پرداخت آن متوقف شده 
بود، گفت:  سیاست جدید بانک مسکن برای بخش 
ساخت و ساز سیاست درستی است هرچند به عملیاتی 

شدن آن خیلی خوشبین نیستیم.

سرمقاله

فراخوان مشموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم 

فارس- سازمان وظیفه عمومی در اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه مشموالن 
کاردانی، دیپلم و زیردیپلم متولد ۱355 تا پایان فروردین ماه ۱37۹ که برگ 
آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم فروردین ماه سال ۹7 دریافت کرده اند، می 
بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس۱0+(، 
برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطالعات 
مندرج در آن اقدام کنند.در این اطالعیه آمده است، مشموالن ساکن تهران 
بزرگ می بایست ساعت ۶ صبح روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین ماه 
۱3۹7 و مشموالن ساکن سایر استان ها نیز ساعت 7 صبح تاریخ ذکر شده 
در محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش 
نیروهای مسلح اعالم شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام 
شوند.گفتنی است، عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، 
غیبت محسوب شده و برابر ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی، محرومیت 

های اجتماعی را برای آنان در بر خواهد داشت.

اصالح مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال

الیحه  ارائه  از  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  خبرنگاران-  باشگاه 
پور  داد.محمد رضا  دیگر خبر  ماه  تا یک  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اصالح 
ابراهیمی از ارائه الیحه اصالح مالیات بر ارزش افزوده تا یک ماه دیگر خبر 
داد و گفت: این الیحه 30 محور اصلی داردکه با مشورت سه اتاق بخش 
سال  مهم  اقدامات  از  یکی  می دهیم  قول  و  است  تعریف شده  خصوصی 
۱3۹7 اصالح مالیات ارزش افزوده باشد.وی افزود: ایران جزوء کشورهایی 
است که مالیات برارزش افزوده درآن باالست و ما وعده می دهیم اواسط 
اردیبهشت ماه الیحه اصالح مالیات برارزش افزوده را هیات رئیسه مجلس 
ارائه و با فوریت آن را بررسی کنیم .نماینده مردم کرمان در مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: با تصویب این الیحه بخشی از مشکالت تولیدکنندگان 
کاال وخدمات حل خواهد شد. پورابراهیمی همچنین در خصوص شعار سال 
و برنامه کمیسیون اقتصادی مجلس برای تحقق این شعار گفت : یکی از 

مهمترین راه های حمایت از کاالی ایرانی ، مدیریت واردات است.

جزئیات تغییر قیمت داروها در سال 97

خانه ملت- رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس گفت: قرار نیست هیچ 
تحولي در نرخ و قیمت دارو صورت بگیرد.همایون هاشمي در تشریح 
آخرین وضعیت قیمت دارو در سال ۹7 با بیان اینکه هیچ تحولي در حوزه 
دارو شکل نگرفته است گفت: امسال همان رویه سال گذشته وجود دارد 
مگر اینکه مسئوالن اجرایي سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت تصمیم 
جدیدي بگیرند، اما تاجایي که اطالع دارم قیمت داروها تغییر اساسي 
نداشته و قرار هم نیست که تغییري در آن ایجاد شود.وی ادامه داد: اگر 
قرار باشد در نرخ داروي خاصي نسبت به سال گذشته تغییري ایجاد شود، 
وزارت بهداشت کمیتههاي تخصصي دارد که بعد از بررسیهاي کارشناسي 
در این مورد تصمیم میگیرند.وی یادآورشد: سازمان غذا و دارو انجمنهاي 
علمي دارد که ذینفعان میتوانند در تصمیمات آنها تاثیرگذار باشند، بنابراین 
قبل از اتخاذ هر گونه تصمیمي باید فضاي جامعه اعم از مصرفکننده و 

تولیدکننده و مجموعه ذینفعان در نظر گرفته شوند.

سهم سوابق تحصیلی در کنکور ۹۷
ایسنا- رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش با اعالم اینکه 
میزان و سهم سوابق تحصیلی در کنکور امسال همانند سال 
گذشته همان 30 درصد با تاثیر مثبت است گفت: پیشنهادات 
مطرح درباره چگونگی پذیرش دانشجو در سال های آتی در 
بررسی  مورد  دانشجو  پذیرش  شورای  ماه  فروردین  جلسه 
قرار می گیرد.عبدالرسول عمادی با اشاره به برگزاری جلسه 
وزرای  حضور  با  که  دانشجو  پذیرش  و  شورای سنجش 
روزهای سال گذشته  واپسین  در  علوم  و  وپرورش  آموزش 
شورا  اعضای  پیشنهادات  شد  مقرر  کرد:  اظهار  شد  برگزار 
برای چگونگی تصمیم گیری پیرامون پذیرش دانشجو در 
سال های آتی ظرف مدت یک ماه ارائه شود تا در جلسه 
فروردین ماه شورای پذیرش مورد بررسی قرار بگیرد.وی افزود: 
میزان و سهم سوابق تحصیلی در کنکور امسال همانند 

سال گذشته همان 30 درصد با تاثیر مثبت است.رئیس مرکز 
سنجش آموزش و پرورش با بیان اینکه اما در سال ۹8 شاهد 
استقرار پایه دوازدهم و تکمیل ساختار نظام آموزشی 3-3-

۶ هستیم و از این منظر شرایط برای پذیرش دانشجو و 
برگزاری امتحانات نهایی متفاوت خواهد بود تصریح کرد: در 
سال ۹8، بخش اول داوطلبان ورود به کنکور همین کالس 
دوازدهمی ها هستند و بخش دوم نیز پشت کنکوری های 
به نظر می رسد الزم است فقط در  و  اند  قبل  سال های 
همان سال دو کنکور برگزار شود تا فارغ التحصیالن نظام 
های آموزشی قبلی با مشکل مواجه نشوند.عمادی با اشاره به 
قانون سنجش و پذیرش دانشجو که در سال ۹2 به تصویب 
رسید گفت: در این قانون مبنای پذیرش دانشجو تلفیقی از 
سوابق تحصیلی و آزمون های کنکوری است. بر اساس این 

قانون باید با افزایش ساالنه سهم سوابق تحصیلی، در نهایت 
85 درصد ظرفیت دانشگاه ها با مالک سوابق تحصیلی پر 
شوند. هرچند قانونگذار ابهاماتی را به جا گذاشته و به روشنی 
درباره رشته محل های پرمتقاضی تعیین تکلیف نکرده است.
وی افزود: راهکارهای مختلفی برای این منظور قابل بررسی 
است از جمله این که امتحانات نهایی تنها در پایه دوازدهم 
برگزار شود و سهم سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو در 
رشته محل های پر متقاضی حداکثر تا 50 درصد افزایش یابد 
و 50 درصد باقی مانده سهم  آزمون های عمومی و اختصاصی 
کنکور باشد. افزایش سهم سوابق تحصیلی از رقابت شدید 

در کنکور می کاهد.
رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش با اشاره به استقرار 
و  امتحانی  اوراق  الکترونیکی  تصحیح  سامانه  تدریجی 

امنیت کامل امتحانات نهایی در مراحل مختلف از ارسال 
سواالت تا ثبت نمرات افزود: اینگونه سوابق تحصیلی در 
آموزش و پرورش با استانداردهای باالتری ثبت خواهند شد و 
این نمرات بهترین بستر سنجش کارایی و اثر بخشی نظام 

آموزش عمومی خواهد بود.

شرایط معافیت از سربازی در سال۹۷
باشگاه خبرنگاران- شرایط معافیت از خدمت سربازی در سال 
۹7 اعالم شد.افرادی که درخواست معافیت از خدمت سربازی 
ایثارگری  معافیت  از  توانند  می  شرایطی  داشتن  با  دارند  را 
استفاده کنند. بر اساس ماده ۴5 قانون خدمت وظیفه عمومی 
مشموالن می توانند با ارائه سابقه مشخصی از آزادگی، ایثارگری 
و جانبازی والدین از خدمت سربازی به صورت قطعی معاف 
شوند. مصوبه کسر خدمت ایثارگری در 5 سال و از سال ۹۶ 
تا ۱۴00 و هر سال کسر خدمت و معافیت 20 هزار نفر، اجرا 
می شود و افرادی که بیشترین امتیاز را کسب کنند، از خدمت 

سربازی معاف می شوند.

معافیت ایثارگری فقط برای کسانی که
28 یا 2۹ ماه به باال سابقه ایثارگری دارند

به گفته سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز 
ستاد کل نیروهای مسلح معافیت ایثارگری تنها شامل کسانی 
می شود که 28 یا 2۹ ماه به باال سابقه ایثارگری دارند و همه 
مشموالنی که تاریخ اعزامشان فرا رسیده باید به خدمت اعزام 
شوند و حتی افرادی که سابقه ایثارگری والدینشان حدود 30 
ماه است، در صورت غیبت نمی توانند از مزایا بهره مند شوند. 

مشموالنی که والدینشان 30 ماه سابقه ایثارگری داشته باشند از 
سربازی قطعا معاف هستند، اما آن دسته از ایثارگرانی که جانباز 
هستند می توانند با ارائه 25 ماه سابقه ایثارگری یک فرزند ذکور 
خود را از خدمت معاف کنند. الزم به ذکر است؛ این افراد می 
توانند به ازای هر 30 یا 25 ماه یکی از فرزندان خود را از خدمت 
وظیفه معاف کنند. آزادگان نیز با ارائه سابقه 2۴ ماه می توانند 
یک فرزند خود را معاف کنند.اولویت بهره مندی از این امتیاز 
معافیت ایثارگری به ترتیب با سربازان در حال خدمت، مشموالن 
دارای برگه اعزام، مشموالنی که در مهلت قانونی معرفی شده اند 

و همچنین مشموالن دارای معافیت تحصیلی خواهد بود.
افراد واجد شرایط می توانند برای اخذ گواهی جبهه به سازمان 
نیروهای مسلح مربوط )ارتش جمهوری اسالمی ایران، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران( مراجعه کنند 
و سازمان های نیروهای مسلح برابر روش جاری که در مورد 
رزمندگان دارای 30 ماه جبهه یا فرزندان ایثارگران متولد ۱372 به 
قبل عمل می کردند، نسبت به بررسی و صدور گواهی اقدام 
خواهند کرد.جزئیات و چگونگی اجرای این مصوبه از طریق 
www.vazifeh. پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی

police.ir و یا سامانه تلفن گویا به شماره 0۹۶۴80 اطالع 
رسانی می شود.

قیمت کارت های
 معافیت

قیمت کارت های معافیت برای افراد با تحصیالت دکترای 
تخصصی مبلغ یک میلیون و 300 هزار تومان، برای افراد 
با تحصیالت دکترای حرفه ای مبلغ یک میلیون و ۴0 هزار 
تومان، برای افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد یک میلیون و 
۴0 هزار تومان، برای افراد با تحصیالت کارشناسی مبلغ 325 
هزار تومان، برای افراد با تحصیالت فوق دیپلم مبلغ 325 هزار 
تومان، برای افراد با تحصیالت دیپلم ۱30 هزار تومان، برای افراد 
با تحصیالت زیردیپلم ۹7 هزار و 500 تومان، مشموالن ایرانی 
خارج از کشور یک میلیون و 300 هزار تومان، مددجویان کمیته 
امداد و سازمان بهزیستی 5000 تومان و معافیت های پزشکی 

۱30 هزار تومان تعیین شده است.

معافیت فرزندان اولیای معلول از سربازی
روز  علنی  نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
چهارشنبه ششم دی ماه، ماده 2۶ الیحه حمایت از حقوق 

افراد دارای معلولیت را بررسی و تصویب کردند.بر این اساس، 
پنجاه درصد )50%( حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات 
یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی 
که مسئولیت پرداخت هزینه  های مترتب بر معلولیت فرد بر 
عهده اولیا است از پرداخت مالیات معاف می شود و گواهی 
تایید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی 
کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان 
ارائه خواهد شد.طی تبصره این ماده، آیین  نامه اجرائی این 
ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی ظرف مدت ۶ ماه پس از ابالغ این قانون تهیه 

می  شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین بر اساس ماده 27 که با اکثریت آرای وکالی ملت 
مصوب شد، یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول 
بوده ) هر دو یا یکی از آن ها  معلول باشد( و یا حداقل دو نفر 
از فرزندان آن ها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه 
عمومی معاف می شود.طبق تبصره ماده مذکور،  همسرانی 
که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می کنند، مادامی که  
سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند، از 

انجام خدمت وظیفه عمومی  معاف می شوند.

مشاور رئیس جمهور : گران شدن دالر کار خوبی بود
تسنیم- مشاور رئیس جمهوری با حمایت تمام قد از گران 
افزایش  از  جلوگیری  برای  دولت  تالش  دالر،   نرخ  شدن 
نرخ ارز را عبث عنوان کرد و »شلخته بودن« را یکی از 
دانست.اکبر  در کشور  قطعه  و  خودرو  تولید  ویژگی های 
ترکان در گفت وگویی از افزایش قیمت دالر حمایت کرده 
و گفته است: اینکه قیمت دالر باال رفت کار خوبی بود 
چاره ای نبود چون آن موقع مصنوعی قیمت دالر را پایین 
نگاه داشته بودند, وقتی سطح عمومی قیمت ها باال می 

عمومی  تقاضای  شود  .نمی  رود  می  باال  هم  دالر  رود 
این موجب  نرود چرا که  باال  اما دالر  باال رود  قیمت ها 
شکست اقتصاد می شود. دالر ارزان بماند ولی تورم باعث 
می شود که کاالی داخلی گران شود .وی با بیان این که 
افزایش قیمت  دولت کوشش عبثی می کرد که جلوی 
دالر را بگیرد میلیادرها دالر هم پول تزریق کرد ولی نشد، 
حرکت  اقتصاد  حرکت  جریان  دولت خالف  کرد:   تصریح 
می کرد, وقتی تورم وجود دارد سطح عمومی قیمت ها 

اندازه  به  به سال  ایرانی سال  یعنی کاالی  رود  باال می 
تورم افزایش قیمت پیدا می کنند و وقتی که دالر ثابت 
ثابت هستند. قیمت  دارای  وارداتی هم  های  کاال  باشد 

وی ادامه داد: وقتی قیمت کاالهای وارداتی ثابت بماند و 
قیمت کاالهای ایرانی گران شود می شود کاالی خارجی 
ارزان و کاالی ایرانی گران و این موجب کاهش صادرات و 
افزایش واردات می شود.می شود در اقتصادی که کارخانه 
ها زیر ظرفیت کار می کنند و محصوالتش روی دستش 

پالستیکی  ظرف  )از  خارجی  کاالی  همینطور  ما  مانده 
منزل  لوازم  و  جوراب  و  کفش  و  شلوار  و  تا کت  گرفته 

و…( وارد کنیم .

   )
ان

رز
)ا

درب اتوماتیک

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات
خیابان شهید رجایی ، نبش 

رجایی 15   09155614880

با خرید پوشاک از بــارکــد
در میهمانی و جمع دوستان خود خاص باشید 

تنوع کار، کیفیت و شیک پوشی را با ما دنبال نمایید.

پوشاک بارکد - ابتدای خیابان فردوسی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660308001004086- 1396/12/26 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحسین راه رو فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 615 و شماره ملی 065080730 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 377/45 متر 
مربع به شماره پالک 1 و 2 و 3 فرعی از 913- اصلی و  916 - اصلی و 321- اصلی بخش یک بیرجند از محل مالکیت صدیقه جدائیان و غیره محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ار تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/2۸       تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/1/1۸                    علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک برحسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آیین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل: 
بخش 11 قاینات

قطعه مفروزه مزرعه قدی پالک 1587- اصلی
111 فرعی ورثه حاج حسین شکری ششدانگ یک قطعه زمین در روز 1397/02/08

انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق از ساعت 8 الی 10 صبح در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده 
15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، درغیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 

را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: 1397/01/1۸                        محمد براتی اسدآباد - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاین
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افزایش 10 درصدی فروش کتاب در طرح عیدانه
صدا و سیما-فروش کتاب در طرح عیدانه خراسان جنوبی نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است. معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
گفت: در طرح عیدانه امسال 6 هزار و 256 کتاب به ارزش بیش از 114 میلیون و 91 هزار تومان فروخته شد. رمضانی افزود: امسال تا روز 12 فروردین کتابها با 20 درصد 
با سالم، خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی تخفیف و طی سه روز  گذشته کتابها با 30 درصد تخفیف به فروش رسید. وی گفت: سال گذشته بیش از 90 میلیون تومان کتاب در طرح عیدانه خراسان جنوبی فروخته شد.

در روز عید نوروز از طریق کانال تلگرامی خود از 
بازگشایی ارگ کاله فرنگی بیرجند جهت بازدید 
عموم در ایام نوروز خبر داد که باعث خوشحالی 
مردم  اغلب  بطوریکه  شد  بیرجندی  شهروندان 
از  رو  تاریخی  مکان  این  که  هستند  مند  عالقه 
نزدیک ببینند متاسفانه چند مرتبه همراه با خانواده 
مسئولین  از  لذا  بود  بسته  کردم  مراجعه  اقوام  و 
محترم مربوطه خواهشمندم اگر توانایی بازگشایی 
این مکان تاریخی رو ندارند حداقل اخبار دروغ به 

مردم ارسال نکنند، باتشکر
915...247

سالم آوا، از شهرداری بابت گل کاری های زیبایی 
که انجام دادند تشکر میکنم، همچنین برای المان 
مردم هم  امیدوارم  زیباست،  واقعا  میدان طالقانی، 
فرهنگ حفاظت از این زیبایی ها را داشته باشند، 
یادم نمی رود سال گذشته بود که عده ای تعدادی 
در  را  میادین  در  شده  کاشته  گل  های  نشاء   از 
می آوردند، علت هر چه که بود این کار متناسب با 

فرهنگ غنی مردم این خطه نیست. با تشکر
922...173

سالم آوا ممنون که نامه وزیر محترم جهاد را در 
روزنامه پنجشنبه 97/1/16 منعکس کردی لطفا 
این اجحافی که درحق کارکنان خدوم وزارت جهاد 
کشاورزی در این چند سال شده و دل وزیر جهاد 
پیگیری کن  رابه خاطر خدا  آورده  درد  به  را هم 
این سنگر سازان بی سنگر دریغ  از  را  وحمایتت 

مکن و علت این بی عدالتی را ریشه یابی کن.
939...767

با سالم و خسته نباشید، به عنوان یک مسافر در 
ایام نوروز از شهر شما  بازدید کردم، واقعا آسفالت 
استان  مرکز  یک  حد  در  اصال  شهر،  خیابانهای 
نبود، دست اندازها و چاله هایی که وسط خیابانها 
بود باعث شکستگی فنر ماشینم شد و یک روز تو 
این شهر االف شدم، جا دارد مسئوالن شهر و به 

خصوص شهرداری همت ویژه ای بنمایند.
937...031

سالی  اول  که  این  جای  به  شهروندان  سالم، 
شهرداری،  کارکنان  به  باشید  گفته  خداقوتی 
قدری  کردید!  شروع  روحیه  تضعیف  و  انتقاد  با 
با روحیه  افراد  تا سال بعد همین  منصف باشید، 

بهتری برای زیباسازی شهر کار کنند.
922...526

مسئوالن مربوطه جهت شهرسازی و فضای سبز 
و آثار باستانی و مراکز تفریحی و جذب توریست و 
گردشگر، لطفا یک هفته جهت بازدید از شهر یزد 
وقت بگذارید و ببینید در دل کویر شهری سرسبز 

و پول زا چگونه پدید آمده است.
915...212
سالم آوای عزیزپیرومطلب مندرج در صفحه دوم 
روزنامه پنجشنبه مورخ97/1/16درمورد درخواست 
اول  معاون  از  وزیر محترم جهاد کشاورزی  ویژه 
رییس جمهور یک لطفی بکن و گزارش جامع تری 
تهیه کن زیرا نام آن دو سه دستگاهی که در متن 
افزایش  از  که  است  بار  برای چندمین  آمده  نامه 
حقوق بهره مند شده اند و قریب به اتفاق وزارت 
خانه ها ازاین افزایش حداقل یکبار برخوردار شده 

اند به جز وزارت جهاد کشاورزی!
915...316
پرواز  ساعته   16 تاخیر  خواهشا  آوا  روزنامه 
بیرجند به بغداد را چاپ کنید، تا کی این تاخیر 
برای  بگیره، سفر هوایی  رو  امان مردم  باید  ها 
چه  معطلی،  و  سرگردانی  نه  مردمه  آسایش 

کسی باید پاسخگو باشه؟
915...597

سالم آوا، فردی یا افرادی هستند که مدام هر روز 
پیام آن ها را درباره جمع کردن دستفروش های 
بازار چاپ می کنید، ولی کسی پیامی نمی دهد که 
خیلی از مردم که استطاعت خرید ندارند با قیمت 
های پایین تری که دستفروشان می دهند می تواند 
حداقل مقداری میوه تهیه کند، از شهرداری تقاضا 
دارم نان بُری نکنند و برای ساماندهی این ها در 
مکانی بهداشتی اقدام کنند، فرقی هم نداشته باشد 

که فرد تبعه افغانستان است یا ایرانی، با تشکر
0915...568

بخاطر  خواهشمندیم  مسئولین  از  سالم.  با 
جلوگیری از تصادفات برای دو باند کردن جاده 

علی آباد اقدام فرمایند.
915...099
واقعا بعد سه چهار سال هنوز وقت آسفالت پروژه 
مسکن مهر دو طبقه بنیاد شهید)شرافت(نشده ؟! 
چطور دور تا دور مسکن مهر بنیاد شهید آسفالت 
شده ولی اینجا حتی جدول کشیش کامل نشده؟!! 
اولین  در  خواستید  پول  چی  هر  که  چیه  ما  گناه 
خاک  سال  چهار  بعد  ولی  کردیم  واریز  فرصت 
بنیاد  چرا  نیست.  خبری  آسفالت  از  هنوز  خوردن 
شهید پیگیری نمی کند؟ از خانواده شهدا مظلوم تر 

انگار نیست! اجرتان با شهدا!
915...597
ما  کشاورزی،  وزیرجهاد  سخنان  پی  در  سالم. 
پیگیرحقوق  طبیعی(  )منابع  وزارت  این  کارکنان 
ضایع شده خود هستیم. چرا اجحاف! بخصوص ما 
 که همچون محیط زیستی ها کارحاکمیتی انجام 
می دهیم چرا نصف ایشان دریافتی داریم! از فردوس
937...752

نزدیک به سه سال شده اقساط وام مسکن مهر 
پرداخت می کنیم ولی هنوز آسانسور راه اندازی 
نشده و فاقد سیستم آتش نشانی، اطفا حریق و 
نشده،  گرفته  هم  کار  پایان  و  هستیم،  آسفالت 

لطفارسیدگی فرمایید)مهر11بیرجند الهیه 1(
915...494

سربازی- “شهرستان فردوس امسال نوروزی 
متفاوت را تجربه کرد به طوری که تا پایان روز 
13 فروردین آمار بازدید کنندگان از جاذبه های 
گردشگری شهرستان فردوس به 700 هزار نفر 
رسید “ فرماندار فردوس به عنوان رئیس ستاد 
خدمات سفرشهرستان در گفت و گو با خبرنگار ما 
با اعالم این مطلب اضافه کرد: برگزاری همایش 
در  گردشگری  و  گذاری  ظرفیت های سرمایه 
زیرساخت  سازی  آماده  و  گذشته  سال  اسفند 
های الزم برای جذب گردشگران و ماندگاری 
مسافران سالی پر رونق را در تعطیالت نورزوی 
امسال برای شهرستان فردوس رقم زد. حسین 
ابراهیمی افزود: بر اساس آمار441 هزار و 160 
نفر از سه اثر شاخص شهرستان شامل: مجتمع 
گردشگری آبگرم معدنی ، شهر تاریخی تون و 
بازید کردند  باغستان  نمونه گردشگری  منطقه 
که بیشترین بازدید از شهر تاریخی تون با 186 
هزار و 590 نفررتبه اول را به خود اختصاص داد 
و منطقه نمونه گردشگری باغستان با 184 هزار 
و 930 نفر و آبگرم معدنی با 69 هزار و 640 نفر 

در جایگاه دوم و سوم قرار گرفت.

افزایش 15 درصدی ماندگاری مسافر
نسبت به سال قبل

وی با اشاره به اینکه امسال میزان اسکان و 
ماندگاری مسافر نسبت به سال قبل 15 درصد 
روز  پایان  تا  اسفند   27 از  افزود:  داشته  رشد 
دراقامتگاههای  نفر  هزار   353 فروردین   13
مختلف شهرستان اسکان داده شدند و با توجه 
به اینکه خدمات سفر تا پایان روز 17 فروردین 
و  اسکان  آمار  یقین  طور  به  دارد  ادامه  ماه 
گردشگری  های  جاذبه  از  کنندگان  بازدید 
فردوس افزایش خواهد یافت. وی خاطرنشان 
در  اقامتی مدارس  بر 262 تخت  کرد: عالوه 
نیز  تخت   550 از  بیش  اسالمیه،  و  فردوس 
اقامتگاههای  پذیرها،  مهمان  ها،  درهتل 
معدنی  آبگرم  اقامتی  مجتمع  و  گردی  بوم 
در  گردشگران  و  مسافران  پذیرش  آماده 
دربارگاه  تنها  که  بود  نوروزی  تعطیالت  ایام 
روزانه  ابراهیم  سید  و  محمد  سید  امامزادگان 
به طور متوسط 2 هزار و دویست نفر اسکان 
شاخصی  تاریخی  آثار  وجود  وی  شدند  داده 
سید  و  محمد  سید  امامزادگان  بارگاه  مانند: 
و حوض  قدیم، مسجد  جامع  ابراهیم، مسجد 

انبار کوشک ، مدرسه علیا، شهر تاریخی تون، 
موزه مردم شناسی، روستایی ییالقی باغستان 

و آبگرم معدنی را از مهمترین مکانهای دیدنی 
شاهد  امسال  که  برشمرد  فردوس  شهرستان 

استقبال گردشگران از این آثار بودیم. ابراهیمی 
قرار گرفتن شهرستان فردوس در مسیر عبور 

مسافران و زائران 7  استان جنوبی کشور به 
الرضا و کریدورجنوب به شمال  مقصد مشهد 

و همچنین داشتن 71 اثر به ثبت رسیده ملی 
های   زمینه  مهمترین  از  را  جهانی  اثر  یک  و 

جذب گردشگر و ماندگاری مسافران بر شمرد 
اصلی  مسیرهای  سازی  آماده  کرد:  اضافه  و 

شهر تاریخی تون و قنات جهانی بلده، برپایی 
نمایشگاههای نوروزی، برپایی سیاه چادرهای 

گوناگون  های  جشن  برگزاری  و  عشایری 
ستاد  اقدامات  مهمترین  از  نوروزگاهها  در 

همکاری  با  فردوس  شهرستان  سفر  خدمات 
دستگاههای اجرایی بود.

استقبال مردم از کویر پلند

به گفته وی کویر پلند و منطقه حفاظت شده 
های  گونه  وحش،  حیات  داشتن  با  مظفری 
مانند:  دیدنی  آثار  و  جانوری  و  گیاهی  مختلف 
پر  آسمانی  و  ها  رمل  یوز،  دم  سوراخ،  سنگ 
ستاره در تعطیالت نورزوی امسال پذیرای 20 
هزار نفر بازدید کننده بود. رئیس ستاد خدمات 
سفر فردوس تصریح کرد: با ایجاد زیرساختهای 
الزم مانند اقامتگاههای بوم گردی، زیپ الین، 
شتر سواری و سافاری عالوه بر استقبال تورهای 
گردشگری شاهد حضورپر شورمردم شهرستان 

فردوس در این منطقه بکر و کویری بودیم.

برپایی 10 نوروزگاه با هدف ایجاد 
روحیه نشاط و شادابی در جامعه

 ابراهیمی از برپایی 10 نوروزگاه در فردوس، 
اسالمیه ، باغستان و آبگرم معدنی در چندین 
نوبت خبر داد و افزود: این نوروزگاهها با هدف 
مردم  بین  در  شادابی  و  نشاط  روحیه  ترویج 
نمایشی،  هنرهای  اجرای  با  که  شد  برگزار 
همراه  قدیمی  سنن  و  آداب  و  آئینی  موسیقی 
بود و مورد استقبال گسترده مردم و مسافران 
قرار گرفت. وی بر پایی نمایشگاههای عیدانه 
عرضه  و  فردوس  شهرستان  مختلف  نقاط  در 
محلی  غداهای  و  سوغات  دستی،  صنایع 
چادرهای  سیاه  برپایی  همچنین  و  فردوس 
پخت  عشایرو  محصوالت  عرضه  و  عشایری 
خدمات  ستاد  اقدامات  دیگر  از  را  محلی  نان 

سفر در تعطیالت نورزوی بر شمرد.

400 مورد بازرسی
از واحدهای صنفی و خدماتی 

به گفته وی در طول تعطیالت نورزوی 400 
مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی در 
خدمات  ارائه  و  ها  قیمت  بر  نظارت  راستای 
انجام شد وگشت های مشترک وظیفه بازدید 
خدماتی  مراکز  ها،  رستوران  اقامتی،  مراکز  از 

بین راهی و اورژانس را به عهده داشتند.

نوروز پر رونق گردشگری در فردوس
بازدید 700 هزار نفر از جاذبه های توریستی شهرستان فردوس

عکس ها: سربازی

ایرنا - شهرستان مرزی درمیان با 22 قلعه 
به سرزمین قلعه های تاریخی خراسان جنوبی 
به  توجه  با  مردم  گذشته  در  و  است  معروف 
کوهستانی و مرزی بودن منطقه برای دفاع از 
قلعه های مرتفع و مستحکمی ساخته و  خود 
ایرنا  به گزارش  اند.  یادگار گذاشته  به  از خود 
و  دارد  قرار  جنوبی  خراسان  شرق  در  درمیان 
به  جنوب  از  قاینات،  شهرستان  به  شمال  از 
شهرستان  به  غرب  از  سربیشه،  شهرستان 
است.  افغانستان محدود  به  از شرق  و  بیرجند 
کیلومترمربع   861 و  هزار  پنج  شهرستان  این 
دهستان   6 و  بخش  سه  از  و  دارد  مساحت 
 300 حدود  با  درمیان  است.  شده  تشکیل 
در  آن  اثر   83 که  تاریخی  و  فرهنگی  اثر 
فهرست آثار ملی ثبت شده است از غنی ترین 
می  شمار  به  جنوبی  خراسان  های  شهرستان 
رود، در طول سال بویژه ایام نوروز مسافران و 
گردشگرانی با سفر به این شهرستان مرزی از 
آثار آن به ویژه قلعه ها دیدن می کنند. وجود 
در  پـراکنده  باستانی  های  محوطه  و  ها  تپه 
منطقه، قلعه های اسماعیلی، آسبادها و مساجد 
با عظمت  تمدنی  نشان دهنده سابقه  تاریخی 
طبس  شهر  همچنین  است.  شهرستان  این 
مسینا و مناطق اطراف آن در فاصله حدود 30 
کیلومتری شرق شهر اسدیه از لحاظ تاریخی و 
باستان شناسی بسیار غنی است. به دلیل وجود 
قلعه های زیاد، شهرستان درمیان به دیار قلعه 

های کهن معروف است.

قلعه »کل حسن صباح«
دوره اسماعیلیان

در  آباد  مومن  دژ  یا  صباح  حسن  کل  قلعه 
نزدیکی روستای » تغندیک« شهرستان درمیان 
قرار دارد، این قلعه با ارزش ترین و مهم ترین قلعه 

اسماعیلیان در منطقه تاریخی قهستان و دومین 
مرکز دفاعی آنها پس از قلعه الموت است.

در غربی ترین بخش این قلعه بقایای معماری 

بر فراز کوه قابل مشاهده  به صورت تل خاک 
است، این فضا به وسیله یک راهروی باریک با 
عرض حدود سه متر به بخش مرکزی منتهی 
می شود. بخش مرکزی نسبت به سایر قسمت 
بقایای معماری آن  های قلعه سالم تر مانده و 
قابل تشخیص است و عناصر معماری این قسمت 
شامل راهروها، اتاق ها و تاالر های بزرگی است 
که از سنگ ساخته شدند. در سطح قلعه تعداد 
و  حیوانی  نقوش  با  منقوش  آجرهای  از  زیادی 
گیاهی پراکنده است که این آجرها به شکل مربع، 
مستطیل و 6 ضلعی هستند که برای تزئین بخش 

های مختلف قلعه استفاده شدند.

قلعه فورگ دوره افشاریه

مرکزی  بخش  توابع  از  فورگ  روستای 

شهرستان درمیان و در فاصله 90 کیلومتری 
شرق بیرجند و 10 کیلومتری شهر اسدیه واقع 
شده است. ساخت این قلعه در زمان نادرشاه 
شد  شروع  منطقه  حاکم  بقاخان  میرزا  توسط 
و پس از وی پسرش میرزا رفیع خان ساخت 
قلعه را به اتمام رساند. دروازه اصلی قلعه در 
ضلع شرقی و یک دروازه کوچک تر در ضلع 
شمالی آن قرار دارد و شاه نشین در بلندترین 
نقطه واقع شده و فضاهایی از قبیل اصطبل، 
آب انبار، اتاق های ساخته شده در دو طبقه و 
مسجد را در بر می گیرد. این بنا در در زمره 
10 قلعه تاریخی مهم کشور و از آثار مهم و 

جایگاه  بر  عالوه  که  است  ایران  توجه  قابل 
ملی، ظرفیت ثبت در فهرست میراث جهانی 
شماره  به  نیز  تاریخی  اثر  این  و  داراست  را 

3450 ثبت ملی است.

قلعه درخش دوران قبل از صفوی

ضلعی  چهار  نقشه  با  درمیان  درخش  قلعه 
جنوبی  در ضلع  اصلی  ورودی  و  ساخته شده 
مدور  برج   6 دارای  بنا  این  و  شده  واقع  آن 
شمالی  و  غربی  جنوبی،  اضالع  در  که  است 
قرار دارند. ورودی قلعه در ضلع جنوبی است 
که  گرفته  قرار  هشتی  فضای  آن  از  پس  و 
است.  نوع عرقچین  از  گنبدی  پوشش  دارای 
از دیگر فضاهای موجود در این ضلع باید به 

و  مطبخ  و  متعدد  های  اتاق  ارتباطی،  راهرو 
 2 دارای  قلعه  این  و  کرد  اشاره  دان  هیزم 

حیاط مرتبط با یکدیگر است.

مسجد جامع هندواالن
قدیمی ترین بنای مذهبی خراسان جنوبی

مسجد جامع هندواالن درمیان باشکوه ترین 
بنای تاریخی و مذهبی خراسان جنوبی است که 
بر اساس کتیبه های کوفی کشف شده، این اثر 
تاریخی و مذهبی متعلق به قرون هفتم و هشتم 
هجری قمری است. جالب ترین و قدیمی ترین 
بخش آن گنبد مسجد است که با مهارت خاصی 
بر روی فضای چهار ضلعی ساخته شد و این بنا 
11 مرداد 1367 با شماره 1893 در فهرست آثار 

ملی ایران به ثبت رسید.

درخت چنار »دوشنگان«
با 750 سال قدمت

»دوشنگان«  چنار  قدیمی  و  زیبا  درخت 
روستای محمد آباد درمیان با 750 سال حیات 
آثار طبیعی این شهرستان  از کهن ترین  یکی 
زیبا، همواره در طول  این درخت  مرزی است. 
در  را  اش  سایه  استوار  و  پرصالبت  زمان 
گرمای تابستان نثار رهگذاران می کند و مردم 
روستاهای اطراف و شهر اسدیه در ایام تعطیل 
از سایه این درخت برای گذراندن اوقات فراغت 
حدود  طبیعی  اثر  این  قطر  کنند.  می  استفاده 
چهار متر و داخل تنه آن در اثر درون پوسیدگی 
حفره بزرگی ایجاد شده است و از سمت غرب 
آب قنات به سمت این درخت که در شیب دره 
قرار دارد جاری است و این آب در یک گودال 
تصویر  که  کرده  ایجاد  را  ای  برکه  عمق  کم 
افتاده و موجب خلق   این درخت عظیم در آن 

چنار  این  است.  شده  زیبا  بسیار  ای  منظره 
 750 حدود  کارشناسان  نظر  طبق  کهنسال 
سال سن دارد و جزو درختان کهنسال با ارزش 
چنار کشور است و تاج این چنار بسیار بزرگ و 
فضایی حدود 512 متر مربع را پوشش می دهد، 
در  تواند  می  ارزشمند  طبیعی  اثر  این  معرفی 
جذب گردشگر تاثیرگذار باشد. این اثر طبیعی 
در تیرماه 1390 با شماره 106در فهرست آثار 

طبیعی کشور به ثبت رسیده است.

منطقه حفاظت شده درمیان
در انتظار گردشگران

 20 فاصله  در  درمیان  شده  حفاظت  منطقه 
کیلومتری شهر اسدیه مرکز این شهرستان قرار 
دارد و دارای جاذبه های طبیعی و زیست محیطی 
شده  حفاظت  منطقه  است.  فردی  به  منحصر 
بودن  دارا  دلیل  به  دور  های  گذشته  از  درمیان 
قابلیت های فراوان بویژه وجود گله های قوچ و 
میش مطرح بوده است. این منطقه به علت داشتن 
مراتع زیبا و تپه ماهورهای متعدد مامن مناسبی 
در خراسان  و میش وحشی  قوچ  پرورش  برای 
جنوبی است. منطقه یادشده در ناحیه خشک و 
نیمه خشک قرار دارد و تقریبا تمامی پدیده های 
طبیعی مثل کوه، تپه، چشمه، رودخانه و قنات 

های مختلف در آن به چشم می خورد.
چشمه  و  آبشار  وجود  درمیان،  بکر  طبیعت 
معدنی آب ترش، قلعه باستانی حسن صباح و چنار 
هزار ساله دوشنگان بر ارزش منطقه افزوده است.
پستانداران  شامل  منطقه  این  وحش  حیات 
مختلف از جمله قوچ و میش، گربه پاالس، گرگ، 
روباه، شغال، کفتار، خرگوش، تشی و انواع موش 
و پرندگان مختلفی از جمله کبک، تیهو، کبوتر 
طالیی،  عقاب  دشتی،  عقاب  قمری،  چاهی، 

دلیجه، هما و کرکس است.

درمیان؛ دیار قلعه های کهن

عکس: اینترنت
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اطالعات ۸۷ میلیون کاربر در رسوایی فیس بوک فاش شده است!

ایسنا- فیس بوک می گوید اطالعات بالغ بر ۸۷ میلیون نفر از کاربرانش به صورت نادرست و ناخوداگاه در اختیار موسسه مشاوره سیاسی و 
تحقیقاتی کمبریج آنالتیکا قرار گرفته است که از این میزان، ۱.۱ میلیون نفر از آنها اهل کشور انگلستان بوده اند. این در حالیست که پیشتر یک 

افشاگر به نام کریستوفر وایلی تعداد کاربرانی را که از رسوایی فیس بوک آسیب دیده اند،را ۵۰ میلیون نفر اعالم کرده بود. شنبه *18 فروردین 1397 * شماره 4037

منتقدان و کارشناسان از
 نقاط قوت و ضعف »پایتخت 5« می گویند

سینما و چهره ها

محسن چاوشی برای 
»مصادره« می خواند

با  را  همکاری هایی  پیش تر  که  چاوشی  محسن 
موسسه »تصویر گستر پاسارگاد« انجام داده است، 
نام »دلبر«  با  نهایی قطعه ای  آماده سازی  در حال 

برای فیلم سینمایی »مصادره« است که هفته آینده 
منتشر خواهد شد. این کلیپ قرار است با ترکیبی از 
تصاویر فیلم و حضور بازیگرانی مانند رضا عطاران، 
هومن سیدی، مهران احمدی هفته آینده رونمایی 
شود.فیلم سینمایی »مصادره« به کارگردانی مهران 
سینماهای  نوروزی  اکران  های  فیلم  از  احمدی 
کشور است. این فیلم محصول موسسه تصویر گستر 
پاسارگاد و تهیه کنندگی آن بر عهده محمدحسین 

قاسمی بوده است.

فناوری اطالعات

پاسخ مرکز ملی فضای 
مجازی به شبهات فعالیت
 پیام رسان های داخلی

شبهات  به  پاسخ  در  مجازی  فضای  ملی  مرکز 
فعالیت پیام رسان های داخلی در کشور بیانیه ای 

صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

خارجی  مشابه  اپلیکیشن های  برخی  باگ های 
احتمال  اشاره شده،  آنها  به  اخیر  روزهای  در  که 
این  در  کاربران  شخصی  اطالعات  رفتن  لو 
بومی  درباره پیام رسان های  که  ایرادهایی  و  اپ  ها 
و  ویژگی  دلیل  به  مطرح شده،  اخیر  روزهای  در 
پیچیدگی این گونه نرم افزارها، وجود این اشکال ها 
در ابتدای کار طبیعی است و انعکاس غیرمغرضانه  
آن توسط متخصصان و کاربران، کاری شایسته و 
موجب بهبود پیام رسان های بومی خواهد شد. مرکز 
ملی فضای مجازی از طریق تشکیل یک کارگروه 
کارشناسی از دستگاه های ذیربط و پیام رسان های 
بومی، در صدد رفع این اشکال هاست و به مردم 
در  را  خود  تالش  نهایت  که  می دهد  اطمینان 
حفاظت از حریم خصوصی ملت ایران در فضای 

مجازی به عمل خواهد آورد.

برای خود  دیگر  »پایتخت« حاال  جام جم- مجموعه 
داستانش  معمولی های  و  شده  ویژه  امضایی  صاحب 
دیگر  خانواده  هر  از  معروف تر  خانواده ای  به  شاید  را 
در ایران تبدیل کرده است. سال هاست که مخاطبان 
را  نیکا  و  سارا  آشنایند،  ارسطو  و  هما  و  نقی  با 
پنجعلی  بابا  بد  حال  و  ناتوانی ها  نگران  و  می شناسند 
سری  اولین  که  پایتخت  تلویزیونی  هستند.مجموعه 
مخاطبان  برای  سیما  اول  شبکه  از   9۰ نوروز  در  آن 
پنجمین  حاال  نوروزی  وقفه  سال  یک  با  شد،  پخش 
است؛  کرده  سیما  نوروزی  آنتن  روانه  را  خود  سری 
رخ  داخلی  تلویزیونی  کمتر مجموعه  برای  که  اتفاقی 
موفقیت شخصیت های  و  محبوبیت  بر  گواهی  و  داده 

است. مجموعه  این 

گهگاه  که  هجمه هایی  و  انتقادات  موج  حال  این  با 
پنجم  سری  در  می گرفت،  صورت  پایتخت  علیه 
مجموعه زودتر از هر زمان دیگری آغاز شد و عده ای 
عجوالنه و گاهی مغرضانه)!( به نقد ابعاد مختلف آن 
مجموعه  سرمایه گذار  حمایت  و  دخالت  از  پرداختند. 
ترویج  چون  بی اساسی  صحبت های  تا  گرفته 
سرشناس  منتقدان  این،  وجود  با  زودهنگام!  ازدواج 
را  مجموعه  این  سینما  و  تلویزیون  نکته سنج  و 
مجموعه  کیفی  و  کمی  چون  و  چند  از  و  پسندیده 

گفته اند. سخن  پنجمش  سری  در 

فنی تکنیک های  زمینه  در  پیشرفت 

را   ۵ پایتخت  مجموعه  امسال  طالبی نژاد:  احمد 
از  آن  سوم  سری  بازپخش  مشاهده  با  همزمان 
برایم  این  و  می بینم  دیگر  شبکه های  از  یکی 
نقاط قوت و ضعف  مقایسه  به  تا  است  فرصت خوبی 
نظرم  به  بپردازم.  پخش اش  دوران  طول  در  پایتخت 
بهتر  و  لحظات حرفه ای تر  بسیاری  در  اثر  کارگردانی 
صحنه  مثال  برای  و  است  شده  قبل  سری های  از 
و  فنی  تکنیک های  لحاظ  به  دریا،  در  بالن  سقوط 
صحنه  از  باالتر  گردن  و  سر  یک  ویژه  جلوه های 
است.  مجموعه  سوم  سری  در  سقف  فروریختن 
۵ به لحاظ فنی در لحظاتی قوی ظاهر شده  پایتخت 
رامین فر  ریما  هم  بازیگران  بازی  لحاظ  به  و  است 
در لحظه ای که در ساحل گیر کرده اند و دچار توهم 
می شود، بازی قوی و ماندگاری را از خود به نمایش 

می گذارد.

در سری جدید صحنه های
بینیم می  زیادی  غیرضروری   

خالی  پخش اش  سری،  این  در  پایتخت  حال  این  با 
من  متاسفانه  دارد.  هم  عیب هایی  و  نیست  اشکال  از 
این طور احساس می کنم که پایتخت با کمرنگ تر کردن 
سری های  در  )که  منطقه ای اش  و  قومی  ویژگی های 
پیش بارزتر بود( به نوعی هویت خود را از دست داده 

و مسیر و رویکرد آن عوض شده است. به همین دلیل 
زیادی  غیرضروری  صحنه های  جدید،  سری  در  هم 
می بینیم و ممکن است حتی این طور احساس کنیم که 
به مجموعه اصطالحا آب بسته شده است.سکانس های 
پایتخت در سری جدید در لحظاتی حتی غیردراماتیک  
می تواند  این  و  ندارند  قصه  مسیر  در  ارزشی  هستند، 
داستان  پیشبرد  در  برساند.  آسیب  مجموعه  کلیت  به 
هم وجه آموزه های اخالقی مجموعه که در سری های 
قبل هم وجود داشت، علنی تر و مستقیم تر از سری های 
آموزه های  که  معتقدیم  همه  تقریبا  و  شده  پیشین 
شوند،  گفته  رو  و  مستقیم  خیلی  چنانچه  اخالقی 

تاثیرشان را روی مخاطب از دست می دهند.

نوروزی کامال  یک سریال 

تماما  سریالی  پایتخت،  من  نظر  به  شرکا:  آنتونیا 
که  را  سریالی  ویژگی های  تمام  و  است  نوروزی 
مجموعه  این  دارد.  شود،  پخش  نوروز  ایام  در  باید 
یک داستان شاد و سرخوش نوروزی دارد و بنابراین 
و  عوام پسندانه  به اصطالح  داستان  مشاهده  از  نباید 

کنیم. تعجب  جامعه  از  این سطح  میان  در  نفوذش 

مشاهده  با  پایتخت  مجموعه  مخاطبان  از  گروه  این 
خنده  به  می شوند،  شاد  آن  مختلف  قسمت های 
احساس  من  حال  این  با  می گریند.  گاهی  و  می افتند 
دنباله دار  مجموعه های  همه  آفت  به  پایتخت  می کنم 
از  بعد  مجموعه هایی  چنین  است.  شده  دچار  دیگر 
این  و  می افتند  تکرار  به  عموما  پخش،  سری  چند 
اتفاقی ناگزیر است. مگر یک خانواده چقدر می توانند 

باشند؟ داشته  گفتن  برای  مختلف  داستان های 
می آورد  کم  جایی  در  فیلمسازی  هر  حال  هر  به 
دور  به  داستانش  اصلی  مسیر  از  می شود  مجبور  و 
درگیر  زیادی  لحظات  در  پایتخت  پنجم  سری  بیفتد. 
و  قهر  و  کالمی  کل کل های  و  موقعیت  کمدی 

است. شده  شخصیت هایش  آشتی های 

ندارند نقشی  هیچ  که  دوقلوهایی 

قسمت  حتی  و  شده   کمرنگ  اساسی  اتفاق های  سیر 
آنها  افتادن  گیر  و  بالن  سقوط  از  بعد  به  مربوط 
از  دیگرم  انتقاد  بود.  غمبار   و  تراژدیک  جزیره،  در 
داستان  در  نیکا  و  سارا  کودک  دو  شخصیت  حضور 
هیچ  مجموعه  سری  این  طول  در  نفر  دو  این  است. 
هیچ حرکت  و  هویت هستند  بدون  ندارند،  کارکردی 
در  اگر  من  عقیده  نمی بینیم.به  آنها  از  واکنشی  و 
داشته  توقع  آن  از  پایتخت  سریال  اندازه های  و  حد 
خوب  مجموعه  یک  که  بگوییم  می توانیم  باشیم، 
بعدی  سری  است  قرار  اگر  می کنم  پیشنهاد  و  است 
سازندگانش  عوامل  شود،  ساخته  مجموعه  این  برای 
را  پایتخت  و  بگردند  تازه  ایده ای  دنبال  به  االن  از 

بیندازند. زبان ها  سر  دوباره 

قوی داستانی  کشش های 

جذابی  سریال  مجموع  در  پایتخت  صلح جو:  طهماسب 
است.  شخصیت هایش  آن  قوت  نقطه  مهم ترین  است. 
تماشاگر  این چند سال گذشته  شخصیت هایی که طی 
این عالقه تماشاگر  آنها انس گرفته و همدلی دارد.  با 
به شخصیت ها و تیپ های اجتماعی به کمک موفقیت 
فراز  دارند که  و مخاطبان دوست  است  آمده  مجموعه 
ایرادی  ببینند.البته  را  شخصیت هایشان  نشیب های  و 
می خواهد  دلم  که  می دانم  وارد  مجموعه  به  هم  را 
دو کودک  ما شاهد  اول مجموعه  در سری  کنم.  بیان 
دوست داشتنی بودیم که به اقتضای سن و سالشان در 
زمان  مرور  به  می کردند.  ایفا  نقشی  ماجراها  پیشرفت 
که این بچه ها بزرگ شدند، به دکورهای سریال تبدیل 
شده اند و از آنجا که شخصیت های اصلی داستان بیشتر 
جاذبه های  تمام  نیستند،  حذف  قابل  اینها  و  شده اند 
همین  داده اند.  دست  از  داستان  در  را  دراماتیکشان 
است  داده  رخ  هم  پنجعلی  بابا  برای  وبیش  کم  اتفاق 
با  می کند  سعی  خود  خمسه  علیرضا  که  هرچقدر  و 
شیرین کاری هایش خودش را در قصه جا کند، ولی این 
دو کودک چنین نقشی ندارند.با این حال به عقیده من 
کشش های داستانی پایتخت در این سری پخش قوی 
سریالی  هنوز  و  می پردازد  جدیدی  ماجرای  به  است، 

خوب و قابل توجه است.

خودرویی  نمی کرد  فکر  هیچ وقت  پیکان  ها-  برترین 
جمع وجور و نرم و نازک بتواند بعد از او تبدیل به خودروی 
بیشتر مردم ایران و خودرویی پرخاطره برای همه تبدیل 
پراید  با  شکلی  به  ایران  مردم  همه  گفت  می توان  شود. 
خاطره دارند؛ حاال یا خودشان و خانواده و فامیلشان پراید 
داشته اند یا در شهرشان سوار پراید شده اند. البته خاطرات 
از پراید را حتما باید به دو بخش خاطرات تلخ و شیرین 
تقسیم کنیم.پراید را می توان یکی از موارد متعدد تجددهای 
قلمداد  ایران  زندگی مردم  در  اجبارشده  و  مسئول خواسته 
کرد؛ گزینه ای که هیچ گزینه مقابلی برای انتخاب نداشت 
و اگر پولتان و شرایطتان به اندازه خودروهای گران تر نبود، 

مجبور بودید همان پراید را داشته باشید.
البته پرایدی که تا اینجا از آن صحبت می کنیم، پراید تا 
هفت  هشت میلیونی قبل از سال 9۰ است که تقریبا همه 
مردم ایران از پیرمرد تا نوجوانانی که تازه ۱۸ سالشان شده 
ازرده خارج کردن  درباره  که  حاال  بخرند.  می توانستند  بود، 
این خودرو محبوب ایرانیزه شده صحبت می کنیم، پراید به 
انواع مختلف و متفاوت و البته گرانی تغییر ماهیت داده و 
فرزندان زیادی دارد که هر طور شکل و داخلشان را تغییر 
دهد و جان به جانشان کند، باز هم پراید خواهند بود. پراید 

دیگر یک خودرو ارزان نیست که هر خانواده ای بتواند یکی 
نبود که  پراید  این  دیگر  عبارت  به  باشد؛  داشته  را  آن  از 
خود را با خانواده های ایرانی تطبیق داد، این خانواده های 
همیشه منحصربه فرد و شگفت انگیز ایرانی بودند که باوجود 
همه نیش و زخم هایی که از پراید دیدند و می بینند باز هم 
برای پراید سرودست می شکنند و نمی گذارند این خودرو 
روی زمین بماند و حتی با قیمتی سه برابری باز هم پراید 

می خرند.

پرایُدلوژی
خبری که شرکت سایپا در توقف خط تولید خودرو پراید 
بارها  و  نیست  جدید  چندان  است،  کرده  اعالم  هاچ بک 
به  ایران  مردم  و  بازار  بیشتر  ولع  برای  تشویقی  این خبر 
خرید، پراید اعالم شده است. از اواخر سال 9۱ که موضوع 
آپشن های  و  مطرح شد  داخلی  خودروهای  استانداردهای 
پراید در حد حداقل ها هم نبود، موضوع ازرده خارج شدن این 
خودرو را بارها مسئوالن راهور و سایر مسئوالن شهری و 
نمایندگان مجلس مطرح و پیگیری کردند؛ اما مثل همیشه، 
زور خودروسازان به همه مسئوالن اجرائی چربید و پراید 

مقتدرانه به راه خود ادامه داد.

مسئوالن شرکت سایپا گفته اند توقف پرتیراژترین خودروی 
داخلی را با توقف تولید پراید ۱۱۱ هاچ بک شروع کنند؛ اما 
آینده اعالم  اردیبهشت سال  برای  از حاال  این اعالم که 
شده، معلوم نیست اجرائی شود و برای چندمین بار بیشتر 
بوی بازاریابی برای تولیدات این خودرو را دارد و باید دید 

چقدر این قول می تواند اجرائی شود.

سری کره ای هنوز خواهان دارد
سری اول پرایدهای هاچ بک و صندوق داری که وارد ایران 
کره ای  سری  به  می شد،  هم  تولید  مدتی  تا  و  بود  شده 
معروف بودند که هم بدنه قوی تری داشتند و هم از نظر 
جان سختی، بسیار زبانزد بودند و می توانستید تفاوت را در 
پرایدهای  شوید.  متوجه  هم  خودرو  نفس کشیدن  صدای 
کره ای هنوز هم خواهان دارد و کسانی که همان سال ها 
پراید کره ای داشتند، شاید تا امروز آن را نگه داشته باشند 
و هنوز از سری کره ای بودن پراید یک آپشن مهم در خرید 
آن است.یکی از دوستان می گفت همکار پزشکم دهه ۷۰ 
یکی از پراید های هاچ بک کره ای را خرید و آن زمان کلی 
باکالس بود و هنوز هم آن را نگه داشته است. علت این 
تفاوت بین نمونه کره ای و تولیدات داخل، جز این بود که 
تولید داخل تمام آپشن های مهم در اتاق و بدنه را از این 
که  خودرویی  بود؟  گرفته  سبک  و  جمع وجور  خودروی 
در  می توانست  چطور  می رفت،  فرو  مشت  یه  با  بدنه اش 
تهران و ترافیک و تصادفات روزمره اش جان سختی کند 

و از خود و راننده و سرنشینانش دفاع کند؟

خودروی فشن اسپرت های پایین شهر
بود که جوانان  از خودروهایی  اولین سری  پراید هاچ بک 
قشر متوسط و به قولی پایین شهری می توانستند روی آن 
مانور دهند و َکل َکل راه بیندازند. خودروهایی مثل گلف و 
ُگل هاچ بک آن زمان برای جوانان این طبقه گران بود؛ اما 
پراید هاچ بک گزینه جدید و نزدیک به هدفی بود که هنوز 
هم به ذائقه همین قشر خوش می آید. به عبارتی این  گونه 
متغیر شده خودرویی تا امروز دو نسل از جوانان دهه ٦۰ و 
۷۰ را همراهی کرده و هنوز هم مشتاق به همراهی است.

پراید و پایان دونفره جلو نشستن
ایران شد،  بیشتر شهرهای  به خوردرو  تبدیل  پراید  وقتی 
خودرو  این  که  بودند  رسیده  نتیجه  این  به  همه  تقریبا 
هم  باز  اما  نیست؛  ایرانی  و  شلوغ  خانواده های  مناسب 
تطبیق  پراید  با  را  خود  که  بودند  ایرانی  خانواده های  این 
زیادی  پراید فشار  به  تا  را کم کردند  دادند و جمعیتشان 

وارد نشود. این گونه بود که قوانین و آیین نامه هایی برای 
کم سرنشین بودن در پراید تصویب شد. هم زمان با موجی 
که برای بستن کمربند ایمنی حداقل برای راننده و سرنشین 
جلو، شروع شده بود، قرار شد فقط یک نفر جلو بنشیند و 
دو نفر به جای سه نفر روی صندلی عقب بنشینند؛ چون 
اتاق پراید از نظر عرض، طول و ارتفاع، جواب گوی سه نفر 

آدم بزرگ نبود.
آیین نامه ها به شکل کامل اجرائی نشد و هنوز  این  البته 
نه  و  شهری  قواعد  و  اجتماعی  عرف  در  عقب  صندلی 
مشترک  خاطرات  پراید  اما  است؛  سه نفره  همان  قوانین، 
بسیاری را از دو نفر جلو نشستن از بین برد و دیگر نه پراید 
جایی برای دونفره نشستن داشت و نه جریمه های قانونی 

می گذاشت این نزدیکی دوستی خیز ادامه یابد.

گزینه مهم برای ازدواج
بسیاری از جوانان در این سال ها با پراید ازدواج کردند؛ یعنی 
اول پراید خریدند بعد رفتند خواستگاری و جواب مثبت هم 
گرفتند. پراید برایشان بلیت و برگ برنده بود؛ چون با پراید 
همه کاری می شد انجام داد و دیگر حتی نگران بی کاری 
باشد،  داشته  پراید  می توانست  که  دامادی  نبودند.  داماد 
می توانست رشد کند و مدل های باالتر را هم بخرد و غیر 
از این چند سال آخر، کالس خوبی هم در قشر متوسط رو 
به پایین جامعه داشت. قشری که حتی مدیرعامل سایپا هم 
معتقد است پراید را اصال برای همین قشر تولید می کنند. 
یادم هست برادر یکی از دوستان بدون سربازی و کار در 
دوره دولت نهم وقتی نوسازی خودروهای فرسوده را راه 
انداخته بودند، یک پیکان قراضه داد و با وام یک پراید نو 

خرید و چند ماه بعد هم ازدواج کرد.

چه سفرها که نرفتیم با پراید
خودرو  این  که  است  این  پراید  انکارنشدنی  واقعیت 
بسیاری از خانواده های ایرانی را خودرودار کرد و بسیاری 
از خانواده های ایرانی اولین سفر شمال و مشهدشان را با 
برای  از خانواده ها  پدر من هم مثل بسیاری  رفتند.  پراید 
هزینه های خرید خانه سازمانی پیکان آلبالویی جذابش را 

فروخته بود و سال ها بود ماشین نداشتیم.
خواهرم  که  بود  وقتی  ما  ماشین  با  خانوادگی  سفر  اولین 
گواهینامه گرفت و پرایدی کره ای خرید و ما اولین شمال 
مشترکمان را رفتیم. در دوره ای آن قدر پراید در سفرهای 
نوروزی و تابستانی در جاده ها غالب بود که پلیس راهور 
درمورد این وضعیت گزارش ویژه ارائه می کرد. این دوره 
مسئوالن  سایر  و  راهور  مسئوالن  هنوز  که  بود  دوره ای 

اجرائی بنایی بر اعالم تلفات این خودرو نداشتند. پراید برای 
به شکل  با خودرو  به سفر  عادت  ایرانی که  خانواده های 
کمپینگ و با لوازم بسیار دارند مناسب نبود اما باز هم این 
خانواده های ایرانی بودند که خود و خانواده را با صندوق 

کوچک و اتاق تنگ تطبیق دادند و باز هم به سفر رفتند.

گزینه مطلوب برای تاکسی پایتخت
که  بود  شهروندان  برای  مطلوبی  گزینه  پراید  آن قدر 
مسئوالن دولت های نهم و دهم و البته با مخالفت مدیریت 
تهران  وارد  را  آن  و  زد  زرد  رنگ  پراید  به  وقت  شهری 
که  تاکسی  رانندگان  شود.  فعال  تاکسی  به عنوان  تا  کرد 
باز هم  بودند،  قراضه خود  پیکان  نوسازی  منتظر  سال ها 
چاره و گزینه ای جز پراید نداشتند و مثل مردم تهران مجبور 
به قبول این خودرو شدند. این گونه بود که پراید با همان 
اتاق تنگ و کوتاهش تبدیل به تاکسی غالب در تهران و 
ایران شد و مسافرانش همان طور فشرده  شهرهای دیگر 
کنار هم نشستند. تاکسی های پرایدی که کمتر از ۱۰ سال 
از عمرشان نمی گذرد، این روزها در نوبت نوسازی هستند 
و حاال تنها رانندگان تاکسی هستند که باید تاوان وام آن را 
بدهند و باز هم گزینه های پیش رویشان با توجه به پولشان 

اختیاری نیست.

جای خالی پراید برای مسافرکش ها
دیگری  گزینه  تاکسی،  پراید  کنار  در  سال ها  این  در 
و  استفاده  مورد  که  اضافه شد  به حمل ونقل شهری هم 
آن  و  بود  تاکسی  رانندگان  اعتراض  البته  و  مردم  اقبال 
گزینه  پراید  که  آنجا  از  بود.  پرایدی  مسافرکش های  هم 
معمول و معقولی برای قشر متوسط بود، بسیاری از امکان 
مسافرکشی با پراید در ساعات مختلفی از شبانه روز و قبل و 

بعد از اداره استفاده می کردند.
این  در حذف  مدیریت شهری سعی  و  دولت  دوره ای  در 
مسافرکش ها و ساماندهی آنها داشتند که موفق نشدند و 
این مسافرکش های پرایدی کماکان در تهران و شهرهای 
دیگر حضور دارند و حسابی هم فعال هستند. در این مورد 
باید گفت این آپشن برای پراید که مورد اعتماد مردم هم 
هست، تبدیل به یک شغل شده و حاال این نگرانی وجود 
دارد که اگر پراید دیگر تولید نشود، این قشر که با پراید 
مسافر و حتی بار جابه جا می کردند و نان شب درمی آوردند، 

چه می کنند؟

رکورد دزدی از پراید در ٣ ثانیه
از جایی به بعد پرونده پراید آن قدر سنگین شد که مسئوالن 

به این ترتیب  و  ندهند  آمار  نمی توانستند  راهور  و  انتظامی 
پر  را  همه جا  یکباره  پراید  مورد  در  نگران کننده  آمارهای 
کرد. مسئوالن انتظامی پراید را ناامن ترین خودرو از نظر 
دسترسی سارقان اعالم کردند. محمد رویانیان در دوره ای 
که رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور بود، 
اعالم کرد ۴۴ درصد تصادفات منجر به واژگونی و فوت 
تقی  سردار  است.  پراید  و  پیکان  خودروی  دو  به  مربوط 
مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا هم با استناد 
فوتی  تصادفات  درصد   ۲۳ از  بیش  کرد  اعالم  آمارها  به 
پراید رخ داده است. چندی قبل هم دزدی ۵۰ساله که  با 
از کرج به مشهد کوچ کرده بود، رکورد دزدی از پراید را 
شکست. او که در اطراف مراکز مهم تجاری، اموال داخل 
خودروهای پراید را می ربود، اعتراف کرد دزدگیر خودروها را 

در سه ثانیه قطع می کرد.
فارغ از این آمار مردمی که سوار پراید می شدند، به چشم 
خود می دیدند که در خانواده های اطراف خود چگونه قربانی 
می گیرد و این گونه بود که خاطرات پراید از جایی به بعد 
دیگر بیشتر تلخ بود تا شیرین. پراید مثلث ناامنی جاده های 
راننده  و  غیراستاندارد  و  ناایمن  جاده های  یعنی  ایران 
قانونی  پزشکی  که  آماری  در  کرد.  تکمیل  را  سهل انگار 
تعداد کشته شدگان حوادث جاده ای اعالم  از  در سال 9۳ 
کرد مشخص شد که دو هزار و ۴۵۴ نفر از کشته شدگان 
حوادث رانندگی سال ۱۳9۲، راننده یا سرنشین خودروی 

پراید بوده اند.

وقتی از پراید حرف می زنیم از چه حرف می زنیم؟
محصول ویژه ای که گفته می شود به  عنوان پرفروش ترین 
محصول خودروسازان داخلی سود قابل توجهی را هم برای 
شرکت سایپا به همراه داشته است و دارد، حاال دیگر تبدیل 
به نماد و مفهومی اجتماعی در جامعه ما شده است. پراید 
این خودرو مربوط  به  پرایدسوار و همه موضوعاتی که  و 
می شود معرفی کننده قشر و سطحی در اجتماع ماست که 
بیشترین قشر اجتماع هستند. وقتی از پراید حرف می زنیم 
از زندگی و روندی کم کیفیت، گاهی شاد و گاهی تلخ حرف 
می زنیم که به شکل نمادی از زندگی بسیاری از ایرانیان 
است که دچار آن هستند و حداقل فعال چاره ای جز آن 

ندارند و با همان هم خوش هستند.
اجتماعی  شبکه های  در  یا  می زنیم  حرف  پراید  از  وقتی 
هشتگ آن را کنار موضوعات دیگر می آوریم یا مثال پراید 
را برای هر موضوع کم اهمیت می آوریم، به نوعی شروع به 
نتیجه عدم  در  که  اعتراضی  اجتماعی می کنیم؛  اعتراض 

امکان تغییر در زندگی واقعی به وجود آمده است.

جذابترین ها

کوچکترین اسلحه دنیا
 متناسب با ابعاد کیف پول

های  سالح  تاکنون  است  ممکن  ایران/  عصر 
دیده  زیادی  مینیاتوری  به اصطالح  یا  و  کوچک 
باشید که البته با وجود اندازه محدود خود، کارایی 

باالیی نیز دارند! Lifecard.22LR که تحت 
عنوان کوچکترین اسلحه دنیا متناسب با ابعاد یک 
کیف پول شناخته می شود، می تواند شلیک های 
مرگباری را از خود به نمایش بگذارد ضمن آن که 
این سالح اندازه ای مشابه یک کارت بانکی دارد 
و می توان آن را به راحتی داخل کیف پول جای 
وزن  اونس   ۷ تنها   Lifecard.22LR داد. 
آمریکایی  کمپانی  توسط  بحث  مورد  دارد.سالح 
اسلحه سازیTrailblazer ساخته شده است. 
توسعه طرح  اظهار کرده که مراحل  این کمپانی 
مفهومی LifeCard به سالحی واقعی، بیش از 

هفت سال زمان برده است.

گوناگون

نظر دو مرجع تقلید درباره 
خرافات طب سنتی به اسم اسالم

در  شیرازی  مکارم  العظمی  ا...  آیت  تسنیم- 
مدعیان  از  جمعی  گفت:  بهداشت  وزیر  دیدار 
طب اسالمی به دیدار ما آمدند اما به آنها گفتم 
چیزی به نام طب اسالمی نداریم و باید از طب 
نیاورده  طب  اسالم،  چون  بزنید  حرف  سنتی 
است.وی تصریح کرد: در روایات و احادیث اهل 
بیت)ع( چیزی به نام طب اسالمی وجود ندارد 
و برخی با یک مشت خرافات، به اسالم و طب 
نوری  العظمی  ا...  آیت  می زنند.  آسیب  سنتی 
همدانی نیز در دیدار دکتر هاشمی گفت: تحقق 
رهبری،  معظم  مقام  سوی  از  که  امسال  شعار 
بسیار  شد،  نامگذاری  ایرانی  کاالی  از  حمایت 
باید در حوزه تجهیزات پزشکی و  مهم است و 
داروی ایرانی، کیفیت محصوالت به قدری باال 
کشورهای  سایر  با  عزتمندانه  بتوانیم  که  برود 
گفت:  عالیقدر  مرجع  این  کنیم.  رقابت  دنیا، 
برخی افراد از عنوان طب اسالمی سوء استفاده 
می کنند که وزارت بهداشت باید با آنها برخورد 
به  توجه  یعنی  اسالم  در  افزود:طب  کند.وی 
سبک زندگی سالم، توصیه به بهداشت، ورزش 
و تحرک فیزیکی؛ طب در اسالم بیشتر عمل به 
این  در  متاسفانه  اما  است  بهداشتی  رفتارهای 
فضا، دکان هایی به وجود آمده که باید وزارت 

بهداشت بر آنها نظارت کند.

تلخ و شیرین ٢ دهه 
زندگی ایرانیان با پراید
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درباره توانایی های اجتماعی تان فکر کنید 

دوران  در  تان  زندگی  درباره  خواهید  می  اگر 
توانایی  باید  باشید  داشته  خوبی  احساس  سالمندی 
سالمندی  افراد  بدهید.  ارتقا  را  خود  اجتماعی  های 
از صدها شغل  اند  این تحقیق شرکت کرده  در  که 
و موقعیت های کاری مختلف انتخاب شده اند. آنها 
آدم های زیادی را دیده اند که در کار خود موفق شده 
اند و در طرف دیگر افرادی را دیده اند که در همین 

زمینه شکست خورده و سقوط کرده اند.
 چرا این همه تفاوت بین آدم ها وجود دارد؟ فرقی 
نیست  ، مهم  باشید  استعداد  با  نمی کند شما چقدر 
شما چقدر درخشان باشید ، مهم این است که شما تا 
چه اندازه از مهارت های درونی برخوردار باشید. این 
مهارت درونی همان روابط اجتماعی و عمومی شما 
با دیگران تعریف می شود. همه افراد سالمندی که 
در این تحقیق تجربه خود را در اختیار دیگران قرار 
می دهند می گویند ورای شغل و حرفه ای که شما 
دارید و انرژی که برای کارتان خرج می کنید ، باید 
تالش برابری را برای باال بردن روابط اجتماعی خود 

را با دیگران در برنامه زندگی تان بگنجانید.
روزهای  در  هرگز  که  عده  آن  تحقیقات  همین  در 
اند  نرفته  بهتر  اجتماعی  جوانی سراغ ساختن روابط 

ابراز پشیمانی کرده اند.
نکته: شاید این تجربیات امروز فقط برایتان مسائلی 
ساده و پیش پا افتاده به نظر برسد اما ممکن است 
در روزهای پنجاه سالگی به بعد ورق برگردد و بابت 
سرزنش  را  خودتان  مسائلی  چنین  نگرفتن  جدی 
میانسالی  دوران  که  کنید  زندگی  کنید. پس طوری 
و سالمندی وقتی یاد گذشته می افتید لبخندی از سر 

رضایت قلبی روی صورت تان نقش ببندد.

تمام حرکت ها از سر حیله نیست

آماتور  یک  به  شطرنج  بازی  در  معروف،  کاسپارف 
جویا  را  باخت  علت  و  کردند  تعجب  همه  باخت. 
او  با  بازی  در  کرد:  عنوان  گونه  این  او  و  شدند 
هر  با  همین،  برای  است.  آماتور  که  نمی دانستم 
حرکت او دنبال نقشه ای که در سر داشت می گشتم.

حرکت  و  خوانده  را  نقشه اش  خود  خیال  به  گاهی 
تعجب  کمال  در  اما  می کردم  پیش بینی  را  بعدی 
تمرکز می کردم که  حرکت ساده دیگری می دیدم. 
در پی  قدر  آن  را کشف کنم.  نقشه جدیدش  شاید 
که  شدم  او  مسیر  دنباله رو  و  بودم  او  حرکت های 

مهره های خودم را گم کردم. 
بعد که به سادگی مات شدم فهمیدم حرکت های او 
از سر مهارت نداشتن بود و فقط مهره ها را حرکت 
می داد و من از لذت بازی غافل شدم چون به دنبال 

نقشه ای بودم که وجود نداشت.
که  گرفتم  یاد  بزرگ تری  درس  اما  باختم  را  بازی 

تمام حرکت ها از سر حیله نیست. 
که  کشیده ایم  نقشه  و  دیده ایم  فریب  قدر  آن 
دنبال  به  و  نداریم  باور  را  کردن  حرکت  صادقانه 
گم  را  مسیر  که  آنجاست  می گردیم  نقشه هایش 

می کنیم و می بازیم.

عدالتی که عشق به دنبال دارد 
چشم پوشی است، عدالتی

 که قانون به دنبال دارد مجازات است.

کلید موفقیت این است که ذهن هشیار خود را بر 
روی چیزهایی متمرکز کنیم که اشتیاق آنها را داریم، 

نه چیزهایی که از آنها می ترسیم.

غم که می آید در و دیوار شاعر می شود
در تو زندانی ترین رفتار، شاعر می شود
می نشینی چند تمرین ریاضی حل کنی
خط کش و نقاله و پرگار، شاعر می شود

یاد بگیر به خوب ها بگویی
 »خیر« تا بتوانی به بهترین ها

 بگویی »آری«.

بعضی اوقات من درست همان لحظه ای
 در بعضی مکان ها هستم که خداوند 

آماده است کسی شاتر دوربین را فشار دهد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  
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حدیث روز  

از پیغمبر )صلی ا... علیه و آله( پرسیدند: کفاره غیبت چیست؟ فرمود : براي آن کس که غیبتش کردي هر زمان به یادش افتادي 
از خدا طلب آمرزش کني . امام جعفر صادق )علیه السالم(

سبک زندگی

این جمالت را به افسرده ها نگویید
افسردگی دارد،  روبه رو شدن و تسکین دادن فردی که 
بنابراین  است،  بیماری  نوع  یک  افسردگی  نیست.  ساده 
با آن برخورد کرد. شاید شما بخواهید که  نباید بی فکر 
با حرف ها و نصیحت هایتان افسردگی طرف مقابل تان 
را  کم کنید اما ممکن است که این تالش شما تاثیری 
برعکس دهد. پس قبل از بیان هر جمله ای برای کاهش 
درد مخاطب تان، مطلب زیر را بخوانید و از گفتن جمله 

هایی که در اینجا برایتان آورده ایم، به شدت بپرهیزید.
فقط تو اینگونه فکر می کنی  

که  آنقدر  است  خود  مشکالت  درگیر  که  فردی  به  اگر 
را  اش  مخرب  افکار  از  رهایی  توان  و  گرفته  افسردگی 
اینگونه فکر می کنی، در واقع  ندارد بگویید که فقط تو 
این حقیقت که افسردگی یک مشکل جدی است را نادیده 
گرفته اید. این که او فکر کند دیگران درکش نمی کنند، 

تنها بر درد او می افزاید.
 به جای آن بگویید: سعی می کنم درکت کنم.

 زندگی عادالنه نیست 
به  کند  می  تجربه  را  افسردگی  که  شخصی  مطمئنا 
یادآوری  اما  نیست  عادالنه  زندگی  که  داند  می  خوبی 
این حقیقت به او، از دردهایش نمی کاهد. بنابراین سعی 
این که  دهید  تغییر  او  برای  طوری  را  شرایط  که   کنید 

بی عدالتی ها را فراموش کند. 
به جای آن بگویید: من مشکالت تو را می بینم و به تو 

برای تالش هایی که می کنی، افتخار می کنم.
دیگران بدتر از اینها را تجربه کرده اند 

حقیقت دارد که دیگران تجربه های بدتری داشته اند اما 
این حقیقت را تغییر نمی دهد و نمی تواند برای فردی که 
افسردگی دارد، مرهمی باشد. این حرف تنها او را از اتفاقی 
که افتاده شرمنده و پشیمان تر می کند. به جای آن بگویید: 

این اتفاق واقعیت دارد و به بهتر است که آن را بپذیری.
امروز، روز قشنگی است 

شاید از نظر شما امروز، روز زیبایی باشد اما از نگاه فردی 
این جمله در  با گفتن  اینگونه نیست.  ناراحت است،  که 
واقع این حس را به او منتقل می کنید که ناراحتی او و 
شرایط  این  در  اید.  گرفته  نادیده  را  او  خود  حقیقت  در 
افسرده  او احساس گناه می کند که چرا برخالف شما، 
به  اطراف  زیبایی های جهان  که  است طوری  دلگیر  و 
چشمم نمی آید. به جای آن بگویید: می توانم در چنین 

روزی در کنارت باشم؟
 از خانه بیشتر بیرون برو 

شاید بیرون رفتن از خانه هنگام ناراحتی برای شما یک راه 
چاره باشد اما دلیلی ندارد که دیگران هم مانند شما رفتار 
کنند. هر فردی برای آرام کردن خود، شیوه به خصوصی 
دارد و ممکن است که پیشنهاد شما ذره ای به کار طرف 
مقابل تان نیاید، بنابراین اگر که او خانه را ترجیح می دهد، 

برای بیرون رفتن از خانه اصرار نکنید. 

به جای آن بگویید: دوست داری با هم به پیاده روی برویم؟
فکر کن که اتفاقی نیفتاده است 

افسردگی یک بیماری جدی است، بنابراین نمی توان به 
فرد افسرده گفت که چشم هایت را ببند و چیز دیگری 
تصور کن. این پیشنهاد هیچ کمکی به بهبود حال روحی 
طرف مقابل تان نخواهد کرد. چشم پوشی از دردها تنها 
فرد را گیج تر می کند. پس به جای فرار از آنچه اتفاق 
افتاده، باید با آن مواجه شد. به جای آن بگویید: من چگونه 

می توانم در این شرایط کمکت کنم؟
  تو شبیه افسرده ها نیستی 

باشد،  نداشته  افسردگی ممکن است هیچ نشانه ظاهری 
بنابراین اشتباه است که از ظاهر افراد در مورد حال درونی 
شان اظهار نظر کنیم. اتفاقا گاهی برعکس، افراد افسرده 
سعی می کنند که به خودشان بیشتر از همیشه برسند تا 
مبادا دیگران به شرایط بد روحی آنها پی ببرند. به جای آن 
بگویید: با من در مورد مشکالت حرف بزن، بگذار من هم 

بفهمم چه اتفاقی افتاده است.
تو به دنبال جلب توجهی 

این جمله یکی از مخرب ترین جمله هایی است که می 
توان به یک فرد افسرده زد. مطمئنا شما از دردی که طرف 
مقابل تان می کشد، آگاه نیستید پس نمی توانید حال او را 
درک کنید. به جای آن سعی کنید که به جدیت این مسئله 
به  برای کمک  را  بخواهید که دستش  او  از  و  ببرید  پی 

سمت شما دراز کند. 
به جای آن بگویید: برایش یک سوپ یا غذای گرم درست 

کنید و به او این اطمینان را بدهید که کنار هستید.
همه این روزهای بد را تجربه می کنند 

شاید این جمله واقعیت داشته باشد اما با گفتن آن به فردی 
که افسردگی دارد نشان می دهید که جدیت ماجرا را نادیده 
گرفته اید. او نیز این احساس را می کند که این مشکلی 
است که ممکن است بارها و بارها تکرار شود. پس ناراحتی 

های کوچک را با افسردگی اشتباه نگیرید. 
داری،  بدی  این  به  روز  که  این  از  بگویید:  آن  جای  به 

متاسفم. دوست دارم کمک ات کنم.
تو زندگی خوبی داری، چرا ناراحتی؟ 

افسردگی ربطی به داشته های زندگی مان ندارد. شاید شما 
تمام پول ها، دوستان یا حتی بهترین شغل های دنیا را 
داشته باشید،  اما باز هم دلت آرام و قرار نداشته باشد. پس 
دارایی های فرد نمی تواند تسکینی برای بیماری روحی او 
باشد. به جای آن بگویید: من از ضربه هایی که خورده ای، 

آگاهم و از تو حمایت می کنم.
چرا بیشتر نمی خندی؟ 

معنی  بی  خندیدن  اند،  ویران  درون  از  که  افرادی  برای 
است. بنابراین لبخند زدن نه تنها او را شاد نمی کند، بلکه 

انرژی بیشتری نیز از او می گیرد. 
به جای آن بگویید: تو حق داری ناراحت باشی.
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تحویل و تعویض باطری ماشین 
در هر نقطه از شهر

ایرانی ، خارجی، سبک، سنگین

 امداد باطری سپهر

09155615113
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یک مجموعه فرهنگی مطبوعاتی جهت تکمیل کادر اداری خود در سال جدید به افراد ذیل نیازمند است 
 0915 666 9482 به شماره21/01/97عالقمندان به همکاری رزومه ای از فعالیت های خویش را تا مورخ 

.  نمایند صرفاً تلگرام یا پیامک

تعداد شرح فعالیت ردیف 
جنسیت 

توضیحات ضروری 
زن مرد 

 ،  Indesignمسلط به ورم افسارهای فتًشاپ ، * *  2طراح  1
CorelDraw 

مسلط به فه بیان باال * *  3ريابط عمًمی  2

آشىا به قًاعد خبر وًیسی ي گسارش وًیسی ،آشىا * *  2خبروگار  3
به ورم افسارهای فضای مجازی 
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افسارحسابداری هلً 

دارای سابقه کار - *  1کارپرداز  5
دارای سابقه کار * -  1خدمات  6

 

به یک آشپز ماهرو مسلط به تخته 
کاری و تعدادی نیروی آقا و خانم 
جهت کار در رستوران نیازمندیم.

05632421010 - 09151606900 

جهت همکاری در یک مرکز توانبخشی 
به کارشناس پرستاری )خانم/آقا( 

نیازمندیم.
ساعت تماس: 12-9 صبح

09151607915

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

تجربه کنید.   09158668002

تعمیر یخچال فریزر در منزل
09153635015 - ناصری نژاد

کلیه تعمیرات ساختمانی
  بنایی ، جوشکاری و لوله کشی انجام می شود
09031553272 -09031553329

سوپر مارکت در خیابان فردوسی )معلم(
 با تمامی امکانات و موقعیت عالی به فروش
 می رسد. با خودرو هم معاوضه می شود

09151606989

نقاشی ساختمان کارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز 

روغن، پالستیک، مولتی، اکرولیک، 
نما و...    09156655054

یک شرکت راهسازی به یک آشپز 
جهت کار در زابل نیازمند است.

09157213545
به یک شاگرد باسابقه برای کار در 

کارواش نیازمندیم.  09039513036
32442365 - مغازه

به دو همکار خانم و پیک موتوری 
جهت کار در رستوران نیازمندیم. 

شماره تماس: 09155616181 

آدرس: بیست متری خلیل 

طهماسبی، نبش نوربخش با قیمت استثنایی
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یکی از مشکالتی که برخی مردم در فصل بهار با آن مواجه می شوند آلرژی 
است که معموال برای برطرف کردن عالئم آن از داروهای آنتی هیستامین 
استفاده می کنند.معموال افراد مصرف داروهای خانواده آنتی هیستامین را 
که بدون نسخه به فروش می رسند تنها گزینه برای درمان آلرژهای فصلی 
می دانند اما تحقیقات نشان داده که با استفاده از برخی روش های طبیعی 
نیز می توان با این حساسیت ها مبارزه کرد.مصرف مکمل های حاوی 

باکتری های مفید محققان به افرادی که به آلرژی فصلی مبتال هستند 
توصیه می کنند که با تقویت پروبیوتیک هایی در بدن مانند اسیدوفیلوس 
)acidophilus(، گام موثری برای پیشگیری از ابتال به این حساسیت 
بردارند.پروبیوتیک ها می توانند سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار داده و عامل 
C ریشه ای واکنش های حساسیت زا را تصحیح کنند.1- مصرف ویتامین
آلرژن ها می توانند باعث شوند که برخی سلول ها در بدن هیستامین 

تولید کنند؛ هیستامین مسئول بروز عالئم رایج حساسیت های فصلی مانند 
ریزش اشک و آب ریزش بینی است؛ اما اضافه کردن ویتامین C در 
رژیم غذایی روزانه از تشکیل هیستامین پیشگیری می کند.2- مصرف 
پیاز:پیاز حاوی یک بیوفالونوئید به نام کوئرستین )quercetin( است؛ 
کوئرستین عالئم حساسیت های فصلی نظیر خارش چشم یا ریزش اشک 

و آسم را به حداقل می رساند.

روش های طبیعی مبارزه با آلرژی فصلی

چند نکته مربوط به مصرف
 داروی کاپتوپریل

باال،  خون  فشار  درمان  برای  کاپتوپریل 
کلیوی  مشکالت  و  قلب  احتقانی  نارسایی 
عوارض  شود.  می  استفاده  دیابت  از  ناشی 
سرفه،  از  اند  عبارت  کاپتوپریل  شایع  جانبی 
خفیف  خارش  چشایی،  حس  دادن  دست  از 

صورت  در  پوستی.  های  راش  و  پوست 
پتاسیم  افزایش  یا  هایپرکالمی  عالیم  بروز 
هوشیاری،  کاهش   ، قلب  ضربان  )نامنظمی 
به  حتما  باید  عضالنی(  ضعف  و  خستگی 
تشخیص  زمان  در  شود.  داده  اطالع  پزشک 
کاپتوپریل  مصرف  باید  بالفاصله  بارداری 
متوقف شود، زیرا ممکن است باعث آسیب یا 

مرگ جنین شوند.

 چه چیزهایی برای جلوگیری از
لخته شدن خون مناسب اند؟

بعضی از مواد غذایی خطر تشکیل لخته خون را 
افزایش می دهد در حالی که برخی دیگر با کاهش 
خطر ابتال به این عارضه در ارتباط است. 1- نوشیدن 
مقدار زیادی آب: کم شدن آب بدن می تواند خود 
با خطر لخته شدن خون و غلیظ شدن آن رابطه 

داشته باشد. نوشیدن شش تا هشت لیوان آب در 
روزالزم  است.2-. خوردن انگور قرمز: انگور قرمز 
حاوی فالونوئیدها برای جلوگیری از لخته شدن 
خون از طریق ساخت پالک است. 3- سیر: سیر 
خاصیت رقیق کنندگی خون را دارد و مصرف آن 
 به طور منظم باعث جلوگیری از لخته شدن خون
 می شود.4- کیوی: در افرادی که روزانه 2 تا 3 عدد کیوی
می خورند، فعالیت پالکت های خون کمتر است. 

خوراکی هایی که عامل اصلی
 افزایش وزن هستند

افزایش  اصلی  عامل  که  هایی  خوراکی 
زیر  شرح  به  هستند  ها  آدم  ی  همه  وزن 
به  منجر  پنیر  و  کره  مصرف  است.1-کره: 
میان  در  ماست  البته  می شود.  وزن  افزایش 
محصوالت لبنی یک استثنا است؛ آدم هایی 

که ماست می خورند کم تر در معرض افزایش 
دسرهای  دسر:  انواع  دارند.2-  قرار  وزن 
پنیری  کیک  و  پای  بستنی،  مانند  پرچرب 
اندک  افزایش وزن می شوند. مصرف  باعث 
این قبیل خوراکی ها، آن هم در مناسبت های 
ولی  نمی کند،  ایجاد  مشکلی  چندان  خاص 
تناسب  و  سالمت  می تواند  بیش تر  مصرف 

اندام تان را تهدید کند. 

لیست خوردنی های مشکوک
 به ایجاد جوش

1- دانه هایی مانند گردو، بادام زمینی و مواد 
غذایی صنعتی که از دانه ها ساخته می شود 
هر  به   - شکالت  زمینی2-  بادام  کره  مانند 
شکلی 3- نوشابه های صنعتی ، به خصوص 
آنها که رنگ تیره دارند 4- غذاهای تند و تیز 

و فلفلی - به خصوص اگر از سس های تند 
صنعتی استفاده می کنید. سس خانگی که با 
فلفل تازه ساخته شده باشد آنقدر مضر نیست 
5- غذا های پر نمک - مانند چیپس، پفک، 
از  خواهید  می  واگر  کرده  سرخ  زمینی  سیب 
نمک استفاده کنید بهتر است در غذای خانگی 
خود استفاده کنید تا آنرا از طریق فست فود ها 

به بدن خود برسانید 6- پیتزا 7- مواد لبنی

کولر خودرویی که زیر آفتاب بوده 
را روشن نکنید

داشبورد،  گرفته،  صورت  تحقیقات  اساس  بر 
صندلی و سیستم تهویه هوای خودرو از خود گاز 
بنزن ساطع می کنند که یک گاز بسیار سمی و 
سرطان زاست )حتما بارها بویی شبیه پالستیک 
گرم شده را در خودرویتان احساس کرده اید، این 

همان بوی گاز سرطانزای بنزن است( عالوه بر 
سرطانزایی، گاز بنزن به استخوان ها آسیب رسانده 
)مسمومیت استخوان ها( و نیز باعث ابتال به آنومیا 
)نوعی از سرطان خون مربوط به گلوبولهای قرمز 
خون( و کاهش سطح گلوبولهای سفید بدن می 
گردد. همچنین تماس طوالنی مدت با این گاز 
سمی باعث ابتال به لوکمیا و باعث سقط جنین در 

خانم ها نیز می گردد. 

یادداشت

خالءهای مدیریت منابع آب کشور 
و لزوم مشارکت ذینفعان

*روزبهانی

تاالب های  و  دریاچه ها  شامل  اکوسیستم ها  رفتن  بین  از  شک  بی 
طبیعی، رودخانه ها، سیالب دشت ها و غیره همزمان با پدیده های عمدتا 
تشدید کننده مانند تغییر اقلیم و خشکسالی منجر به مخاطره افتادن 
کمیت و کیفیت منابع آب خواهد شد و به تبع آن همین موضوع باعث 
بکارگیری بیش از حد منابع آب زیرزمینی، منابع خاک، تغییر کاربری 
زمین و غیره و اثر مخرب آن بر طبیعت می گردد.این چرخه انسانی و 
طبیعی متاثر از چرخه هیدرولوژیکی به طور مداوم ادامه یافته و منجر 
ایران  ما  کشور  همچنین  و  دنیا  در  بحران ساز  و  شدید  تنش های  به 
شده است. امروزه حدود 1.2 میلیارد نفر در جهان بدون آب آشامیدنی 
سالم زندگی می کنند و اهداف توسعه پایدار جهانی به دنبال به حداقل 
رساندن این رقم تا سال 2۰3۰ میالدی است که قطعا این امر بدون 
توجه به مسایل زیست محیطی امکان پذیر نخواهد بود.این مسئله در 
ایران که دارای میانگین بارش کمتر از متوسط جهانی بوده و با پدیده 
مهمی تحت عنوان پر مصرفی یا بهتر است بگوییم بد مصرفی آب 
مواجه است، اهمیت دو چندان پیدا می کند و در برخی حوضه ها منجر به 
خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها و از بین رفتن جنگل ها شده است.لذا 
ارایه راهکارهای اصطالحا سبز مبتنی بر طبیعت و زیست بوم که قطعا 
ارتباط مستقیمی با بحث آمایش سرزمین و استفاده صحیح از منابع 
آب و خاک با لحاظ پتانسیل های اقصادی و اجتماعی هر منطقه دارد، 
بایستی مد نظر قرار گیرد.به طور خالصه و تیتروار برخی از مهمترین 
چالش های آب کشور که نیازمند بکارگیری راه حل های طبیعت محور 
همراه با مشارکت کلیه ذینفعان است، عبارتند از:1-  برداشت های بی 
رویه و ناموزون از سفره های آب زیرزمینی و توسعه های بیش از حد 
غیر متناسب با اقلیم و شرایط منطقه.2- تولید بیش از اندازه پساب های 
بازچرخانی  و  استفاده حداکثری  عدم  و  و صنعتی  کشاورزی، شهری 
مجدد آن ها به ویژه در بخش کشاورزی و بهداشتی.3- آسیب پذیری 
حوضه های آبریز کشور به ریسک های طبیعی و غیرطبیعی از جمله 
این  برنامه جامع در  سیل، خشکسالی، مناقشات بر سر آب و کمبود 
تقاضا محور  اجرایی و عملیاتی مدیریت  خصوص.4- کمبود رویکرد 
افتادن  مخاطره  به  ذینفعان.5-  کلیه  مشارکت  رویکرد  با  کشور  در 
نیاز  تامین  عدم  واقع  در  و  دریاچه ها  تاالب ها،  از جمله  اکوسیستم ها 
آبی زیست محیطی آن ها بعضا به دلیل خشکسالی و یا برداشت های 
بی رویه در باالدست آن ها.در مدیریت منابع آب که اینجانب آن را به 
مثابه مثلثی می دانم که سه راس اصلی آن طبیعت، آب و انسان است، 
انتخاب شود،  اگر تصمیمات راس سوم آن یعنی ذینفعان به درستی 
سازگاری با پدیده هایی که به اشتباه بالیای طبیعی نامیده می شوند، 

آسان تر و اطمینان پذیری از تامین آب نیز بیشتر خواهد بود.

                                   تیم بسکتبال شهرستان بیرجند اوایل دهه 50 ،ایستاده از راست آقایان:ناشناس.بهروزی فیروزی 

مرحوم سید احمد اسالمی . علی راستگو. سعید کاوه. محمدولی سلیمانی)مربی(

نشسته از راست آقایان: محمد تلواری . مجید جهان آرا. مرحوم محمدعلی خوشرو . مهدی مهربان.

قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند 
افتخار دارد به منظور رفع نیازهای ضروری و توانمندی و کمک به 
 معیشت خانواده های بی سرپرست ،ایتام،محسنین،معلولین

سالمندان،بیماران صعب العالج و تامین جهیزیه خانواده های 
نیازمند با همیاری و کمک افراد نیک اندیش و سخاوتمند 

جامعه )پزشکان نیکوکار،خیرین محترم،شرکت ها و ...( 
گام برداشته و تالش می نماید. همراهی شما عزیزان را در 

این مسیر زیبا ارج می نهیم.
چشم انتظار یاری سبزتان هستیم

شماره حساب مرکز نزد بانک رفاه : 107713410
شماره کارت مجازی: 5894-6315-1389-7785
پرداخت از طریق تلفن همراه: کد 4503#*8877*

شماره تماس:
09151639086-09155613413-32347323 

آدرس: خیابان غفاری- بیست متری جرجانی
 جنب مسجد محمدرسول ا... )ص(

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند
قال رسول ا... )ص( : نیکوکاری انسان را از مرگ های ناگوار در امان نگاه می دارد.

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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هم استانی هــای عــزیز
مرکز خیریه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( بیرجند با کادر 
مجرب دندانپزشکی آماده ارائه خدمات )کشیدن ، ترمیم ، عصب کشی و پروتز(

با مرغوب ترین مواد در راستای حمایت از طرح بهداشت و سالمت مردم
با  تخفیف 50 درصد نسبت به بخش خصوصی

)ضمنا دندانپزشکان محترم را در شیفت صبح دعوت به همکاری می نماید( 
آماده عقد قرارداد با سازمان ها و ادارات ، موسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی 

آدرس: بیرجند - دارالشفاء فاطمه زهرا )س( - خیابان مطهری- بین مطهری 6 و 8  تلفن: 32227878
درمانگاه خیریه ولی عصر )عج(: جمهوری اسالمی 19 میدان شهید سندروس   تلفن: 32227361

همه روزه صبح و عصر به جز ایام تعطیل  

  روابط عمومی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( و درمانگاه ولی  عصر)عج( بیرجند

اطالعیـه 
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اعتبار کاالبرگ های نفت سفید تا پایان اردیبهشت

کاالبرگ نفت سفید شهری و روستایی برای عرضه نفت سفید تا 31 اردیبهشت در فروشندگی ها اعتبار دارد. کاالبرگهای شماره 114، 214، 314 و 514 از سری کاالبرگ های نفت 
سفید شهری و روستایی از 5 فروردین ۹۷ تا 31 اردیبهشت برای عرضه نفت سفید در فروشندگی های نفت سفید شهری و روستایی که دارای شرایط استاندارد و ایمن است دارای اعتبار 

خواهد بود. متقاضیان در مناطق برخوردار از گاز طبیعی، صرفا در صورت پایش اطالعات کاالبرگ خود می توانند سهمیه نفت سفید خود را از محل فروشندگی های مجاز دریافت کنند.

ارشاد  امور هنری و سینمایی فرهنگ و  * معاون 
فیلم  پرفروش ترین  گفت:  خراسان جنوبی  اسالمی 
نوروزی در خراسان جنوبی»به وقت شام« بوده است.

اتحادیه فرش دستباف خراسان جنوبی  رئیس    *
گفت: سال گذشته 150 هزار متر مربع فرش دستباف 

به ارزش 550 میلیارد ریال در استان تولید شد.
* بامداد دیروز در تصادف زنجیره ای 3 خودرو در 
محور نهبندان - زاهدان4 تن کشته و 4 نفر مصدوم 

* مدیرکل دامپزشکی استان گفت: در 6 ماهه نخست 
امسال عملیات واکسیناسیون دام ها علیه آبله توسط 

بخش دولتی اجرا می شود.
* یک تن و 220 کیلوگرم گوشت مرغ، آالیش و 
ماهی تاریخ گذشته در تعطیالت نوروز در شهرستان 

بیرجند ضبط و معدوم شد .
* مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: با کشف هزار و 
8۷3 کیلوگرم انواع میوه قاچاق در فردوس، پرونده 

تخلف در شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز تشکیل شد.
* عشایر خراسان جنوبی پارسال 15 هزار و 800 تن 

فرآورده های دامی تولید کردند.

اخبار کوتاه

حوادث استان 

استقبال بیش از 783 هزار 
زائر از بقاع متبرکه

۷83 هزار و 884 زائر از آغاز سفرهای نوروزی، بقاع 
متبرکه خراسان جنوبی را زیارت کردند. سرپرست 
اوقاف و امور خیریه استان گفت: از این تعداد 126 هزار 
و ۹۹1 نفر در بقاع متبرکه استان اسکان داده شدند.  

وقوع زمین لرزه در دیهوک

زمین لرزه دیهوک شهرستان طبس را لرزاند. این 
زمین لرزه ساعت 14:45:2۹  دیروز به بزرگی  3.6 

ریشتر در عمق 16 کیلومتری زمین رخ داد.

مصدوم شدن دونفر در حادثه 
برخورد خودرو با میدان ابن حسام

روز گذشته جمعه 1۷ فروردین بر اثر برخورد خودرو 
پراید2 نفر مصدوم در این حادثه با میدان ابن حسام  
در حدود ساعت 6صبح رخ داد پس از اعالم به مرکز  
تیم  وتوسط  اعالم  آتشنشانی  سازمان  فرماندهی 

ایستگاه 5 معصومیه اطفا شده است.

2 نفر مصدوم در واژگونی تریلی 
به  منجر  که  ای  حادثه  در  پنجشنبه  روز  عصر 
واژگونی تریلی در محور درح - ماهیرود )بازار چه 

مرزی میل۷8( دو نفر مصدوم شدند.

واژگونی خودروی تیبا در محور
 قاین - بیرجند با پنج مصدوم

روز گذشته یک دستگاه خودروی تیبا که در محور 
قاین بیرجند در حال حرکت بود بر اثر حادثه ای 

واژگون شد.در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند

تازه های ورزشی استان

برگزاری مسابقات انتخابی
 رنکینگ استانی دارت

مسابقات انتخابی رنکینگ استانی دارت در بیرجند 
برگزار شد. این دوره از مسابقات با حضور 25 آقا 
و 24 خانم با هدف معرفی دارتر برتر مسابقات و 
انتخاب 4 عضو خانم و 4 عضو آقا به عنوان اعضای 
تیم دارت استان  برگزار شد.این رقابت ها پس از 

برگزاری 3 دوره رنکینگ استان برگزار شد.

معرفی نفرات برتر نخستین دوره 
مسابقات اسکیت خراسان جنوبی

رئیس هیأت اسکیت گفت: نخستین دوره مسابقات 
استانی اسکیت رشته فری استایل در دو بخش بانوان 
حسن  شدند.  معرفی  برترین ها  و  برگزار  آقایان  و 
پرورش  و  شناسایی  منظور  به  کرد:  اظهار  شبانی 
استعدادهای بالقوه ورزشی نخستین دوره مسابقات 

قهرمانی اسکیت استان در سال 13۹۷ برگزار شد.

جوانان میرآباد قهرمان فوتسال بخش 
شاسکوه شهرستان زیرکوه شدند

جوانان میرآباد در ضیافت پنالتی ها قهرمان فوتسال جام 
نوروز بخش شاسکوه شدند.در ادامه موبایل پارسیان با 
سه گل از سد تیم فوتسال حوزه بسیج پیامبر اعظم 
آبیز عبور کرد و عنوان سومی را به دست آورد. در این 
دوره از مسابقات 10 تیم به میزبانی شهر آبیز برای 
کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
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ارزش صادرات استان 6 درصد رشد داشت

بازگشت زندگی به
 روستای عشایری

به  که  فردوس  پلوند شهرستان  روستای عشایری 
دلیل خشکسالی متروکه شده بود، با تبدیل شدن 
به دهکده گردشگری کویری ، در نوروز دوباره رنگ 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سرپرست  گرفت.  زندگی 
دستی و گردشگری فردوس گفت: این روستا که از 
دو سال قبل تنها یک خانوار در آن اسکان داشتند، 
حضور  و  اهالی  توسط  بومگردی  اقامتگاه  ساخت 
گردشگران،  انگیزه ای شد تا  5 خانوار دیگر به این 
روستا بازگردند.روح اله صداقت طالبی با بیان اینکه با 
کمک این عشایر 5 اقامتگاه بومگردی با هزینه بیش 
از 500 میلیون تومان در این روستا احداث شده است 
افزود: دهکده گردشگری کویری پلوند در روزهای 
تعطیالت هر شب پذیرای 150 نفر  بود و در مجموع 
حدود 12 هزار نفر در تعطیالت نوروز از این دهکده 
دیدن کردند.وی گفت: بخش خصوصی هم با هزینه 
200 میلیون تومان تجهیزات موتوری و چهارچرخ 
خریداری و راه اندازی کرد تا ظرفیت گردشگری این 
منطقه افزایش یابد.وی افزود:برای توسعه دو اقامتگاه 
بومگردی این روستا، 800 میلیون تومان تسهیالت 
است  شده  گرفته  نظر  در  کارا  طرح  اشتغالزایی 

نجات باکالن های گرفتار در طبس
در طبس  نمکی  تاالبی  در  که  باکالن  قطعه   20
و  تیمار  بانان  محیط  کمک  با  بودند  شده  گرفتار 
رهاسازی شدند.حاتمی رئیس اداره حفاظت محیط 

بانان این  زیست  شهرستان طبس گفت: محیط 
پرندگان مهاجر را در حالی پیدا کردند که یکی از 
آنان تلف شده بود و بقیه هم به دلیل آغشته شدن به 
نمک و سنگین شدن بالهایشان، قادر به پرواز نبودند.
حاتمی افزود: این تاالب در30 کیلومتری طبس به 
سمت بیرجند در نزدیکی روستای معظم آباد قرار 
دارد و در سال های گذشته محلی برای زمستان 
گذرانی پرندگان مهاجر بوده است اما امسال غلظت 
باالی آب و نمک سبب گرفتار شدن این پرندگان 
شده است.وی گفت: این پرندگان به سد آب شیرین 
دره بید طبس منتقل و رهاسازی شدند.باکالن ها از 

مرغان دریایی میان جثه تا بزرگ جثه هستند.

»خطبه های آدینه«
بزند  ضربه  داخلی  تولید  به  که  هرکاری 

خیانت است
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به اینکه هر کاری 
گفت:  است،  خیانت  بزند  ضربه  داخلی  تولید  به 
تولید کنندگان نیز باید کاالی با کیفیت تولید کنند 
به خرج دهند  باید تعصب و غیرت  و فروشندگان 
محمد  االسالم  حجت  بفروشند.  داخلی  کاالی  و 
مختاری در خطبه های نماز جمعه اظهار کرد: مردم ما 
دو نوع مطالبه و اعتراض دارند که نوع اول مطالبات به 
حق اکثریت مردم است که باید مورد دقت قرار گیرد و 
رسیدگی و برطرف شود و دسته دوم اعتراض ناحق عده 
قلیلی از مردم نسبت به اصل نظام و انقالب است که 
به مقدسات توهین کردند و مساجد را به آتش کشیدند. 
تلگرام و شبکه های مجازی به عاملی برای 

جاسوسی بیگانگان تبدیل شده است
امام جمعه فردوس در خطبه های این هفته نماز 
محدودیت  برای  دولت  تصمیم  به  اشاره  با  جمعه 
تلگرام در کشور گفت: امروز تلگرام و شبکه های 
مجازی عالوه بر سودآوری برای بیگانگان به عاملی 
برای جاسوسی دشمنان ایران تبدیل شده که باید 
برای مقابله با این موضوع دولتمران هر چه سریعتر 
تدبیری بیندیشند. حجت االسالم و المسلمین محمد 
رضا بابایی با بیان اینکه قرآن کریم تکلیف ما را برای 
رفتار با دشمنان مشخص کرده افزود: خدواند دستور 
داده تا هرگز به بیگانگان نزدیک نشده و به آنها اعتماد 
نکنیم زیرا دشمنان خیر و صالح ما را نمی خواهند .
تعطیل شدن اقامتگاه های بوم گردی طبس 
زینب)س(  حضرت  رحلت  سالروز  در 

حرکتی فرهنگی بود
بوم  اقامتگاه های  امام جمعه موقت طبس گفت: 
گردی و گردشگری شهرستان طبس در سالروز رحلت 
فروردین  در 13  زینب)س(  گونه حضرت  شهادت 
و  فرهنگی  حرکتی  این  که  کردند  تعطیلی  اعالم 
االسالم  بود.حجت  پاک  گردشگری  راستای  در 
محمدجواد زنجانی طبسی در خطبه های نماز جمعه 
طبس با اشاره به ایام نوروز گفت: شهر ما مهمان پذیر 
بود و مهمانان بسیار زیادی وارد شهر شدند که طبق 
برخی آمار بیش از دو میلیون مسافر و زوار وارد این 
شهر شدند. وی افزود: جای تشکر دارد از مسئولین 
محترم آستان حسین بن موسی الکاظم)ع( که واقعا 
خدمات خوبی را به زوار ارائه دادند، هر کجا که بروید 
اینجا داده میشود رایگان نیست. این خدماتی که 

مصرف کاالی ایرانی خدمت است
خطیب نماز جمعه نهبندان گفت:حمایت از کاالی 
ایرانی یک خدمت است و مقام معظم رهبری نیز 
گرایی،اشرافی  اسراف،مصرف  از  اجتناب  به  تاکید 
گری،رفاه طلبی و دوری از مصرف کاالهای خارجی 
عباسعلی  االسالم  حجت  اند.  کرده  بیان  بارها  را 
خزاعی با بیان اینکه نگاه به درون کشور و خالقیت 
داشته باشیم افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری 

نسخه شفا دهنده ملت است.
مشکالت  رفع  برای  کشور  نجات  راه 

بیکاری و رکود حمایت از تولید است
از  کشور  نجات  راه  گفت:  سرایان  جمعه  امام 
مشکالت بیکاری و رکود، توجه جدی به حمایت از 
کاالی ایرانی است.حجت االسالم احمد نجمی پور 
ظهر دیروز در جمع نمازگزاران این شهرستان گفت: 
مسئله مبارزه با کاالی قاچاق و ارز می تواند در تحقق 

شعار امسال نقش بسیار مهمی داشته باشد.
آحاد جامعه برای حمایت از کاالی ایرانی 

تالش کنند
امام جمعه موقت بشرویه گفت: وظیفه همه آحادجامعه 
این است تا گوش به فرمان رهبر بوده و برای تحقق 
شعارهایی که هر سال توسط مقام معظم رهبری تعیین 
می گردد تالش کنیم. حجت االسالم علی اکبر حدادیان 
اظهار کرد:اگر حمایت های مادی وهابیون و حکمای 
عرب نباشد آمریکا و رژیم صهیونیستی جز بردگی 
کار دیگری نمی کنند و این دو تنها با حمایت های 
مالی اقدامات زشت و ننگین خود را به پیش می برند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری  های استان خبر داد:

چین، استرالیا و آلمان هدف آتی صنایع دستی استان
همیاری  سازمان  مدیرعامل  کاری- 
کرد:   بیان  خراسان جنوبی  شهرداری های 
خراسان جنوبی با حضور در نمایشگاه نوروزگاه 
باالیی  های  توانمندی  که  داد  نشان  مشهد 
می  مسئوالن  و  صنعتگران  همت  با  و  دارد 
بپیوندد.  دنیا  تجارت   آبی  اقیانوس  به  تواند 
مهدی اخالقی پور، مدیرعامل سازمان همیاری 
امروز در  شهرداری های خراسان جنوبی صبح 
به  اشاره  با  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست 
بلندترین گام  اینکه  نمایشگاه ها نخستین و 
برای توسعه توانمندی های استان است ادامه 
داد: مقرر شد در چین استرالیا و آلمان نمایشگاه 
صنایع دستی فعال شود.به گفته وی مسئولیت 
حضور در نمایشگاه نوروزگاه ایران در مشهد 
بر عهده سازمان همیاری شهرداری ها گذاشته 
برگزار  بهتر  برای  را  مان  تالش  همه  و  شد 
اینکه در  با اشاره به  شدن آن گذاشتیم. وی 
این نمایشگاه بر روی 6 هدف تمرکز داشتیم 
افزود: ارائه توانمندی های استان، تغییر نگرش 
جنوبی  خراسان  به  کشور  و  جهانی  جامعه 
نشان  تولیدکنندگان،  بین  انسجام بخشی   ،
تعامل  استان،  اصلی  و  بزرگ  جایگاه   دادن 
پیوستن  و  تولیدکنندگان  با  سازنده  و  مثبت 
از  تجارت  آبی  اقیانوس  به  خراسان جنوبی 
جمله اهداف این نمایشگاه بود.وی تاکید کرد: 
تغییر  برای  ابزارها  مهمترین   از  نمایشگاه ها 
مناسبی  محل  تواند   می  که  است  نگرش 
برای نمایش دادن توانمندی های استان باشد 
و خراسان جنوبی پتانسیل ها و ظرفیت های خود 
را به نمایش گذاشت.اخالقی پور یادآور شد: با 
حضور پررنگ صنعتگران و هنرمندان استان 

استان  ثابت کرد  که استان در مواردی مانند 
صنایع، دستاوردهای صنعتی، هنرهای دستی، 
فرآورده های کشاورزی نوآوری و خالقیت می 
تواند حضور پررنگی در عرصه های ملی و بین 

المللی داشته باشد. 

برای نخستین بار
نوشیدنی سالم زرشک و زعفران 

در نمایشگاه عرضه شد

به  جنوبی  خراسان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
درخشید  ایران  معنوی  پایتخت  در  خوبی 
خاطر نشان کرد:  امروز به صراحت اعالم می 
کنیم  خراسان جنوبی به اقیانوس آبی تجارت 
پیوسته است و به خوبی می توانیم  خالقیت 
نمایش  به  را  تولیدکنندگان  نوآوری های  و 

شهرداری های  همیاری  بگذاریم.مدیرعامل 
خراسان جنوبی با بیان اینکه برای نخستین بار 
و  زرشک  سالم  نوشیدنی های  استان  در 
زعفران عرضه شد، خاطرنشان کرد: همچنین 
عناب  نخستین بار  برای  خراسان جنوبی  در 
به صورت حبه  فرآوری  و  ترکیبات جدید  با 
عرضه شد و در اختیار مصرف کنندگان قرار 
گرفت.اخالقی  پور با بیان اینکه برای پیوستن 
محصول  به  نیاز  تجارت  آبی  اقیانوس  به 

جدید است، عنوان کرد: در استان خالقیت و 
نوآوری وجود داشت اما بازار جدیدی نداشتیم 

تا توانمندی های استان عرضه شود.

حضور استان با 179 غرفه و 5 شاخه 
کاری در نمایشگاه نوروزگاه ایران

شهرداری های  همیاری  مدیرعامل 
خراسان جنوبی  یادآور شد: استان در نمایشگاه 
نوروزگاه ایران با محیط  4 هزار و 400 مترمربع 
فضای نمایشگاهی  و و 1۷۹ غرفه حضور پیدا 
کرد. وی ادامه داد: در این نمایشگاه  11 سیاه 
چادر استان در 2 هزار مترمربع فضای بیرون از 
نمایشگاه به عرضه آداب و رسوم و توانمندی های 
پرداختند.اخالقی پور با اشاره به اینکه استان در 
مجموع پنج شاخه کاری با 130 حرفه و صنف 

استان  ریزه  ماهی  فرش  افزود:  داشت  حضور 
ثبت جهانی شده است. وی با اشاره به اینکه  
قیمتی  سنگ های  حوزه  در  خراسان جنوبی 
حرف زیادی برای گفتن دارد ادامه داد:  ما  از 
می کنیم،  حمایت  استان  در  بخش خصوصی 
دست های سمن و مردم را به گرمی می فشاریم 

باشند. داشته  فعالی  حضور  حوزه  این  در  تا 
مجوز و تفاهم نامه ها 

با شرکای تجاری عمان و استرالیا
و چین و عمان

در  حضور  بازه  در   : شد  یادآور  اخالقی پور 
استرالیا  چین،  آلمان،  از  تجاری  نمایشگاه  
و  کردند،  پیدا  نمایشگاه حضور  در  عمان  و 
برای  توافق  آلمان  تجار  با  شدیم   موفق 
حضور در استان به امضا برسانیم. مدیرعامل 
با  خراسان جنوبی   شهرداری های  همیاری 
در  گروه  دو  عمان  از  همچنین  اینکه  بیان 
شد   مقرر  و  کردند  پیدا  حضور  نمایشگاه 
نمایشگاه فرش در عمان نمایشگاه از فرش 
گرفتن  بعد  آن  های  توانمندی  و  استان 
مجوز برپا شود.  وی ادامه داد: همچنین  با 
تجار اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین و 

تجاری از استرالیا نیز مذاکراتی  انجام شد.

تومانی  میلیون   800 فروش 
محصوالت خراسان  جنوبی

در نمایشگاه 
نمایشگاه  در  اینکه   به  اشاره  با  اخالقی پور 
تومان  میلیون   800 حدود  ایران  نوروزگاه 
افزود:  است  بوده  استان  محصوالت  فروش 
بیشترین فروش مربوط به  فرش، تابلوفرش، 
حوله، سنگ های قیمتی، موادغذایی، شیرشتر، 
عسل، زعفران، زرشک و عناب  بوده است.

شعار  اینکه  برای  کرد:  تاکید  پور  اخالقی 
ایرانی محقق شود  از کاالی  امسال حمایت 
باید نگاه موسسات  و بانک ها به تولید ملی 

حمایت گر باشد نه چالشی. 

 مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: 8۹6 

میلیون و 104 هزار دالر کاال سال گذشته از 
مبادی گمرگی استان صادر شد که نسبت به 
داشته  رشد  درصد  ارزش 6  نظر  از  سال ۹5 
است. محمدعلی خاشی روز جمعه در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان صادرات به 
وزن سه میلیون و 482 هزار تن بوده که نسبت 
به سال ۹5، از نظر وزنی 5 درصد کاهش را 
نشان می دهد.وی بیان کرد: سال ۹6 تعداد پنج 
هزار و ۷34 اظهارنامه صادراتی به ارزش 15۹ 
میلیون و ۷2۷ هزار دالر و وزن یک میلیون و 
330 هزار تن در گمرکات بیرجند، ماهیرود و 

گمرک مستقر در بازارچه ماهیرود تشکیل شد 
که این میزان صادرات نسبت به سال ۹5، از نظر 
تعداد اظهارنامه 6درصد و از نظر وزن 36 درصد 
افزایش و از نظر ارزش 11 درصد کاهش را نشان 
می دهد.وی کاشی، سرامیک، سیمان، خوارک 
کامل طیور، گازوئیل، هیدروکربن سبک، رب 
گوجه فرنگی، میلگرد، هیدروکربن سبک، روغن 
سوخت تقطیری و مصنوعات پالستیکی را از 
عمده اقالم صادراتی از گمرکات استان خراسان 
جنوبی ذکر کرد که به کشورهای افغانستان، 
عراق، پاکستان، ترکمنستان و ارمنستان صادر 

جنوبی  خراسان  گمرکات  است.مدیرکل  شده 
»کاالهای  ماده 116  صادرات  به  به  اشاره  با 
اظهار شده در سایر گمرکات کشور و خروجی 
از گمرک ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه 
ماهیرود« گفت: از این محل 14 هزار و 535 
پرونده به ارزش ۷36 میلیون و 3۷۷ هزار دالر 
تشکیل شد که از نظر تعداد پرونده 35 درصد و 
ارزش 11 درصد رشد را نشان می دهد.وی ادامه 
داد: عمده اقالم خروجی از موضوع 116 شامل 
سیمان، کاشی یا سرامیک، شیشه، عایق رطوبتی 
و جوجه بوده است.خاشی گفت: همچنین سال 

گذشته 44 فقره اظهارنامه وارداتی به ارزش 2 
میلیون و ۹31 هزار دالر و وزن 2 هزار و ۹5۹ 
تن تشکیل شد که نسبت به سال ماقبل از نظر 
تعداد پروانه 2۷درصد، از نظر وزن 58 درصد و 
ارزش 63 درصد کاهش را نشان می دهد.وی 
بی  برنج، شکر، گوسفند، شاهدانه،  بیان کرد: 
کربنات سدیم فنی، سدیم بنی کربنات خوراکی، 
تخم کنجد، لوله سرامیکی و دستگاه عمل آوری 
و بسته بندی قیر از مهمترین کاالهای وارداتی 
عربی،  متحده  امارات  پاکستان،  کشورهای  از 
است. بوده  اکراین  و  چین  افغانستان،  برزیل، 

عکس: اکبری

هالل احمر خراسان جنوبی به 44 هزار مسافر خدمات ارائه کرد
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
گفت: نوروز امسال 44 هزار مسافر و گردشگر 
سالمت  و  ایمنی  های  پست  به  مراجعه  با 
نوروزی این جمعیت، خدمات دریافت کردند.به 
گزارش ایرنا،جواد خامسان اظهار کرد: با هدف 
پیشگیری و کاهش حوادث ترافیکی در راستای 
اجرای هجدهمین طرح ملی ایمنی و سالمت 
مسافران نوروزی از 28 اسفند ماه سال گذشته 
در 24 محل  ماه سال جاری  فروردین  تا 14 
پر تردد استان پست هایی با همکاری جوانان 
هالل احمر برای ارائه خدمات به مسافران بر پا 
شد.وی با بیان اینکه در مدت اجرای طرح یاد 

شده بطور متوسط هر روز 4۹ نفر در قالب 24 
تیم در پست ها به ارائه خدمات پرداختند، گفت: 
3 هزار و 8۹5 نفر در ایستگاه  های سالمت، 
در فضای دوستدار  سه هزار و 554 خردسال 
کودک و 800 مسافر برای اقامه نماز از خدمات 
هالل احمر بهره مند شدند.وی با اشاره به طرح 
نوروزی امداد و نجات از 25 اسفند ماه ۹6 تا تا 
15 فروردین امسال افزود: در مدت اجرای طرح، 
امدادگران این جمعیت با پوشش 141 حادثه به 
538 نفر آسیب دیده امداد رسانی کردند.مدیر 
شمار  شد:  احمریادآور  هالل  جمعیت  عامل 
آسیب دیدگان این حوادث نسبت به مدت مشابه 

پارسال 44 درصد کاهش یافته است.وی ادامه 
داد: خدمات ارائه شده به آسیب دیدگان، ۷1 نفر 
انتقال به مرکز درمانی، 2۹ نفر درمان سرپایی و 
104نفر اسکان اضطرای بوده و همچنین برای 
15 مورد حادثه، عملیات رهاسازی انجام شده 
است.خامسان با اشاره به اینکه 50۷ نفر در قالب 
184 تیم عملیاتی برای امداد رسانی به محل 
حوادث اعزام شدند، گفت: در ایام نوروز امسال 
حادثه  مورد  پنج  ترافیکی،  سانحه  مورد   84
کوهستان، هشت مورد حادثه شهری، 22مورد 
به  مربوط  حادثه  مورد  حضوری، 20  خدمات 
سیل و آبگرفتگی و 2 مورد توفان و مناسبتی 

در سامانه مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ثبت 
شده است.مدیر عامل جمعیت هالل احمر  با 
اشاره به اینکه کاهش خطای انسانی در سوانح 
افزود:  ترافیکی مستلزم فرهنگ سازی است، 
عالوه بر توزیع 3۷هزار و 5۹3 بسته فرهنگی 
از قبیل بروشور، ویژه نامه و غیره بین مسافران، 
کمپین ملی » نه به تصادفات« راه اندازی شد که 
بیش از 2 هزار و 853 نفر با امضای میثاق نامه به 
این کمپین پیوستند.وی اضافه کرد: با نگاه احترام 
به طبیعت و فرهنگ سازی، در روز 13 فروردین 
جوانان  اعضای  استان،  های  شهرستان  در 
کیسه  توزیع  به  گردشگران  بین  احمر  هالل 

زباله و همچنین به پاکسازی برخی از مناطق 
گردشگری از زباله های رها شده، پرداختند.

 ۸۲ هزار مسافر در ایام نوروز به خراسان جنوبی سفر کردند

پیش بینی توزیع 450 هزار بچه ماهی گرمابی در خراسان جنوبی

اداره  نظارت  و  فنی  ور-معاون  پیشه 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل 
خراسان جنوبی، با بیان اینکه روزانه بیش از 
وسیله  و  عمومی  ناوگان  با  مسافر  82هزار 
شخصی در ایام نوروز به استان سفر کردند 

پایان 15  تا  اسفند گذشته  عنوان کرد:از23 
تخلف  هزار   5 از   بیش  امسال  فروردین 
تخلف  ثبت  سامانه های  بوسیله  سرعت 
اعالم  استان  پلیس راه  به  و  ثبت  کل  اداره 
شد.قالسي افزود: بیشترین تخلفات سرعت 

در تعطیالت نوروزی به ترتیب در روزهای 
25 و 26 اسفندماه بیش از 800 تخلف، 14 
و 15فروردین ماه بیش از 600 تخلف روی 
مدت  این  طی  کرد:  بیان  است.وی،  داده 
سامانه های  در  تردد  هزارو 600   3 از  بیش 

ثبت تردد استان ثبت شده است.وی، با توجه 
لحظه ای  سرعت  گذشته  سنوات  اینکه  به 
دوربین های فوق فعال بوده است، افزود: از 
ابتدای آذر سال جاری نیز تمام سیستم های 
و  فعال  استان  در  متوسط  سرعت  ثبت 

داد:تعداد  ادامه  است.وي  گردیده  راه اندازی 
این سامانه ها به زودی به  ۷0 سامانه خواهد 
اصلی  راه های  درصد   80 طوریکه  به  رسید 
ثبت  های  دوربین  نظارت  تحت  استان 

تخلفات کنترل سرعت قرار خواهد گرفت.

کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
خراسان جنوبی گفت: پیش بینی شده امسال 
بیش از 450 هزار قطعه بچه ماهی گرمابی 
توزیع شود.  و  برداران خریداری  بهره  برای 
برداران خریداری  بهره  برای  ماهی گرمابی 

و توزیع شود.
در  پور مطلق  ولی  ،هاشم  ایسنا  گزارش  به 
دیدار نوروزی با همکاران مدیریت   شیالت 

و آبزیان سازمان، از آغاز ثبت نام و تحویل 
بچه ماهی گرمابی خبرداد و گفت: متقاضیان 
در  شیالت  مدیریت  به  نام  ثبت  برای  باید 
سازمان  کنند.رییس  مراجعه  ها  شهرستان 
بچه  افزود:  خراسان جنوبی  جهادکشاورزی 
و  مجوز  دارای  افراد  به  تنها  گرمابی  ماهی 
یارانه  ماهی  بچه  گذشته  سال  که  افرادی 
با  می شود.وی  تحویل  نکردند  دریافت  ای 

بیان اینکه بچه ماهی گرمابی از استخرهای 
می شود،  تامین  کشور  شمال  ماهی  تکثیر 
از  بیش  امسال  شده  بینی  پیش  کرد:  بیان 
برای  گرمابی  ماهی  بچه  قطعه  هزار   450

بهره برداران خریداری شود.
هاشم ولی پور مطلق  یادآور شد: توزیع بچه 
ماهی از 20 فروردین آغاز و تا 15 اردیبهشت 

ادامه خواهد.

عکس: اکبری
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نماینده مجلس: فیلترینگ تلگرام 
تصویب  شده ، اما عملیاتی نمی شود

عبدالرضا هاشم زایی نماینده تهران و عضو فراکسیون 
فیلترینگ  موضوع  شدن  مطرح  از  انتقاد  با  امید 
تلگرام، گفت: فیلتر کردن تلگرام در شورای عالی 
فضای مجازی تصویب شده است.  وی با بیان اینکه 
 فیلتر شدن تلگرام عملیاتی نمی شود، تصریح کرد:

به این راحتی نیست که به افکار عمومی و منافع ملی 
بی توجه باشیم و تلگرام را فیلتر کنیم. زمزمه هایی از 
سوی کسانی که مسئول هستند، شنیده می شود که 
باید تلگرام فیلتر شود. من معتقدم که فیلتر شدن 
تلگرام تصویب شده اما منافع ملی اجازه نمی دهد این 

کار عملیاتی شود.

نقوی حسینی: باید به 
سازمان ملل هشدار دهیم

کمیسیون  سخنگوی  حسینی  نقوی  حسین  سید 
با تاکید بر  امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
دست مایه ای  را  هراسی  ایران  آمریکایی ها،  اینکه 
برای فروش سالح کشتار جمعی و ایجاد بازار پردرآمد 
مجامع  به  دیپلماسی  دستگاه  باید  گفت:  کرده اند، 
بین المللی درباره این اقدامات آمریکا هشدار دهد چون 

خاورمیانه را تبدیل به انباری از سالح ها کرده اند.

گاهی قدرت طلبی باعث می شود 
روسای جمهور سابق اپوزیسیون شوند

روسای  گفت:  غرویان  محسن  االسالم  حجت 
جمهور با رای مردم انتخاب می شوند. رای مردم 
نشان دهنده سلیقه اکثریت آنان است، اما قوانین 
سازگاری  مردم  رای  و  خواست  با  گاهی  ما  کلی 
اکثریت  نماینده  که  جمهوری  رئیس  لذا  ندارد. 
 بوده، احساس می کند که با برخی از قوانین کشور

نمی تواند خود را هماهنگ کند یا آن را در تضاد با 
خواسته های مردم می بیند. این است که در مقابل 
بعضی از قوانین و اصول و مقررات حالت اپوزیسیون 
می گیرد و با آنها به مخالفت می پردازد. روسای 
جمهور بعضی از قوانین را دست و پا گیر می دانند و 
مقابل آنها می ایستند. برخی از مصادیق و اشخاص 
هم هستند که خیلی قدرت طلب هستند. دوست 

دارند طبق نظرات شان همه چیز پیش برود. 

والیتی: مردم دنیا به حرف های 
توخالی ترامپ عادت کرده اند

علی اکبر والیتی درباره صحبت های ضدایرانی ترامپ 
در خصوص حضورش در کشور سوریه، گفت: امروز 
تمام مردم دنیا به حرف های نامربوط و توخالی ترامپ 
عادت دارند و سخنان رئیس جمهور آمریکا به واسطه 
تناقض گویی ها و حرف های غیرمنطقی اش معنایی 
ندارد. وی افزود: ایران از اهداف خود دست نخواهد 

کشید و در کنار کشورهای منطقه خواهد بود.

درصورت لغو برجام، ضرب شصت 
ویژه ای برای دشمنان خواهیم داشت

با  اتمی  انرژی  رئیس سازمان  اکبر صالحی  علی 
اشاره به تالش ها و زحمات بی شماری که برای 
توافق برجام صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: 
دشمنان باید بدانند که در شرایط برگشت پذیری 
چنین  دنبال  به  هیچگاه  اینکه  -علیرغم  برجام 
خواهد  رقم  ای  ویژه  شرایط  نیستیم-  شرایطی 
اراده  نظام  پایه  بلند  مسئولین  که  زمانی  و  خورد 
کنند، ضرب شصت ویژه ای برای برهم زنندگان 

این توافق خواهیم داشت.

نیکی هیلی: آمریکا از برجام
 خارج می شود اگر...

نیکی هیلی که در نشستی با عنوان »مقابله با چالش 
های حکومت داری در جهان امروز « در دانشگاه 
»دوک« سخنرانی می کرد درباره آینده برجام گفت: 
در حال تالش با اروپا برای اعمال تغییرات در توافق 
هسته ای با ایران هستیم که اگر این تغییرات حاصل 
نشود، آمریکا از برجام خارج و تحریم ها برگردانده 

می شود، اما ایران از برجام خارج نخواهد شد.

الوروف: روسیه و چین 
مخالف بازبینی برجام هستند

سرگئی الوروف در پایان دیدار با »وانگ یی« همتای 
چینی خود در مسکو گفت: مسکو و پکن مخالف 
آن هستند که در مفاد برجام بازبینی صورت گیرد.

الوروف با بیان اینکه موضوع برجام در مرکز توجه 
ما قرار داشت، اظهار کرد: بر این باوریم که تالش ها 
برای بازبینی در شرایط برجام با قطعنامه 2231 شورای 
امنیت که سه سال پیش تصویب شد و در آن برجام 
به طور کامل مورد تایید قرار گرفت، مطابقت ندارد.

بن سلمان: ایران دشمن مشترک 
عربستان و اسرائیل است

»محمد بن سلمان« ولی عهد سعودی در مصاحبه با 
نشریه »تایم«  گفت: ایران دشمن مشترک عربستان 
و رژیم صهیونیستی است. بن سلمان با ادعای اینکه 
ایران منبع تمام شرارت ها در غرب آسیا است، گفت: 
نظر  به  و  داریم  اسرائیل( دشمن مشترکی  )با  »ما 
می رسد که بتوانیم در حوزه های بسیاری همکاری 

اقتصادی بالقوه داشته باشیم.«

احمدی نژاد نمی تواند بگوید آزادیخواه است

صادق زیباکالم گفت : من همان نظری را درباره آقای 
احمدی نژاد دارم که درباره آقای موسوی خوئینی ها 
دارم. من به هیچ وجه آقای موسوی خوئینی ها را 
اصالح طلب نمی دانم و به هیچ وجه آقای احمدی 
نژاد را هم یک فردی که آزادیخواه و دموکراتیک شده، 
نمی شناسم. معتقدم اولین عالمت و شرط تغییر در احمدی نژاد آن است که 

بگوید با گذشته اش چه کار می خواهد کند؟

دولت حاضر به حمایت از فراکسیون امید نیست

محمد جواد فتحی عضو شورای مرکزی فراکسیون 
که  باشیم  موضوع  این  متوجه  باید  ما  گفت:  امید 
فراکسیون امید در مجلس اکثریت را ندارد مضاف 
بر آن که هیئت رئیسه مجلس دارای اختیاراتی است 
که مجلس را می تواند به هر سمت و سویی که 
دلخواهش هست، سوق دهد. همچنین دولت به هیچ عنوان نه تنها حاضر به 

حمایت از فراکسیون امید نیست حتی آن حمایت نسبی را هم ندارد.

جعفرزاده: مجلس اسیر روزمرگی شده است

غالمعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس در 
ارزیابی خود از عملکرد مجلس دهم گفت: مجلس اسیر 
یک نوع روزمرگی شده است. همین روزمرگی باعث 
انباشت قانون و ضعف نقش نظارتی مجلس گردیده 
توانند نمی  و  ندارند  ای  نیز چاره  نمایندگان   است. 
ای هستیم که  رودخانه  ما همه همانند  را عوض کنند چراکه  مسیرشان 
رود. نمی  مفیدی  جای  به  آب  این  ولی  داریم  قرار  آب  جریان  داخل  در 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
با بیان اینکه تاکنون همواره نسخه 
نجات بخش کشور از جانب رهبری 
حرف  به  که  شده  رسم  اما  بوده، 

بعد  و  نمی کنند  گوش  رهبری 
شکست می خورند و مشکالت را به 
گردن رهبری می اندازند، عنوان کرد: 
به رهبری  اقتصادی که  مشکالت 

رهبری  گردن  به  چرا  ندارد،  کار 
می اندازید. رهبری چهار سال است 
می گویند،  مقاومتی  اقتصاد  از  که 
شما چرا گوش نکردید. علم الهدی 

داد که  نشان  تجربه  اینکه  بیان  با 
مقام معظم رهبری همواره اقداماتی 
به  جا را پیشنهاد کرده اند، ابراز کرد: 
اقتصادی  مشکالت  حل  در  اگر 

بسته  به کار  رهبری  نسخه های 
می شود.  حل  مشکالت  این   شود، 
وی همچنین به موضوع فیلترینگ 
از چهار  اشاره کرد و گفت:  تلگرام 
سال پیش در همین مکان مقدس 
فیلتر  مسئله  تریبون  همین  از  و 
کردم  مطرح  را  خارجی  شبکه های 
جنجال  و  دادید  فحش  شما  اما 
کردید و حاال خودتان به این نتیجه 
کشور  مشکالت  تمام  که  رسیدید 
همین  از  ناشی  اخالقی  مفاسد  و 
است. وی اضافه کرد: حاال خودتان 
می خواهید فیلتر کنید و می خواهید 
بیخود  بیاندازید.  رهبری  گردن  به 
ما  دست  گفتید  روزی  یک  این که 
و  رفت  نخواهد  فیلتر  دکمه  روی 
حاال می خواهید فیلتر کنید، به گردن 

رهبری نیاندازید.

بیادی در پاسخ به سوالی در  حسن 
حجت  نامزدی  احتمال  خصوص 
االسالم رئیسی در انتخابات مجلس، 
عنوان کرد: من زمان انتخابات ریاست 
جمهوری گفتم قانون می گوید نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری باید رجل 
سیاسی و مذهبی باشد. حاال سوال 
اینجاست که مگر می شود یک قاضی 
و یا مسئول 38 ساله دستگاه قضا، 
از طرفی رجل  باشد؟  رجل سیاسی 
مذهبی را تعریف نکردیم، آیا کسی 
که رجل مذهبی است باید رسائل و 
مکاسب خوانده باشد؟ با این تعریف 
آقای احمدی نژاد کجا رجل مذهبی 
است؟ اما با این وجود برای نامزدی 
انتخابات ریاست جمهوری تأیید  در 
صالحیت شد. در مقابل خیلی ها هم 
رجل سیاسی و هم رجل مذهبی بودند، 

توانایی های الزم را هم داشتند اما از 
سوی شورای نگهبان تأیید صالحیت 
نشدند، این نشان می دهد باندهایی 
هستند که تعیین می کنند چه کسانی 

بیایند و چه کسانی نیایند. چه کسانی 
در کدام جناح قرار بگیرند. آقای رئیسی 
در مجموع شاید در انتخابات مجلس 
موفق شود، چون در انتخابات مجلس 

در تهران لیست ها رأی می آورد اما 
قبال هم گفتم کسانی که آقای رئیسی 
ریاست  انتخابات  در  رقابت  برای  را 
جمهوری گول زده و جلو انداختند، این 

کارشان از سر دشمنی و حسادت بود. 
آقای رئیسی در مجلس خبرگان جایگاه 
تأثیرگذاری دارد و آینده روشنی داشت 
اما عده ای خواستند او را تخریب کنند. 

بیخود گفتید دست تان روی دکمه فیلتر نمی رود
بیادی: برخی از سر دشمنی به آقای رئیسی پیشنهاد

نامزدی انتخابات دادند تا تخریبش کنند
حجت االسالم علم الهدی:

20  قطعه پرنده باکالن که در تاالبی نمکی در 30 کیلومتری طبس گرفتار شده بودند با کمک محیط بانان به سد آب شیرین دره بید طبس منتقل و رهاسازی شدند         *  عکس: سجاد نجفی

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

تدریس زبان ویـژه بـانوان 
دوره راهنمایی و دبیرستان 

شماره تماس: 09331614115

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی در نظر دارد: انجام امور مربوط به طبخ و 
توزیع غذای مورد نیاز دانشجویان پردیس های استان )شهید باهنر، امام سجاد )ع( 
بیرجند و مرکز آموزش عالی بنت الهدی صدر فردوس( را از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکار حقوقی واجد شرایط و با رعایت آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه 
واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای تایید صالحیت از وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ نشر 
این آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه و بازدید از امکانات و تجهیزات در ساعات 
اداری به دانشگاه فرهنگیان واقع در بیرجند، خیابان معلم، خیابان شهید طهماسبی 

شرقی، مدیریت امور پردیس های خراسان جنوبی مراجعه نمایند. 
هزینه آگهی با برنده مناقصه خواهد بود. 

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبي

آگهي مناقصه طبخ و توزیع غذاي دانشجویان

جناب سرهنگ حیدری
با نهایت تأسف و تألم درگذشت پدر گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان 

تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت الهی 
و برای تمامی بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

جعفری و فرزندان


