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کالهبرداریهایواقعی
درفضایمجازی

“شما در قرعه کشی شرکت ما برنده 
کاال  دریافت  برای  لطفا  اید  شده 
هزینه پستی آن را به مبلغ فالن 
پرداخت کنید.” این روزها در شبکه 
گوناگونی   تبلیغات  مجازی  های 
را شاهد هستید که مثال در این 
مشارکت  نظرسنجی  یا  مسابقه 
برنده  ما  قرعه کشی  در  تا  کنید 
شوید. انواع دیگری هم هست که 
مثال فرد مجرم برای کالهبرداری 
با  کاریابی  آگهی  درج  به  اقدام 
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فارس- مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان گفت: چهار هزار و 500 نفر از بازنشستگان استان تا پایان شهریور از تسهیالت قرض الحسنه پنج میلیون تومانی بهره مند 
شدند. محمدابراهیم خادمی اظهار کرد: هم اکنون 16 هزار کارمند شاغل بیمه پرداز و 15 هزار و 580 بازنشسته و موظف حقوق بگیر، مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در 

خراسان جنوبی هستند. وی یادآور شد: متقاضیان تسهیالت می توانند برای ثبت نام و اطالع از جزئیات تسهیالت قرض الحسنه به آدرس اینترنتی  www.cspf.ir مراجعه کنند.

کالهبرداریهایواقعی
درفضایمجازی
*نسرین کاری

 “شما در قرعه کشی شرکت ما برنده شده اید 
را  آن  پستی  هزینه  کاال  دریافت  برای  لطفا 
در  روزها  این  کنید.”  پرداخت  فالن  مبلغ   به 
شبکه های مجازی تبلیغات گوناگونی  راشاهد 
هستید که مثال در این مسابقه یا نظرسنجی 
مشارکت کنید تا در قرعه کشی ما برنده شوید. 
مجرم  فرد  مثال  که  هست  هم  دیگری  انواع 
برای کالهبرداری اقدام به درج آگهی کاریابی 
با وعده کسب درآمد روزانه بالغ بر صدها هزار 
مناسبت های  در  یا  می کند.  بیشتر  یا  تومان 
احساسات  از  سوءاستفاده  با  مجرمان  مذهبی، 
و  کنند  می  کالهبرداری  به  اقدام  هموطنان 
روش هایی همچون جمع آوری نذری و خیریه، 
تور و کاروان های مذهبی، طراحی نرم افزارهای 
برنامه  در  شدن  برنده  پیامک  ارسال  و  جعلی 
برند.  می   کار  به  تلویزیون  و  رادیو  ویژه   های 
شیوه  های گوناگونی نیز  وجود دارد که سودجویان 
در آن، قربانیان را متقاعد می کنند تا در سایت آن ها 
سرمایه گذاری کنند، پول واریز و ریسک کنند. این 
روزها در حالی که بیشتر افراد خانواده گوشی همراه 
پیشرفته و دیجیتالی دارند و به راحتی می توانند 
در شبکه های مجازی فعال باشند، زمینه افزایش 
جرائم اینترنتی نیز فراهم شده است و گاهی سوء 
استفاده هایی در این میان از کاربران می شود 
که از نظر مالی، روحی و روانی مشکالتی برای 
آنها ایجاد می کند. خرداد  امسال بود که رئیس 
پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات )فتا( خراسان 
جنوبی گفت: وقوع جرم در فضای مجازی استان 
در سه ماهه نخست سال 16۳ درصد!  افزایش 
از  ماه  در 8  شد:  اعالم  همچنین  است.  یافته 
آغاز سال، پنجمین جرم فضای مجازی استان  
مزاحمت های اینترنتی  بوده است . در استان ما  
که مردمانی مهربان و با فرهنگ دارد اما گاهی 
سادگی و اعتماد بیش از حد آنها برایشان مشکل 
ساز می شود و با این آمار و ارقام به نظر می رسد 
که همشهریان و هم استانی ها علیرغم فرهنگ 
باالیی که دارند درباره رسانه و استفاده از فضای 
مجازی هنوز آموزش کافی را کسب نکرده اند! 
در این میان مهمترین انگیزه کالهبرداران فضای 
مجازی کسب ثروت های هنگفت یک شبه 
است. در این بین گاه انتقام جویی های شخصی 
نیز می تواند مزید بر علت شود، پس نباید هرگز 
فریب این گونه کسب و کارهای اینترنتی پرهیاهو 
و به ظاهر قشنگ را خورد و بدون این که شناختی 
از شرکت ها و صاحبان شان داشته باشیم، پول و 
سرمایه خود را با وعده چند برابر شدن و دریافت 
سود زیاد از دست ندهیم، بیاید هوشیار باشیم و 
نخوریم.  را  وسوسه انگیز  دروغ های  این  فریب 
برای هرگونه پرداخت نذر و دانلود برنامه های  
برای  و  معتبر رجوع  به سایت های  نیاز   مورد 
سفر به شرکت ها و دفاتر دارای مجور مراجعه 
کنید. در صورت دریافت پیامک های مشکوک و 
تماس های تلفنی، با مراجعه به سایت یا تماس 
تلفنی با شماره های رسمی از صحت برنامه مطلع 
شده و فریب پیام ها و تلفن هایی از این دست 
را  نخورده و در صورت مواجهه با آن از طریق 
تماس با فوریت های 110 و سایت اینترنتی فتا از 
صحت یا کذب آن مطلع شوید و همیشه در حفظ 
رمزهای عبوری و اطالعات مربوط به حساب های 
بانکی خود دقت کنید. همچنین سعی کنید برای 
تمامی حساب های بانکی خود از رمز یک بار 
مصرف استفاده کنید و یا اینکه هر چند وقت یک 
بار رمز خود را عوض کنید. )خوانندگان گرامی 
 نظر خود را درباره این سرمقاله به ایدی تلگرام 

@ Avaeiran1 ارسال کنید.(

دوره  دانشجوی  رسانی  ا...  حسین  کاری-  نسرین 
دانشگاه  کامپیوتر  مهندسی  رشته  کارشناسی 
و  ناپذیر  استعداد،  خستگی  با  جوانی  بیرجند 
خالق  جوان  این  است.   درخشان  سوابق  دارای 
هایی  رتبه  کسب  به  موفق  تاکنون   بیرجندی 
جمله  آن  از  که  است  شده  کشور  و  استان  در    
می توان کسب رتبه اول مسابقات تولید محتوای 
الکترونیکی استان در سال 91، رتبه اول مسابقات 
 ACM  استان در سال 96 و رتبه سوم ماراتن برنامه 
 نویسی  موبایل کشور در شهریور 1۳98 اشاره کرد.

حضور دانشگاه بیرجند در مسابقات ماراتن 
برنامه نویسی برای اولین بار

ا... رسانی  در گفتگو با خبرنگار آوا  عنوان کرد:  برای 
اولین بار دانشگاه بیرجند در مسابقات ماراتن برنامه 
نویسی شرکت کرد که این مسابقات کشوری با حضور 
120 تیم در دانشگاه صنعتی  شریف برگزار شد. وی 
با بیان اینکه تیم دانشگاه بیرجند در سرفصل “بازی 
مکان  »گردشگری  عنوان  با  پروژه ای  وارسازی” 
محور براساس حل معما« و با  استفاده از تکنولوژی 
از  پس  افزود:  کرد،  شرکت  افزوده(  )واقعیت    AR 
پایان مسابقات تیم های برتر نسبت به ارائه روش کار 
خود به شرکت  های بزرگ اقدام کردند. جوان خالق 
بیرجندی ضمن اشاره به اینکه تاکنون توانسته ام عالوه 
بر تحصیل در دانشگاه به سمت بازار کار نیز قدم بردارم، 

یادآور شد:  انجام »پروژه آسان سرویس« برای معرفی 
اصناف  خودرو درتمام کشور که از لحاظ جامعیت و 
پوشش بزرگترین سامانه کشور است از این جمله 
فعالیت ها می باشد. وی خاطر نشان کرد: عالوه بر این 
نیز نرم  افزار موبایل میز خدمت مربوط به اداره کل راه 
و شهرسازی خراسان جنوبی را  نیز راه اندازی کرده ام. 
وی عنوان کرد: همچنین در دانشگاه بیرجند پروژه 
کنترل” استپرموتور” با نرم افزار “اندروید” را با همکاری 
جاوید نوروزی دانشجوی رشته برق و دکتر  خراشادی زاده 
عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق  را اجرا کردیم. ا... 
رسانی ادامه داد:  نرم افزار بازشناسی گفتار به دو زبان 
فارسی و انگلیسی را با  عملکرد بهتر نسبت به موارد مشابه 

را هم زیر نظر استاد مهرشاد عضو هیئت علمی گروه 
برق طراحی و همچنین پروژه  تشخیص اجزای چهره 
برای استفاده در عملکردهای گوناگون را زیر نظر استاد 
 نوابی به پایان رساندم.  وی ضمن اشاره به راه اندازی
به  اطالع رسانی  و  کمک  برای  یار  توان  افزار  نرم 
دان،  سندروم  همچون  ویژه  شرایط  با  کودکان 
اوتیسم، افزود: این طرح هم با همکاری  خانم ساجده 
 ضابطی دانشجوی کامپیوتر و راهنمایی خانم مهندس 
 احمدی عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر انجام شد.

 در تابستان به تیم ملی دارت دعوت شدم
این جوان فعال بیرجندی همچنین در زمینه ورزشی 
فعالیت های داشته که در این باره عنوان کرد: ضمن 
دوومیدانی   کشتی،  رشته های   شطرنج،  در  فعالیت 
 و دارت دارای مقام هایی نیز در این رشته ها هستم 
المپیاد  دارت  در  مسابقات  جاری  سال  تابستان  و 

ورزش های همگانی به تیم ملی دعوت شدم.
 ا... رسانی گفت: از دوره ابتدایی شروع به فعالیت در 
تواشیح،  اذان،  ترتیل،  تحقیق،  قرآن،  قرائت  زمینه 
احکام و نهج  البالغه کردم. وی ادامه داد: در این زمینه 
می توان به کسب چندین رتبه مقام اول استان در 
مسابقات سراسری قرآن کریم اشاره کرد.  وی ضمن 

یادآوری اینکه اولین مقامی که به دست آوردم مربوط 
به مسابقات سرود در پایه دوم ابتدایی است، خاطر 
نشان کرد: پایه سوم ابتدایی عمویم به عنوان هدیه 
یک دستگاه کامپیوتر برایم خریداری کرد که از  همان 
زمان عالقه  به ورود به این عرصه در من شکل 
گرفت. وی یادآور شد:  رتبه اول منطقه 5 کشور در 
مسابقات نمایش عروسکی و رتبه دوم شهرستان در 
نمایش صحنه ای و عنوان کتابخوان برتر  کشور را در 

دوره دانش آموزی کسب کردم. 

عنوان برتر پژوهشگر »ضایعات  نان« 
را از رئیس جمهور دریافت کردم

جوان خالق بیرجندی با بیان اینکه در سال 1۳91 
عنوان برگزیده مسابقات تحقیق و پژوهش کشور را 
برای طرح بررسی علل ضایعات نان در ایران از رئیس 
جمهور  دریافت کردم، بیان کرد: رتبه برتر استان در 
رشته مقاله نویسی و داستان نویسی از اهم فعالیت های 
دوران دانش آموزی من  است.  وی خاطر نشان کرد: 
همچنین تا امروز دو اختراع در حوزه کاهش مصرف 
انرژی ثبت کرده ام و به زبان های انگلیسی، عربی  
و آلمانی نیز تسلط دارم. وی درباره برنامه های آینده 
خود عنوان کرد: برای اجرای چندین پروژه در دانشگاه 
و دو پروژه از طرف یک شرکت ترکیه ای و یک پروژه 
بین المللی دعوت نامه دریافت و در حال  رایزنی هستم. 

از افراد موفق الگو بگیریم
ا... رسانی با بیان اینکه  موفقیت اتفاقی نیست و بدون 
تالش  به دست نمی آید، ادامه داد:  باید از افراد موفق 
الگو بگیریم و از وقت خود به نحو بهینه استفاده  کنیم. 
این جوان موفق افزود: سرمایه گذاری روی هدف و 
 یادگیری و آموزش را هیچگاه نباید فراموش کرد.
 وی توصیه کرد: دانشجویان هدف بزرگ برای خود  تعریف
 نمایند و هرگز مباحث مالی را هدف اصلی خود قرار ندهند
و برای به دست آوردن هدف تا بی نهایت تالش نمایند 
و نتیجه را به  قادر متعال واگذار نمایند.  وی با اشاره به 
اینکه اگر مختصر موفقیت و جایگاهی را کسب کرده ام 
 مدیون پدر و مادر در وهله اول  معلمان از بدو تحصیل تا
 استادان دانشگاه  امروز  هستم، ابراز امیدواری کرد: در 
 آینده امکان جبران زحمات آنان برایم میسر گردد. البته در 
 طول تحصیل برخود الزم دانستم    زکات علم را با برگزاری

کالس های حل تمرین برای دانشجویان ادا نمایم.  
وی یادآور شد: شایسته است از دوست قدیمی ام سجاد 
احمدی که در تمام این سال ها در کنارم بود و این 
موفقیت ها مرهون همکاری اوست صمیمانه تشکر کنم.

حسینا...رسانیرتبهسومبرنامهنویسیموبایلکشور
 جوان خالق و موفق بیرجندی؛ 
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مناقصهعمومییکمرحلهایخریدسوله
تاریخدرجآگهی:1398/7/23

دانشگاه صنعتی بیرجند در نظر دارد: به منظور عملیات ساخت یک سوله، اسکلت 
را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. شرکت های ذیصالح  می توانند ظرف 
مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی: بیرجند - 
میدان ابن حسام - بلوار صنعت و معدن - دانشگاه صنعتی بیرجند - ساختمان 
اداری شماره یک - دبیرخانه مرکزی مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام 

نمایند. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است. 
هزینه  درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن: 056-32391000
دانشگاهصنعتیبیرجند

آگهی تغییرات شرکت ارگ ایمن ارتباط خاوران آریا )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 5480 و شناسه ملی 14006473180 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - آقای احمد عرب زاده به شماره ملی 0653229348 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای محمد صبری به 
شماره ملی 0640094961 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و آقای حسین عربزاده به شماره ملی 0651969344 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. 2- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و اوراق عادی و 
اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای احمد عرب زاده 

) مدیر عامل ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )628473(

ملی  به شناسه  ثبت 502  به شماره  درتاریخ 1398/07/09  پارسیان  فرهنگی هنری سورنا شوکتیه  تجاری  غیر  تاسیس موسسه 
14008658744 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1- موضوع : برگزاری 
سمینارهای تخصصی از طریق خدمات فرهنگی و هنری ، مشارکت در برگزاری همایش - به موجب مجوز شماره 7149/98/31 مورخ 
1398/06/26 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی تاسیس گردید. 2 - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی 
 : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله معلم ، کوچه جماران 3 ، کوچه معلم 49 ، پالک 0 ، 
طبقه همکف کدپستی 9717816913 4 - سرمایه شخصیت حقوقی : 10000000 ریال می باشد. 5 - اسامی و میزان سهم الشرکه 
شرکا : آقای حمید رضا ناصری به شماره ملی 0651970301 دارنده 8000000 ریال سهم الشرکه، خانم مژگان غازی زاده به شماره ملی 
0653206860 دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه 6 - اولین مدیران : آقای حمید رضا ناصری به شماره ملی 0651970301 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم مژگان غازی زاده به شماره ملی 0653206860 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال 
انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا : تمامی اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات 

مؤسسه با امضای مدیرعامل و مهر موسسه اعتبار خواهد داشت. 8 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )630339(

آگهی تغییرات شرکت آبتین تجار هور )شرکت با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 5932 و شناسه ملی 14008209240 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای حمید حسن زاده به شماره ملی 0794922147 
به موجب سند صلح به شماره 19262 مورخ 1398/04/13 صادره از دفتر اسناد رسمی 197حوزه ثبتی مشهد مبلغ 250500000ریال 
سهم الشرکه خود را به آقای رضا سلیمانیان به شماره ملی 0945607962 منتقل نمود و از شرکت خارج گردید. 2 - آقای صادق روحانی 
به شماره ملی 0945048807به موجب سند صلح به شماره 19266مورخ 1398/04/13 صادره از دفتر اسناد رسمی 197حوزه ثبتی 
مشهد مبلغ 250500000 ریال سهم الشرکه خود را به آقای جواد سلیمانیان به شماره ملی 0941655377 منتقل نمود و از شرکت خارج 
گردید شرکای فعلی و میزان سهم الشرکه آنها به شرح ذیل می باشد: آقای رضا سلیمانیان به شماره ملی 0945607962 دارنده مبلغ 
 250500000 ریال سهم الشرکه و آقای جواد سلیمانیان به شماره ملی 0941655377 دارنده مبلغ 250500000 ریال سهم الشرکه. 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )630814(

آگهی تغییرات شرکت آبتین تجار هور )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 5932 و شناسه ملی 14008209240 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1398/04/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای رضا سلیمانیان به شماره ملی 0945607962 و آقای جواد 

سلیمانیان به شماره ملی 0941655377 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )630815(

دستگاهسابسیار
امیرآبادیزاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـتحسابـداریتـرازپـژوهانجــامع

آدرس:بیرجند/خیابانطالقانی/نبشطالقانی15/ساختمانعسل/طبقهسوم09155602737

اجرایبرنامهآموزشیهمراه
باصبحانهسالمدرمدارس

دادرس مقدم-برنامه آموزشی همراه با صبحانه 
سالم در دبستان برکت بیرجند برگزار گردید. به 
مناسبت روز جهانی غذا، برنامه آموزشی همراه 
با صبحانه سالم در محل دبستان دخترانه برکت 
نظارت  اداره  گردید.کارشناسان  برگزار  بیرجند 
بر مواد غذایي معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکي بیرجند در این برنامه ضمن معرفي روز 
جهانی غذا با اهداف کاهش مصرف نمک، قند، 
چربی  و نشانگرهاي رنگي تغذیه اي و برچسب 
اصالت به دانش آموزان، توضیحات الزم را در 
کردند.  بیان  آموزان  دانش  براي  این خصوص 
با  رسانی  اطالع  و  آموزشی  همچنین،برنامه 
محورهای کاهش مصرف قند، نمک و چربی در 

محل مرکز تحقیقات دیابت بیرجند برگزار گردید.

اعالمقیمتمرغدراستان

تسنیم-رئیس سازمان صمت،گفت: قیمت مصوب 
مرغ در استان در مراکز عرضه مستقیم 12 هزار و 
900 و در مغازه ها 1۳ هزار و ۷00 تومان اعالم شد. 
 وی با بیان اینکه بر مصوبه خود پافشاری می کنیم
 و با متخلفان برخورد می شود، افزود: مردم تخلفات 

را به سامانه 124 گزارش دهند.
3پروژههاللاحمرطبس

نیازمنداعتبار

غالمی-مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
گفت: با توجه به وضع جغرافیایی طبس، اتمام 
از  شهرستان  این  در  احمر  هالل  پروژه  سه 
اولویت ها بوده و نیازمند اعتبار است. شهریاری 
روز گذشته در دیدار با فرماندار ویژه طبس بیان 
کرد: طبس به لحاظ موقعیت جغرافیایی، حوادث 
طبیعی و جاده ها شرایط ویژه ای دارد و می طلبد 
تمام مسئوالن در راستای افزایش آمادگی برای 
مقابله با بحران تالش کنیم. شهریاری با اشاره 
به اختصاص یک دستگاه خودروی نجات به 
شهرستان طبس بیان کرد: همچنین دو پایگاه 
امداد و نجات در طبس احداث خواهد شد. گفتنی 
است در جریان این سفر مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر استان از پایگاه امداد و نجات بین 

شهری مسجد شکر این شهرستان بازدید کرد.
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پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سه شنبه *23مهر 1398 * شماره 4471

رقابتهایلیگبرترکشتیفرنگیبهمیزبانیبیرجندبرگزارمیشود

تسنیم- رئیس هیئت کشتی استان گفت: خراسان جنوبی امروز میزبان لیگ برتر کشتی کشور در رشته فرنگی است. سروری اظهار کرد: این مسابقات در مدت دو روز در بیرجند برگزار خواهد شد  
و 8 تیم کشتی فرنگی در دو گروه با هم به رقابت می پردازند. رئیس هیئت کشتی افزود: 80 نفر از کشتی گیران کشور در این مسابقات شرکت دارند و خراسان جنوبی با تیم های کرمان، قم و تهران 
هم گروه شده است.سروری با بیان اینکه این مسابقات در 10 وزن در سالن حجاب بیرجند برگزار می شود تصریح کرد: دو تیم برتر مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی به مسابقات جهانی راه می یابند.

خدا حفظ کند آقای راشدی که فرماندار بیرجند بود 
روزی به فرمانداری برای پیگیری مشکلم مراجعه 
کردم به من گفتند مشکل شما در حال حل شدن 
مراجعه  است  بار  اولین  تازه  گفتم من که   است 
می کنم گفتند فرماندار دستور داده هر پیامی در 
روزنامه ها چاپ می شود یا مسئوالن حل کنند 
یا جواب شهروند را بدهند پیام شما در روزنامه آوا 
چاپ شده و بررسی شده است یادش بخیر بعد از 
آن تا زمان آقای قاسم زاده نداف دیگر این همت 
را بین فرمانداران ندیدم اما حاال دیگر نه فقط انتظار 
حل مشکل را از مسئوالن فعلی نداریم بلکه آرزو 
می کنیم مدیران فقط بخوانند و بفهمند که مشکلی 

هست که همان هم فکر کنم بعید باشد.
ارسالی به تلگرام آوا
شما  پیام  مثل  هم  روزنامه  های  دیدگاه  ستون 
شلوغ شده در خصوص صحبت های رئیس ستاد 
انتخابات پیامی فرستادم بعد از یک هفته چاپ شد 
و دیگر فراموش کرده بودم که خودم چی نوشتم 
 اول به خودم و دوم به سایر خوانندگان این ستون 
می گویم حرفتان را خالصه بنویسید تا پیام همه 

چاپ شود با تشکر از آوا که منتشر می کند.
ارسالی به تلگرام آوا
نماینده محترم ولی فقیه و استاندار محترم خراسان 
هایتان  تالش  بخاطر  شما  از  تشکر  با  جنوبی 
آیا تصمیم ها از شما  داشتم   برای مردم سوالی 
و حمایت ها در زیر مجموعه شما از افراد خاص 
محدودیت یا مالحظات خاصی دارد یا نه و اینکه 
اگر شما کسی را منصوب یا حمایت کردید و ایشان 
حداقل های الزم را برای انجام ماموریتش نداشت 
این حق الناس نیست و بر گردن کسی نخواهد 
ماند که چرا امور مردم در دست کسانی است که 
توان انجام آن را ندارند ؟ برای مشکل در حوزه ... 
بارها به اداره کل مربوطه مراجعه کردم هر دفعه 
یک پاسخ و یک سردواندن آخر سر در یکی از اتاق 
ها نشسته بودم مراجعه کننده دیگری می گفت این 
اداره کال روی هواست و از حل مشکلت صرف نظر 
کنی بهتر از پیگیری است می گفت آقای مدیرکل 
به  و کسی  است  منصوب شده  ویژه  با حمایت 
عملکردش کاری ندارد می گفت در هر شهری که 
خواسته مدیر اداره اش را منصوب کند دعوا و حاشیه 
دانند را می  و همه هم مشکالتش  انداخته   راه 
منتهی چتر حمایتی که روی سرش هست مانع از 
پرداختن به مشکالت او می شود خواستم بپرسم 
آقای استاندار و آقای نماینده ولی فقیه ما از شما 
بزرگتر که در استان نداریم لطفا زیر مجموعه تان 
را بررسی کنید و ببیند چه کسی از مدیران ناکارآمد 
حمایت می کند که اینگونه امور مردم باید دچار 
مشکل شود و آنها بدون هیچ دغدغه ای این مسیر 
را ادامه دهند؟ مگر مسئولیت حق الناس نیست؟ 
مگر شما در قبال افرادی که منصوب می کنید 
مسئول نیستید؟ لطفا پای صحبت شاغالن در این 
حوزه بنشینید حرف های جدیدی خواهید شنید که 
در تصمیم گیری های بعدیتان تأثیر گذار خواهد بود .
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم و احترام به روزنامه وزین آوای خراسان 
جنوبی و همکاران سخت کوش آن و با تشکر 
از مسئوالنی که دغدغه امید و نشاط و شادابی 
مردم را دارند همانطور که رهبر انقالب در یکی 
از سخنرانی های خود فرمودند جبهه استکبار شبانه 
روز در حال برنامه ریزی برای این مردم و انقالب 
است باید بدانید جبهه ای هم که به دنبال پمپاژ 
 دلسردی در جامعه است به شدت دارد کار می کند
اما در نقطه مقابل ما چه کار می کنیم خودمان در 
 جلسات می گوییم برای جوانان برنامه ریزی کرده اند
قشر  این  برای  کامال  سو  این  در  که  حالی   در 
بی برنامه هستیم خودمان همش فریاد می زنیم 
آسیب های اجتماعی و طالق زیاد شده است و 
خودمان از همه بی خیال تر هستیم لطفا بگویید برای 
همین آسیب های اجتماعی یا نشاط بین جوانان چه 
کرده اید ؟ من پاسخ را می دانم شاید چندین میلیون 
هزینه کرده اید ولی این هزینه ها برای حق جلسه 
اعضای جلسه تان بوده نه جوانان که اگر جز این 
بود فساد پنهان در الیه های مختلف جامعه اینقدر 
گسترش پیدا نمی کرد اگر فضای مناسبی برای 
تخلیه هیجانات جوانانمان وجود داشت کار به خانه 
های فساد و پاتوق های اعتیاد کشیده نمی شد اگر 
جوان ورزشکار ما امکانات در اختیارش بود و برای 
 حداقل نیازهای ورزشی خود به صد جا نباید رو
می زد وضع جامعه بهتر بود کاش فرزندان مسئوالن 
ما هم به جای تفریح و سفرهای آنچنانی و تخلیه 
هیجانات خود در بهترین فضاهای تفریحی سایر 
نقاط کشور و خارج کشور در همین بیرجند کمی 
ماندگار می شدند و مثل شهردار قم فرزندانشان  
سفیر فرهنگی در سایر کشورها نمی شدند آنوقت 
کمی جوانان را درک می کردند؟ آقای استاندار، 
آقای نماینده ولی فقیه، آقای شهردار، آقایان شورای 
شهر، آقایان پلیس لطفا بفرمایید اگر یک جوان همین 
امروز بخواهد تفریحی در بیرجند داشته باشد پیشنهاد 
شما چیست ؟ ممنون که مثل همیشه جوابی ندارید 

پس لطفا ادعای حمایت از جوانان را نکنید. 
ارسالی به تلگرام آوا

از  باید  را  شهروندی  حقوق  رعایت  سالم  با 
شهرداری آموخت نمونه اش راه اندازی شهربازی 
پارک توحید و نصب دستگاههای پر سروصدا 
همچون سالتو، ماشین کارتینگ و سرسره بادی 
آن هم کنار منازل مسکونی و فعالیت آنها تا دیر 

وقت، واقعا چه منطقی پشت این قضیه هست؟
915...240

خواهش می کنم سری به تفرجگاه های اطراف 
بیرجند مخصوصا بندامیرشاه بزنید. تا  نمونه کامل 

فرهنگ اسالمی را  ببیند. 
915...572

ایام  تبریک  استاندارد ضمن  مدیرکل محترم 
گرامی داشت آن سازمان، خواستم بگویم بد 
نیست فکری برای استاندارد معابر جلوی اداره 
خود نیز نموده و گره آسفالت آن معابر در سایت 

اداری را نیز  بگشایید.
915...129

از مدارس دولتی استان )مقطع  باسالم برخی 
ابتدایی( معلم ورزش ندارند و اهمیت زنگ ورزش 
در ایجاد روحیه نشاط و شادابی دانش آموزان و 
در نتیجه افزایش میزان یادگیری ایشان بر کسی 
پوشیده نیست. با پیگیری های صورت گرفته 
گفتند معلم ورزش نداریم! این با مصاحبه های 
چند روز قبل مدیرکل آموزش و پرورش متناقض 
است. آیا آموزش و پرورش نمی تواند با برنامه 
ریزی قبل از سال تحصیلی )عصر ارتباطات و 
الکترونیک( نیازسنجی نماید و با بررسی وضع 
مرخصی معلمان در طول سال تحصیلی و یا 
ارتقای سطح  از ظرفیت مربیان ورزشی برای 
مهارتی دانش آموزان استفاده نماید و یا الاقل 

مانند قبل از خود معلمان استفاده نماید؟ 
915...723

شهردار عزیز  ما جمعی از اهالی خیابان سپیده 
خیابان  ورودی  حال  به  فکری  خواهشمندیم 
سپیده تقاطع محالتی و خانه مخروبه ای که 
در ورودی آن که باعث زشتی چهره شهر و 
تجمع آب به دلیل عدم اجرای بلوک گذاری 
شده برداشته که با نزدیکی فصل بارندگی از 
تجمع آب در این منطقه دچار مشکالت عدیده 

برای تردد نشویم سپاسگزاریم.
990...705

باسالم نسبت به روشنایی پارک وحدت جنب 
مسجد امام حسین)ع( والزاما سرویس بهداشتی 
پارک که فاقد بهداشت کافی می باشد اقدام 
بفرمایید با تشکر از شهرداری بیرجند وخدمه 

زحمت کش پارک وحدت.
937...794

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیهبنیادمسکنانقالباسالمی
خراسانجنوبی

 3 صفحه  در  شده  چاپ  مطلب  به  توجه  با 
روزنامه آوای خراسان جنوبی )واگذاری زمین 
در روستاهای شهرستان درمیان( به استحضار 
با  که   98/7/10 مورخ  جلسه  در  رساند:  می 
، فرمانداری  عمرانی  محترم  معاون   حضور 
بخشدار محترم مرکزی و شورا و دهیار روستا 
در محل دهیاری روستا برگزار شد، مقرر گردید 
در روستاهایی که این بنیاد زمین دارد پرونده 
توسط  زمین  دریافت  شرایط  واجد  متقاضیان 
شورا و دهیاری تشکیل و جهت بررسی و قرعه 
کشی به این بنیاد ارسال نمایند که متاسفانه 
تاکنون این مهم محقق نشده است مع الوصف 
این بنیاد آمادگی الزم را جهت واگذاری زمین 
به زوج های جوان و ارائه تسهیالت ساخت در 

تمام روستاهای شهرستان را دارد. 

جوابیهشرکتآبوفاضالب
خراسانجنوبی

آوای  روزنامه  در  مندرج  موضوع  عنایت  با 
اینکه  به  توجه  با  موضوع  با  جنوبی  خراسان 
 47 امامت  فرعی  سوم  و  اول  های  کوچه 
انشعابات آب و برق تحویل داده شده چرا فرعی 
دوم هنوز انشعابات انجام نمی شود به استحضار 
می رساند:  مسیر مذکور در دستور کار شرکت 
آب و فاضالب استان جهت توسعه شبکه قرار 

دارد و هفته آینده اجرا خواهد شد.

جوابیهدانشگاهعلومپزشکیبیرجند

در صفحه 3  درج شده  در خصوص شکوائیه 
 98/7/8 مورخ  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 
با عنوان “با عرض سالم و خسته نباشید لطفا 
بررسی کنید چرا شهرک صنعتی، محل نیروی 
حوادثی  بارها  برنده  و  چرخنده  دستگاه  و  کار 
اتفاق افتاده هنوز درمانگاه و یک آمبوالنس برای 
امدادرسانی ندارد ما کارگران چه گناهی کرده ایم 
برای هر اتفاقی یا حادثه و قطع شدگی انگشت 
و امثالهم باید آمبوالنس از بیرجند اعزام شود” 
به استحضار می رساند: راه اندازی اورژانس 115 
در شهرک صنعتی بیرجند به سازمان اورژانس 
کشور پیشنهاد داده شده است که با توجه به 
نزدیکی به پایگاه اورژانس 115 مصوبه مورد 
به ذکر است  نگرفته است الزم  قرار  موافقت 
صنعتی  شهرک  از  کمک  درخواست  هرگونه 
مذکور در کمترین زمان ممکن توسط پایگاه 

اورژانس معصومیه پوشش داده می شود.

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

بهروزی فر- امروزه نقش رسانه  های حقیقی و مجازی و 
میزان نفوذ آنها در شکل  دهی به افکار عمومی و ساخت 
سیاسی جوامع بر کسی پوشیده نیست. برخی از نظریه-

پردازاِن علم ارتباطات معتقدند؛ امروزه جهان در دست کسی 
است که رسانه  ها را در اختیار دارد.در این میان شبکه   های 
اجتماعی که سکاندارعرضه اطالعات دراقیانوس پرتالطم 
اند، با اجتماع  گرایی مجازی نقشی اساسی در  اینترنت  
معادالت رسانه ای جهان بازی می کنند. این وبسایت  ها 
عالوه بر قابلیت شبکه  سازی مجازی، امکان استفاده از 
فرصت  های گوناگون در فضای اینترنت را اعم از جست  
وجو، خواندن و به اشتراک  گذاری اخبار، آپلود عکس و 
فیلم، نوشتن یادداشت  ها و عضویت در گروه های متنوع و 
تحرک سیاسی فراهم کرده اند، به نحوی که این امر اقبال 
کاربران اینترنتی به شبکه  های اجتماعی را به همراه داشته 
و هر کسی می تواند بسته به حد توان، اطالعات و قوه 
تشخیص خود از فضاي مجازي و بزرگراه هاي اطالعاتي 
در ابعاد فردی و اجتماعی، عمومی و سیستمی، بهره ببرد. 

دستوررهبریبرایشکلگیری
مرکزمّلیفضایمجازیباهدفمهار

تیغدولبهفضایمجازی

امروزه شبکه   های اجتماعی مجازی دو نقش اساسی را 
در تغییر جامعه  برعهده دارند، ازیک سو فرهنگ توده را 
نشر می  دهند و از سوی دیگر با هدف نوآوری و ابداع، 
منبع تغذیه نخبگان جامعه شده اند، به همین دلیل از 
فضاهای مجازی به عنوان تیغ دو لبه ای یاد می شود 
که فرصتها و تهدیدهای فراوانی دارد، و همین فرصت 
و تهدیدها سبب شده رهبر فرزانه انقالب، فرمان تشکیل 
شورای عالی فضای مجازی و به دنبال آن ایجاد مرکزی 
بنام مرکز ملّی فضای مجازی کشور را صادر نموده در 
بیانات خود به این نکته اشاره کنند که؛ “باور کنیم که 
در بازی خطرناکی وارد شده ایم که نتیجه اش، انتشار 
حداکثری اخبار دروغ و شایعات، امتزاج راست و دروغ به 
هم و گمراهی مخاطب، ایجاد جنگ روانی عمومی و سیاه 
نمایی، تزریق نا امیدی، تحریک اجتماعی و ایجاد پرخاش 
گری، بی اعتمادی، دلزدگی و انزوای عمومی و ... است«. 
و در اهمیت این فضای گسترده، همین بس که رهبر 
معظم انقالب می فرمایند: “ اگر مسئولیت رهبری انقالب 

بر دوشم نبود، رئیس فضای مجازی کشور می شدم«.
بیانات خود در مورد فضای مجازی از   ایشان در یکی 
انقالب  اندازه  به  مجازی  فضای  فرمایند:«حوزه  می 
اسالمی اهمیت دارد. این فضا مثل یک رودخانه پر از 
آب و خروشان است که می آید و دائماً هم بر آب آن 
این رودخانه  بر  ما  اگر  تر می شود.  افزوده و خروشان 
تدبیر کنیم و برنامه داشته باشیم، زه کشی کنیم و هدایت 
کنیم این رودخانه را تا به سد بریزد، می شود فرصت. 
باشیم  برنامه ای برای آن نداشته  اگر رهایش کنیم و 
می شود یک تهدید.... امروز شما ببینید وسایل تبلیغ در 
دنیا چقدر متنوع شده؛ این طرف دنیا یک نفر جوان پای 
دستگاه کوچکی می نشیند و افکار، تصورات، تخیالت، 
پیشنهادهای فکری و پیشنهادهای عملی را از سوی هر 
کسی ـ بلکه هر ناکسی ـ از آن طرف دنیا دریافت می 
کند. امروزه اینترنت و ماهواره و وسایل ارتباطی بسیار 
متنوعی وجود دارد و حرف، آسان به همه جای دنیا می 
رسد. میدان افکار مردم و مؤمنان، عرصه کارزار تفکرات 
گوناگون است. امروز ما در میدان جنگ و کارزار حقیقی 
فکری قرار داریم. این کارزار فکری به هیچ وجه به زیان 
ما نیست؛ به سود ماست. اگر وارد این میدان بشویم و 
آنچه را که نیاز ماست از مهمات تفکر اسالمی و انبارهای 
معارف الهی و اسالمی بیرون بکشیم و صرف کنیم، قطعًا 
بُرد با ماست؛ لیکن مسأله این است که ما باید این کار 
را بکنیم....امروز دو خصوصیت وجود دارد که بار من و 
شما را سنگین می کند. یک خصوصیت پیشرفت شیوه 
های انتقال فکر است. شما ببینید تلویزیون، رادیو، وسایل 
الکترونیکی، اینترنت و دیگر وسایل ارتباطاتی، امروز در 
دنیا در خدمت چه اهدافی قرار دارند. امروز استکبار به 
این اکتفا نمی کند که شمشیر نشان بدهد. شمشیر هم 
نشان می دهد، اما در کنار او به ده ها شیوه دیگر متوسل 
می شود برای اینکه آن فکر غلط، آن راه خطا، آن روش 

ستمگرانه و طغیانگر را بر ملت ها تحمیل کند...«

اینخبرراستاستیادروغ؟!

به راستی که تولیدخبر یک تخصص است و خبرنگار و 
خبر نویِس متخصص، باتجربه، آشنا به سیاستهای رسانه 
ای، دارای قدرت تحلیل و... به خوبی می تواند در انتقال و 
انتشار خبر درست یا غلط نقشی اساسی داشته باشد، و آن 
سوی ماجرا هم مخاطبی است که می باید بعد از خواندن 
هر خبر، متن یا مطلبی قدرت تحلیل آن را داشته باشد، 
اصل را بر غلط بودن آن بگذارد مگر آنکه عکسش ثابت 
شود، سپس با نگاه نقادانه و با تردید خبر را زیر و رو کرده 
مشورت بگیرد و سعی کند الیه های آن را تحلیل نماید، 

همزمان منبع خبر را بشناسد و سیاستهای آن را به طور 
دقیق استخراج نماید، و در آخر منصفانه حساب دوست و 
دشمن را از هم جدا کرده بدون جانبداری و دخالت عالیق 
شخصی، یافته هایش را جمع بندی نماید و نیک بنگرد 

که این خبر راست است یا دروغ؟! 
محمدی کارشناس مسایل اجتماعی می گوید:»تا همین 
چندسال پیش مردم در فضاهای عمومی مثل اتوبوس یا 
مطب پزشک، کار خاصی انجام نمی دادند. فقط بخش 
اندکی از جامعه که اهل مطالعه بودند، کتاب یا مجله ای 
همراه داشتند تا از این فرصت استفاده کرده چیزی بخوانند 
یا جدولی حل کنند، اما این روزها حتی در پیاده روها هم 
اغلب مردم سر در تلفن همراه دارند و خیلی از آنها مشغول 

چرخ زدن در شبکه های اجتماعی و دریافت اطالعاتند«.
به گفته وی؛ »نامحدودیت فضای مجازی شرایطی را 
فراهم کرده که افرادی با هویت های نامعلوم وارد آن 

از  به دور  بپردازند که گاه  انتقال اطالعاتی  به  شوند و 
واقعیت است، به همین دلیل شرایط برای برخی افراد 
سودجو باز و مهیاست تا به بعضی کژرفتاری ها مانند 
شایعه سازی دامن بزنند. به این ترتیب فضای مجازی 
عرصه ای امن برای سودجویان شده تا با خیالی راحت 
به انجام برخی کارهای ناشایست بپردازند و البته بعضی 
از افراد نیز ناخواسته درگیر برخی مسائل مانند بازنشر 

شایعات می شوند«.
باور حسینی کارشناس فرهنگی هم در این زمینه این 
است؛» از زمان پیدایش شبکه های اجتماعی مختلف، 
به این نوع  فناوری به چشم منابع غیر معتبر و تشویش 
برانگیز نگاه شده با این وجود کاربران فضای مجازی 
روز به روز افزایش می یابند و گوی سبقت را از پایگاه 
های رسمی ربوده در اطالع رسانی وقایع و رویداد ها 
عملکردی بموقع و موفق داشته اند. از همین رو امروزه 
تمایل  مکرر،  و  بازدارنده  های  توصیه  رغم  به  مردم 
بسیار زیادی دارند تا اخبار و رویدادهای روز را از این 
این  به  امروزه همگان  نمایند.  نیز دنبال  مسیر جذاب 
واقعیت اذعان دارند که فضای مجازی، نقش مهمی در 
افزایش آگاهي مردم دارند و می توانند نقش مثبت و 

تأثیرگذاری در جامعه ایفا نمایند«.

آشفتهبازاراطالعات
درفضایمجازی

نصراللهی  تحلیلگر حوزه رسانه هم با اشاره به تجربه 
هایی که طی 15 سال کار رسانه ای به دست آورده، 
می گوید:» اهمیت فضای مجازی و نقش آن در افزایش 
آگاهي مردم غیرقابل انکار است. بر همین اساس جدا 
از خوشایند یا ناخوشایند بودن آن، باید این پدیده را به 
رسمیت بشناسیم. عالقه مندی مردم به فضای مجازی 
و فعالیت در این فضا روز به روز در حال افزایش است، 
افزایش فعالیت در برهه های خاص و در شرایط  این 
ویژه، بیش از پیش گسترش یافته و می بینیم حتی چهره 
هایی که از آنها به عنوان سلبریتی ها یاد می شود، حاال 
از امکاناتی مانند کانال های تلگرامی، قابلیت پخش زنده 
برای  موبایل  گوناگون  های  اپلیکیشن  و  اینستاگرامی 

تبلیغ و ترویج افکار خود استفاده می کنند، البته حضور 
در فضای مجازی و تبلیغات در این فضا جنبه های مثبت 
و منفی زیادی دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت. 
تأثیر مثبت یا منفی این فضا به متغیرهای متعددی از 
اخالقی  بندی  پای  میزان  و  استفاده  چگونگی  جمله 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محتوا باز می گردد«. 
وی درخصوص پیامدهای مثبت یا منفی حضور در فضای 
مجازی و دنبال کردن اخبار آن می گوید:» به طور کلی 
اگر قرار باشد جنبه های مثبت و منفی حضور در فضای 
مجازی را بازنگری و شناسایی کنیم، باید به این امر توجه 
داشته باشیم که نقش مثبت و منفی حضور در این فضا 
به طور همزمان رخ می دهد و نمی توان فقط یک جنبه 
را به عنوان فرصت یا تهدید شناسایی و اعالم کرد. به 
عنوان نمونه اگر به کمک این فضای رسانهای مواردی 
مانند انحصار خبری و سانسورهایی که به دلیل جریان 

های حزبی و حاکمیتی پدید آمده، از میان برداشته شود 
های  جریان  لطف  به  که  پنهانی  زوایای  و  ابهامات  و 
سیاسی از نظر مردم مخفی مانده روشن شود، می توان 
تأثیر فضای مجازی در جریانهایی مانند انتخابات را مثبت 
ارزیابی کرد. چراکه آشکار شدن حقایق به آگاهی مردم 
و کمک به انتخاب بهتر منجر خواهد شد، اما اگر فضای 
و  بزند  دامن  شایعات  به  شفافسازی  جای  به  مجازی 
مواردی مانند بمباران اطالعاتی، دروغ و تهمت های ناروا 
و بی اساس را به همراه بیاورد، می توان آن را آسیبی برای 

جامعه و مخاطبان دانست«.
 به گفته این تحلیلگر حوزه رسانه؛» نگاهی به روند مناظره 
ها و بازتاب آن در فضای مجازی نیز گویای تأثیرگذاری 
این فضا بر افکار عمومی است. در روند برپایی مناظره 
ها دیدیم در فاصله کوتاهی اسناد و مدارکی در فضای 
مجازی منتشر می شد که مهری بر صحت ادعاهای 
نامزدها یا رد سخنان آنها بود، البته باید به این موضوع 
نیز توجه داشت که حجم باالی اطالعات منتشر شده در 
فضای مجازی می تواند خطراتی را هم به همراه داشته 
باشد. برای کاهش و رفع این خطرات می توان با افزایش 
سواد رسانه ای مردم و آموزش درست به آنها آسیبهای 
این فضا را کنترل کرده به آنها یاد داد در حجم انبوهی از 

اطالعات به دنبال چه نوع اطالعاتی بروند«.

فضایمجازی،ابزارنوینتبلیغات

با گسترش ابزارهای پیشرفته ارتباطی به ویژه در فضای 
تازه ای رو به  دیجیتال و دنیای مجازی، عرصه های 
زندگی بشر گشوده شد و در این میان شبکه های موسوم 
به رسانه های اجتماعی یک گام جلوتر از رسانه های 
جمعی نظیر تلویزیون ژرف تر شدن شکاف ها بین نسل 
های نو و سنتی رسانه را رقم زدند و شبکه هایی توانستند 
در جذب مخاطب موفق تر ظاهر شوند که با توجه به تازه 
ترین فناوری ها، امکانات و اطالعات را به شکلی بهینه و 

بیشینه در اختیار کاربران قرار دهند. 
از ویژگی های مهم شبکه های مجازی، فراهم بودن 
شرایط برای گفت وگوی دوطرفه و گروهی در فضای 
سایبر،تولید و انتشار محتوا به دست کاربر، بهره جویی 

همه  در  بودن  دسترس  در  و  رایگان  حتی  و   ارزان 
از  تا جایی که بخش مهمی  زمان ها و مکان هاست 
تبلیغات در حال رخت بربستن از فضای واقعی و کوچ 
همین  شاید  و  است،  مجازی  فضای  سمت  به  کردن 
عوامل هم سبب شدند در سال 94 و همزمان با برگزاری 
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی، در اجرای 
فضای  عالی  شورای  جلسه  هفتمین  و  بیست  مصوبه 
مجازی کشور، دستورالعمل فعالیت تبلیغی انتخابات در 

فضای مجازی تدوین و ابالغ شود.
تبلیغی  فعالیت  دستورالعمل  ابالغ  و  تدوین  از  هدف 
انتخابات در فضای مجازی بهره گیری از فرصت های 
افزایش  انتخاباتی،  شور  ایجاد  برای  مجازی  فضای 
مشارکت مردمی در انتخابات، مقابله با تخریب و شائبه 
افکنی علیه نامزدها، ضابطه مند کردن استفاده از فضای 
مجازی و تسّری قوانین و مقررات انتخاباتی در بخشهای 
قابل تسری به فضای مجازی به استناد قانون مجازات 
اسالمی و قانون جرایم رایانه ای و قوانین انتخاباتی است.
به بیانی دیگر، با ابالغ این دستورالعمل، بخشی از تبلیغ های 
انتخاباتی از کوچه و پس کوچه های ستادهای فیزیکی به 
صفحه ها و کانال های مجازی کشیده شد و این عرصه 
برای نامزدها به مکانی برای انتشار آگهی و اخبار فعالیت 
های انتخاباتی، رد و بدل کردن نظرها، بیان انتقادها و جذب 
طرفدار مبدل گشت و بسیاری از نامزدهای انتخاباتی به این 

ابزار نوین تبلیغاتی روی آوردند. 

آنکسیکهندایتفرقهسرمیدهد،
مزدوردشمناست

به باور برخی کارشناسان، شبکه های مجازی فرصت 
های عادالنه ای را پیش روی نامزدهای انتخاباتی قرار 
می دهند تا بتوانند از این راه برنامه های خود را تبلیغ 
کنند اما به راستی که در کنار اثرگذاری مثبت این دست 
از شبکه ها که در مقام رسانه قرار گرفته اند، نمی توان 

آسیب ها و چالش های ناشی از آن را نادیده گرفت.
زمینه این  در  اجتماعی  مسایل  کارشناس   محمدی 
می گوید؛» قابل اعتماد نبودن و موثق نبودن اطالعات، 
است. در  اجتماعی  از مهمترین ضعفهای رسانه های 
انتشار شایعات  انتخابات،  موقعیت های حساسی مثل 
و انگ زنی ها در رسانه های اجتماعی بیشتر می شود 
و در چنین شرایطی آثار منفی این شایعات و خبرهای 

جعلی به آسانی از بین نمی رود«.
به گفته وی:» در فضای مجازی به دلیل پایین بودن 
سطح دانش رسانه ای کاربران، شایعات شورانگیز، زودتر 
در میان مردم پخش شده از آنجا به فضای حقیقی سرایت 
می کند، این می تواند به عنوان یک چالش مطرح باشد 
لذا راه حل این  نامناسبی را در پی دارد،  که تأثیرهای 
چالش، افزایش سطح سواد رسانه ای کاربران و برخورد 

مسئوالنه ستادهای انتخاباتی است«.
بدون تردید همین دغدغه ها بوده که مجلس خبرگان 
رهبری در بیانیه پنجمین جلسه مشترک شان در دی ماه 
سال 97 آورده اند؛» در اهمیت فضای مجازی و نقش آن 
درتمدن سازی ـ به تعبیر مقام معظم رهبری ـ تردیدی 
وجود ندارد. لذا از وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای 
انتظار می رود،  مجازی و همه دستگاه های ذی ربط 
به طور فعال در جهت ساماندهی این فضا و مقابله با 
ابتذال اخالقی و جنگ روانی دشمن، چاره اندیشی نموده 
برای بومی سازی آن و تقویت شبکه ملی اطالعات و نیز 
رصد و مقابله با شبکه های معاند و غیر اخالقی، گامی 
اساسی بردارند. همچنین پاالیش و تهدیدزدایی و فرصت 
سازی در فضای مجازی به ویژه اعمال قانون در مرزبانی 
و حفاظت دیجیتالی از حاکمیت جمهوری اسالمی ایران 

را در نظر داشته باشند«.
اسفند  در  رو  پیش  انتخابات  به  نزدیک شدن  با  حال 
امسال ، فعالیت های گسترده تر شبکه های مجازی 
در حوزه های مختلف قابل پیش بینی است و بی شک 
یازدهم مجلس، فضای  دوره  انتخابات  رقابتهای  شور 
گروه ها و کانالهای مجازی را به محیطی برای عرض 
اندام کاندیداها تبدیل کرده و پای برخی تحلیگران فعاًل 
نظریه  کشاند،  خواهد  چنینی   مباحث  به  را  خاموش 
بازنشر  و  نشر  با  ناخواسته  و  گاه خواسته  پردازانی که 
اخبار و اطالعاتی خاص و هدفمند،تأثیری سوء و منفی 
بر اعتماد مردم خواهند داشت و به گفته “خوش خبر”، 
رئیس شورای اطالع رسانی خراسان جنوبی؛ این گونه 
رسانه ها در کم شدن باور مردم نسبت به توانمندیهای 
نظام و ایجاد انشقاق بین مردم، دلسوزان و دولتمردان 
تأثیرگذارند، افرادی که از این گفته رهبر معظم انقالب 
غافلند که؛«  شما نگاه کنید ببینید آن کسانی که می 
خواهند وحدت ملت ایران را به هم بزنند،کی ها هستند؟ 
بدانید که اینها عوامل دشمن اند؛ یا خودشان از متن 
دشمن دارند حرف می زنند، یا سرانگشت دشمن اند؛ 
برو برگرد ندارد. آن کسی که ندای تفرقه سر می دهد 
و می خواهد وحدت ملی را به هم بزند، مزدور دشمن 

است؛ چه بداند، چه نداند«. 

رهبر معظم انقالب : آن که می خواهد وحدت ملی را به هم بزند، مزدور دشمن است

عرضاندامهایمجازی
 تأثیر سوء و منفی نشر برخی اخبار خاص بر اعتماد مردم
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موفقیت و انرژی

با خودتان حرف می زنید!

به خودتان یادآوری کنید 
که همه چیز زمان می بَرد

افراد بی صبر معموال کسانی هستند که اصرار دارند 
کارها در همان لحظه انجام شود و دوست ندارند 
وقت شان را هدر دهند. با  این حال برخی کارها 
با عجله به نتیجه نمی رسند. در مورد شادترین 
خاطرات تان فکر کنید. احتماال آنها مواردی بوده اند 
که صبر شما نتیجه  مطلوبی داشته است، مانند 
زمانی که به طور مداوم برای رسیدن به هدفی 
تالش کردید و فعالیت تان فورا نتیجه بخش نبود 
یا برای ماندن در کنار یکی از عزیزان تان، کمی 
بیشتر وقت گذاشتید. اگر صبر و حوصله به خرج 
نمی دادید، آیا می توانستید چنین خاطراتی داشته 
باشید؟ تقریبا هرچیز واقعا خوب در زندگی، مستلزم 
صرف وقت و فداکاری است. اگر بی صبر باشید، 
بیشتر احتمال دارد از روابط، اهداف و سایر چیزهایی 

که برای تان مهم اند، دست بکشید.

فواید  حرف زدن با خود

ما شاید نتوانیم واقعیت را عوض کنیم اما یاد 
می گیریم که چگونه ذهن خود را عوض و 

مطالب را ذخیره کنیم.
با خود در بهترین روش زبان دوم یا سوم شخص 
صحبت کنید تا به خود انگیزه دهید و آماده شوید 
به خصوص برای کاری که استرس آور است. به 
عالوه، سعی کنید از هیچ جایی انگیزه نگیرید و 
فقط با صحبت کردن به خود قوت قلب بدهید 
این بهترین انتخاب است. با گفتن تو می توانی 
 این را انجام دهی، تو برای این کار کامال آماده ای
 به خودت نیرو و قوت قلب بده تا به راه درست 

در کار خود برسی.
استرس بیش از حد می تواند دلیل احساس ترس 
شود با صحبت کردن با خود توانا می شوید که 
چه طور با احساسات خودتان برخورد کنید و آنها 
 را کنترل کنید و  زمانی که از منظره بیرون به اینها 

نگاه کنید آدم قبلی نیستید.
استرس  شرایط  از  خودتان  کردن  خارج 
آرام را  شما  چیزی  هر  از  تر  سریع   زا 
می کند اما اگر نمی توانید فیزیکی راه بروید در 
این صورت صحبت کردن با خود به کمک تان 
می آید زمانی که با خود صحبت می کنید از زبان 
دوم و سوم شخص استفاده کنید. از نظر روان 
شناسی شبیه دیگران توانایی فاصله از موقعیت به 
خود را استناد کنید این تکنیک به شما کمک می 
کند که استرس زیادتان را کنترل کنید و به ذهن 
تان این اجازه را می دهد که واضح و منطقی تر 

برای قدم بعدی تصمیم بگیرید.

برای برطرف شدن
 سرفه چه کنیم؟

عسل نوعی سرکوب کننده طبیعی سرفه است و 
بلعیدن یک قاشق غذاخوری عسل کافی است 
که به کاهش سرفه کمک کند. اگر طعم عسل 

را دوست ندارید، افزودن آن به چای گرم یا آب 
هم می تواند به گلو درد کمک کند. شاید هرگز 
به جویدن سیر فکر نکرده باشید، اما این یک راه 
عالی برای تسکین گلودرد است. سرکه سیب، 
هم  به علت خواص ضد باکتریایی اش برای 

درمان گلودرد چرکی مفید است.

دستگاه گوارش به نوع
 غذا واکنش می دهد

آن چه می خورید روی دستگاه گوارش تاثیرگذار 
است. مصرف زیاد غذاهای تولیدکننده گاز یکی 
از مواردی است که شکل گیری سر و صدای 

معده را به همراه دارد.  مصرف مواد غذایی مانند 
کلم بروکلی، کلم و لوبیا را می توانید کاهش 
دهید. همچنین، اگر محصوالت لبنی مشکل 
کاهش  نیازمند  است  ممکن  هستند  آفرین 
مصرف آنها باشید. وعده های غذایی سبک به 

طور معمول مشکل را برطرف می کنند.

 گیاهان آهن دار
 را بشناسیم

اسفناج،  ویژه  به  تیره،  برگدار  سبزیجات 
فنجان  یک  هستند.  آهن  برای  نیروگاهی 
منبع  عدس  دارد.  آهن  بسیار  هم  عدس 

پروتئین  و  پتاسیم  غذایی،  فیبر  برای  خوبی 
غذاخوری  قاشق  یک  شود.  می   محسوب 
آهن  گرم  میلی   1.3 حاوی  کنجد  های  دانه 
است. افزودن دانه های کنجد به رژیم غذایی 
 بسیار آسان است و به همراه ساالدها، چاشنی ها، 

سس ها و غیره قابل استفاده است.

کمبود نور خورشید منجر
 به بیماری قلبی و عروقی می شود

کاهش تماس با نور مستقیم خورشید در افرادی 
ارتفاعات زندگی می کنند ممکن است  که در 
باعث افزایش خطر ابتال به ام اس شود. بنابراین 

به تمام افراد توصیه می شود به طور مرتب در 
معرض نور مستقیم خورشید باشند. قرار گرفتن 
کم در معرض نور خورشید باعث افزایش خطر 
فشار خون باال می شود. عالوه بر این، کمبود 
خطر  مستقیم  به طور  می تواند  خورشید  نور 

بیماری های قلبی وعروقی را افزایش دهد.

ضعف و سرگیجه از نشانه های
 پایین بودن اکسیژن خون است

از نشانه های شایع سطح پایین اکسیژن در خون 
انسان احساس ضعف یا سرگیجه است. عضالت 
بدون  محدودی  زمان  مدت  برای  توانند  می 

اکسیژن به سوزاندن سوخت ادامه دهند زمانی که 
به ناگاه از جای خود بلند می شوید، . 

افرادی که به میزان کافی در خون خود اکسیژن 
ندارند، اغلب هر روز با هر سطح از فعالیت سبک 
یا سنگین سرگیجه یا تاری دید موقت را تجربه 

می کنند.

درمان های خانگی برای رفع بیماری گل مژه وجود دارد که بسیار ساده بوده و در دسترس است. این درمان ها 
عبارت است از: چای کیسه ای در درمان گل مژه بسیار موثر است، به این طریق که یک کیسه گرم را در محل 
گل مژه قرار دهید تا زمانی که چای کیسه ای خنک شود. هم درد را کاهش می دهد و هم تورم را. تخم گشنیز 
در درمان گل مژه بسیار موثر است. مقداری تخم گشنیز در آب جوش بریزید، سپس دانه ها را دور ریخته و از 

آب آن برای شستشوی چشم استفاده  کنید. چند بار در روز این کار را انجام دهید.
روغن کرچک هم به درمان گل مژه بسیار کمک می کند. چند قطره از روغن کرچک روی منطقه آسیب دیده 
زده و به آرامی بمالید. چند دقیقه بعد با آب ولرم بشویید. این کار را چند بار در روز تکرار کنید.با یک پارچه 

تمیز محل گل مژه را تمیز کنید.

روز جهانی غذا شانزدهم اکتبر سال 2019 میالدی برابر با 24 مهر 98  با شعار » رفتار ما آینده ما را می سازد، رژیم 
غذایی سالم برای دنیای بدون گرسنگی «  برگزار می شود. هم اکنون بیش از 40 میلیون کودک زیر 5 سال 
دارای اضافه وزن هستند، در حالی که بیش از 800 میلیون نفر از گرسنگی رنج می برند. ترکیبی از رژیم های 
غذایی ناسالم و سبک زندگی بی تحرک باعث افزایش نرخ چاقی شده است. البته نه تنها در کشورهای توسعه 
یافته بلکه در کشورهای کم درآمد، جایی که گرسنگی و چاقی با هم زندگی می کنند. رژیم غذایی ناسالم عامل 
خطر اصلی مرگ و میر ناشی از بیماری های غیر واگیر از جمله بیماری های قلبی عروقی، دیابت و برخی سرطان 

ها است. چاقی و سایر اشکال سوء تغذیه تقریبا از هر سه نفر یک نفر را مبتال می کند. 
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شعار روز جهانی غذا با محور جهانیروش های درمان خانگی گل مژه

  بیست و سوم مهر، روز عصای سفید است؛ روزی که 
روشندالن جهان طراوت، پویایی و نشاط را به جویبار زندگی 
فرامی خوانند.  در سال 1921 میالدی یک عکاس اهل 
شهر بریستول کشور انگلستان با نام جیمز بیگز که در اثر 
یک سانحه بینایی خود را از دست داد، برای در امان بودن 
از خطر وسایل نقلیه که در خیابان های اطراف محل زندگی 
وی در حال رفت و آمد بودند، ابتکار استفاده از عصا به رنگ 
سفید را که به راحتی برای همگان قابل دید باشد را بکار برد.
آمریکایی    محققین   برجسته ترین  از  تن  دو  آن  از  پس 
توانستند قانونی  را در پانزدهمین روز اکتبر به عنوان قانون 

عصای سفید به تصویب برسانند و این روز را به عنوان روز 
جهانی نابینایان نامگذاری کنند. در این قانون کلیه حقوق 
اجتماعی فرد نابینا به عنوان عضوی از یک جامعه متمدن 
انعکاس یافته است.     نابینایان حق استفاده از کلیه امکانات 
رفاهی معمول در جامعه را دارند. آنان حق دارند از پیاده روها، 
خیابان ها، بزرگراه ها و وسایل حمل و نقل همگانی مانند 
هواپیما، قطار، اتوبوس، اتومبیل، کشتی، هتل، اماکن عمومی، 
مراکز تفریحی و مذهبی استفاده کنند. اگر در بعضی اوقات، 
محدودیتی برای استفاده از این تسهیالت و اماکن وجود 
داشته باشد باید فراگیر همه افراد جامعه باشد و اگر شخص یا 

سازمانی فقط برای نابینایان در استفاده از تسهیالت همگانی، 
محدودیت ایجاد کند یا حقوق نابینایان عاقل و بالغ را نادیده 
بگیرد، مجرم شناخته می شود. رانندگان وسایل نقلیه موظف 
به مراعات کامل نابینایانی که هنگام عبور و مرور از عصای 
سفید استفاده می کنند، هستند. دولت موظف است که 
نابینایان را به مشارکت در امور دولتی تشویق کند تا آنان به 
کار مشغول شوند. مسئوالن دولتی همه ساله باید 23 مهر را 
به عنوان روز بزرگداشت نابینایان و قانون عصای سفید، به 

نحوی شایسته ارج نهند.

۲۳ مهر، روز عصای سفید روزی برای پویایی روشندالن

آیه روز

اوست کسی که از آسمان آبی فرود آورد که ]آب[ آشامیدنی شما از آن است و روییدنی]هایی[ که ]رمه 
 های خود را[ در آن می چرانید ]نیز[ از آن است. )سوره نحل/ آیه 10(

سخن روز

یک دوست واقعی هیچ وقت جلوی راه شما را نمی گیرد، مگر این که در حال زمین خوردن باشید
“رنولد هابل گالسگو”
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

به یک نفر فوق دیپلم عمران جهت سرپرستی 
کارگاه و یک نفر جهت امور اداری و دفتری

 در شرکت ساختمانی نیازمندیم.
۰۹۳۹۳۵۱۸۰۴۳

 کارت دانشجویی اینجانب فاطمه فرقانی
 به شماره دانشجویی ۳۷۰۸۶۱۸۸۱۹ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک منشی خانم برای شیفت عصر 
جهت کار در دفتر بیمه مسلط به کامپیوتر 

نیازمندیم.  )مراجعه حضوری(
آدرس: جمهوری ۸ - ۳22۱۰۰۰۸           

استخدام نیروی ساده آقا و خانم  و پیک 
موتوری در رستوران

)از ساعت ۱2 ظهر تا ۵ عصر تماس بگیرید(
۳2۳۴2۳۱۵ -۰۹۱۵۷2۰2۳۰2

یک شرکت پخش مواد غذایی
 واقع در شهرک صنعتی به یک 

کارگر ساده جهت کار در انبار و یک 
راننده پایه دو دارای کارت هوشمند 

نیازمند است.
۰۹۱۵2۵۶۳۵۰۷ -۰۹۱۵۶۰۴۱۹۵2

تیرچـه و بلـوک توانـا
ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف

دقت      سرعت      کیفیت
۰۹۱۵۳۶2۳۴۸۱ - ۰۹۱۵۳۶۳۵۵۶۴ 
بیرجند - نبش غفاری 2۳ - آزادگان ۶

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلوپ همسران
۱۴:۳۰2۰:۰۰شروع سانس

ماجرای نیمروز ۲ : رد خونشاه ُکش
۱۸:۱۵۱۶:۱۵2۱:۳۰شروع سانس

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰91۵1۶۴23۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

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

۰915   866   8۰۰۲ 

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸2۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

۳2۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵2۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳22۰ - خسروی  شهـرام  مداحـی    ۳647  ۳6۳  ۰915

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  ۰۹۱۵۱۶۳۵۸۶۰ - کرباسچی

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5۰۰۰ تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک ۱۶۸ )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

1۰ درصد 

تخفیف
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خبر ویژه نمایشگاهملیصنایعدستیدربیرجندبرپامیشود

 ایرنا- معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: چهارمین نمایشگاه ملی صنایع دستی با حضور ۳۱ استان، آذر امسال در بیرجند برپا می شود.  عباس زاده افزود: 
این نمایشگاه ۱۱ تا ۱۵ آذر امسال در محل شرکت نمایشگاه های بین المللی در بیرجند برپا می شود. وی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت باالی شرکت نمایشگاه های بین المللی بیرجند ۲۵۵ غرفه آماده 
واگذاری به فعاالن صنایع است. حوله بافی، چادرشب بافی، جاجیم بافی، برک بافی، سفالگری، مسگری و غیره از نمونه صنایع دستی احیا شده  فعال در نقاط روستایی و عشایری خراسان جنوبی است.  

تعییناعضایهیئتنظارتبرانتخاباتمجلساستان

اعضای هیئت استانی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی منصوب شدند. به گزارش 
صدا وسیما، با تصویب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و حکم آیت ا... جنتی، حجت االسالم علی محمدی به 
عنوان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان و آقایان اسماعیلی، سلم آبادی، دیانی و مقیمی به عنوان اعضای 
این هیئت تعیین و معرفی شدند. رئیس هیئت نظارت بر انتخابات خراسان جنوبی گفت: تا هفته آینده اعضای 

شهرستانی هیئت نظارت هم تعیین خواهند شد.

انتقالصنوفآالیندههمچنانبالتکلیف

صداوسیما- انتقال صنوف آالینده بیرجند به محدوده خارج از شهر، پس از ۱۱سال هنوز سرگردان است. مدیرعامل 
شرکت تعاونی ساماندهی صنوف آالینده بیرجند گفت: از 77 هکتار زمین اختصاص یافته به سایت ساماندهی صنوف 
آالینده بیرجند، تاکنون مسکن و شهرسازی 4۵ هکتارآن را تحویل تعاونی داده و ۱7 هکتار دیگر باید تحویل دهد که 
هنوز روند آن کامل نشده است و ۱۵هکتار را نیز شهرداری باید واگذار کند که تصمیمی برای نوع واگذاری آن نگرفته 
است. دلیر با بیان اینکه هزار و 700 واحد صنفی واجد شرایط انتقال به این شهرک هستند، افزود: تاکنون 400 واحد برای 

انجام امور انتقال، به شرکت تعاونی مراجعه کردند.

تشکیلپروندهبرایتعاونیمرزنشینان

مهر- رئیس کل دادگستری  با اشاره به تشکیل پرونده ای در زمینه فساد مالی در تعاونی مرزنشینان استان گفت: اکنون 
پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. حجت االسالم حمیدی اظهارکرد: موضوع مطالبات معوقه کارگران به واسطه 
وضعی که برای برخی از واحدهای تولیدی پیش آمده، درکشور مطرح است. وی با بیان اینکه مطالبات دو دسته حقوق 
معوقه کارگران شاغل و حقوق کارگرانی که به اداره کار مراجعه و اداره کار کارفرما را ملزم به پرداخت حقوق کارگران 
کرده بود، شامل می شد، گفت: در این زمینه یا پرونده هایی در دایره اجرای احکام دادگستری وجود داشت و یا بدون وجود 

پرونده ای، چنین خواسته ای مطرح بود.

توقفخودروهایسنگیندرزمینهایخاکیخراسانجنوبیممنوعشد

تسنیم- رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی گفت: قانونگذار تردد وسایل نقلیه سنگین در داخل شهر را محدود کرده و توقف 
خودروهای سنگین در زمین های خاکی شهر نیز ممنوع است. سرهنگ  عباسی اظهار کرد: روز یکشنبه هفته جاری برخورد 
یک دستگاه اتوبوس با موتورسیکلت در بلوار مسافر بیرجند حادثه ساز شد و راننده جوان موتورسیکلت در دم جان باخت. 
وی با اشاره به اینکه علت حادثه قصور اتوبوس در گردش غلط بوده است، گفت: قانونگذار تردد وسایل نقلیه سنگین در 
داخل شهر را محدود و توقف خودروهای سنگین در شهر ممنوع است. وی افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی نیز با هرگونه 

تردد وسایل نقلیه در شهر برخورد و متخلفان را جریمه می کند.

اخبار کوتاه

*مدیرکل دامپزشکی استان گفت: ۶۶۶ هزار و 
۹۳0 کیلوگرم تخم مرغ به ارزش ۳۶0 هزار و 
۱4۲ دالر در ۶ ماه نخست امسال از این استان 

به کشور افغانستان صادر شده است. 
*مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده  ای گفت: 
امسال در قالب طرح ملی ابرار، ۱04 کیلومتر راه 
روستایی در استان ساخته و آسفالت می شود.
*معاون امور عمرانی شهرداری بیرجند گفت: 
علمیات ساخت پارکینگ طبقاتی به زودی در 

خیابان حکیم نزاری بیرجند آغاز می شود. 
از  نهبندان  امورخیریه  اوقاف و  اداره  *رئیس 
پذیرایی مردم این شهرستان از یک هزار و ۵00 

زائر پاکستانی خبر داد. 
*مدیرکل هواشناسی گفت: در سال زراعی 
که گذشت خراسان جنوبی با ۱۳۸.۵ میلی متر 

بارندگی چهارمین استان کم باران کشور بود.
*رئیس اداره منابع طبیعی طبس از اجرای ۸ 

سازه آبخیزداری در این شهرستان خبرداد.
به  تیرانداز خراسان جنوبی  *نجمه خدمتی، 
همراه ۹ ملی پوش کشورمان برای حضور در 

اردوی آمادگی، راهی آلمان شد.
*خراسان جنوبی با ۱۶بسته سرمایه گذاری 
جدید در همایش و نمایشگاه سرمایه گذاری 

منطقه شرق کشور حاضر شد.
*کتاب راهبردها، روش ها و اصول تدریس در 

انتشارات دانشگاه بیرجند چاپ شد.

راهیابیدواثرشبکهخاوران
بهجشنوارهبینالمللیسوئد

صداوسیما- دو فیلم مستند از تولیدات صدا 
و سیما به جشنواره بین المللی داالرنا سوئد 
و”  “سارُِو”  های  فیلم  آثار  این  یافت.  راه 
دهسلم” به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد 
این جشنواره شرکت  در  که  است   عبدالهی 
می کنند. محمد عبدالهی مدت این مستندها 
را ۳0 دقیقه اعالم کرد و گفت: فیلم “سارُو” 
در بخش محیط زیست این جشنواره ، قصه 
همدلی دو پسر نوجوان شیعه و سنی برای 
شترداری است و مستند” دهسلم” در بخش 
جنبی جشنواره، معرفی روستای دهسلم نهبندان 

از زبان پیرترین فرد این روستاست.

۶۷میلیاردتومانتسهیالت
به۴۳واحدتولیدیتعلقگرفت

ایرنا - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون 4۳ واحد تولیدی 
استان برای دریافت ۶7 میلیارد تومان تسهیالت 
از محل تبصره ۱۸ به بانک های عامل معرفی 
شدند. داوود شهرکی اظهار کرد: همچنین از 
ابتدای امسال ۳۲ واحد تولیدی برای دریافت 
40 میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید به 
بانک ها معرفی شده و طرح ها در دست بررسی 
است. وی با بیان اینکه در طرح رونق تولید 
به همه واحدهای متقاضی در سنوات گذشته 
تسهیالت پرداخت شده است گفت: در سه سال 
اخیر حدود 700 میلیارد تومان تسهیالت از این 
محل به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

تولیدساالنه1۵هزارتنگوشت
وفرآوردههایلبنیتوسطعشایر

استان  عشایری  امور  مدیرکل  خبر-  گروه 
شش  از  بیش  ساالنه  استان  عشایر  گفت: 
هزار تن گوشت قرمز و بیش از ۹ هزار تن 
شیر و فرآورده های لبنی تولید می کنند. حسین 
حسین پور روز گذشته در دیدار با نماینده ولی 
فقیه، با بیان اینکه خراسان جنوبی چهارمین 
استان عشایرنشین کشور است، اظهار کرد: 
نفر  هزار   ۸۱ استان  عشایرنشین  جمعیت 
عشایری  خانوار  و ۶7۶  هزار  به عبارتی ۱۵ 
است. وی مطرح کرد: همچنین در سال جاری 
سه میلیارد و ۸00 میلیون تومان تسهیالت 
قرض الحسنه پنج ساله به ۱4۱ نفر از عشایر 
پرداخت  عشایری  تعاونی  شرکت  پنج  و 
شد.نماینده ولی فقیه  هم گفت: عشایر ذخایر 
فرهنگی جامعه هستند و مسئوالن باید برای 
خدمت رسانی به این قشر به لحاظ فرهنگی 
هم تالش کنند تا آنان از آسیب های فرهنگی 
نیز مصون بمانند. حجت االسالم عبادی افزود: 
از همه چیز  ارزش فرهنگی برای ما باالتر 
است، امروز تهاجم فرهنگی وجود دارد، ابزار 
فضای مجازی که به همه جا می رود آسیب زا 
است و مسئوالن موظفند همه خدمات را طبق  
ارائه کنند و همکاری های  قانون به عشایر 

فرهنگی با عشایر هم باید بیش از قبل باشد.

طالق،علتاصلی
افزایشآمار

زنانسرپرستخانوار

مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  کاری- 
طالق را عمده علت افزایش آمار زنان سرپرست 
خانوار دانست و گفت: ۲۵ درصد ازدواج ها به 
طالق منجر می شود. حسن لطفی با بیان اینکه 
قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست در 
آبان سال 7۱ تصویب شد، افزود: متاسفانه این 
قانون به دلیل کمبود منابع و موانع سد راه اجرایی 
نشد؛ مجلس در بودجه ۹7، ۲۳0 میلیارد تومان 
برای بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار در نظر 
گرفت که انتظار می رود بهزیستی با تخصیص 
آن به وظیفه قانونی خود عمل کند تا مشکالت 
این قشر تا حدودی رفع شود. بنا بر آمار خراسان 
جنوبی اکنون در ثبت طالق از بین ۳۱ استان 
کشور رتبه ۲۹ را دارد یعنی  به  ازای هر یک هزار 
زن متأهل در خراسان جنوبی ۵.۸ زن طالق 
می گیرند. این در حالی است که این رتبه در 
بوده است و معاون سیاسی،  سال ۹7 کمتر 
امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با 
اجرای طرح ملی کنترل و کاهش  به  اشاره 
طالق در استان، اعالم کرده بود خراسان جنوبی 
از نظر میزان طالق، در رتبه ۲۸ کشور قرار 
دارد، باید با تالش، این میزان نیز کمتر شود. 
به گفته مدیرکل بهزیستی استان با راه اندازی 
سامانه طالق در استان افراد پس از مراجعه 
در طالق  مداخله  فرآیند  وارد  دادگستری  به 
بهزیستی می شوند و از مشاوره های تخصصی 
استفاده می کنند و این موضوع منجر به کاهش 
طالق خواهد شد. عرب نژاد افزود: هر سال 
بیش از  ۳0 هزار نفر از خدمات مشاوره ای قبل 
از طالق بهره مند می شوند و خراسان جنوبی در 

کنترل طالق جایگاه خوبی دارد.

می
غال

س : 
عک

جای خالی MRI و سی تی اسکن در بیمارستان های فردوس پس از وعده های چند ساله وزارت بهداشت

فوتفوریتهایپزشکیدرفردوس
رئیس شورای اسالمی شهر فردوس از تعلل 
و تأخیر وزارت بهداشت و درمان ، در تجهیز 
بیمارستان های فردوس به دستگاه MRI و 
سی تی اسکن انتقاد کرد و گفت: جان بیماران 
فردوس مناطق اطراف به علت کمبود این 
امکانات پزشکی به مخاطره افتاده است و 
ورود  مسووالن استان و شهرستان ، به این 

خلف وعده های وزارت، ضروری است. 
از  و  فرسودگی  به  اشاره  ،با  اکبری  حسین 
رده خارج شدن تنها دستگاه سی تی اسکن 
شهرستان گفت: متاسفانه تنها دستگاه سی 
که   ، چمران  شهید  بیمارستان  اسکن  تی 
تقریبا جزء دستگاه های اسقاطی است و هیچ 
کیفیتی ندارد،  ده روز است که از کار افتاده و 
خراب شده است و سیستم درمان شهرستان 

فردوس  را دچار مشکل جدی کرده است. 
شورای  در  جنوبی  خراسان  مردم  نماینده 
عالی استان ها، با اشاره به موقعیت راهبردی 
مسیر  در  گرفتن  قرار  به  واسطه  فردوس، 
ارتباطی ده استان کشور به خراسان جنوبی و 
خراسان رضوی گفت: تردد بیش از ۱0 میلیون 
زائر و مسافر از محورهای ارتباطی شهرستان، 
به ویژه در ایام تعطیالت نوروزی ، که متأسفانه 
امسال شاهد بیشترین حجم تصادفات جاده ای 
بودیم،  نیز  این منطقه  استان در جاده های 
ایجاب می کند تا دو بیمارستان شهید چمران و 
حضرت رسول )ص( و همچنین مرکز جدید 
تجهیزات  و  امکانات  به  فردوس  اورژانس 
درمانی همچون ام آر آی و سی تی  اسکن ۱۶ 
“اسالیس” و ماموگرافی مجهز شود.اکبری 
افزود: وزارت بهداشت و درمان و مسئوالن 
و  زحمات  بیرجند،  پزشکی  علوم  دانشگاه 

امکانات  تأمین  برای  زیادی   پیگیری های 
و احداث بیمارستان حضرت رسول)ص( و 
متحمل  فردوس  اورژانس  جدید  ساختمان 
شده اند که جای قدردانی دارد و بارها و بارها 
در جلسات گوناگون، نیز تأکید نموده اند که 
فردوس باید به دومین قطب درمانی استان 
بعد از بیرجند تبدیل شود، لیکن تحقق این 
ممکن  پزشکی،  تجهیزات  بدون  موضوع، 
نیست.وی در بخش دیگر از سخنانش به 
تعلل و تأخیر وزارت بهداشت و درمان نسبت 
به تحقق و عملی نمودن دستورات و تأکیدات 
مقام عالی وزارت بهداشت و درمان، اشاره کرد 
و گفت: در سال ۱۳۹۶ در پی درخواست مردم 
و مسئوالن شهرستان و رئیس وقت دانشگاه 
در  مردم  نماینده   و  بیرجند  پزشکی  علوم 
مجلس شورای اسالمی، مبنی بر اختصاص 
دستگاه MRI و سی تی اسکن ۱۶ اسالیس 
به فردوس، وزیر محترم با توجه به ضرورت 
موضوع و ارائه خدمات بیمارستانهای فردوس 
به شهرستان های اطراف ، مستقیم به معاون 
درمان وزارت ، دستور کتبی داده اند که کار 
تامین و نصب دستگاه های سی تی اسکن 
و ام آر آی در فردوس “به فوریت اقدام شود.” 
لیکن این فوریت هنوز پس از گذشت دو سال 

عملی نشده است.
رئیس شورای اسالمی شهر فردوس افزود: 
پس از دستور وزیر ، شبکه بهداشت و درمان 
آماده  بر  مبنی  را  الزم  اقدامات  فردوس، 
نمودن فضای مناسب برای استقرار دستگاه 
MRI در  بیمارستان حضرت رسول)ص(، 
تحت نظر مهندسان شرکت “زیمنس” در 
سال ۹۶ انجام داد.وی افزود : همچنین در 

جلسه ای که اوایل سال ۹7 با معاون درمان 
وزارت بهداشت و درمان در تهران داشتیم 
با توجه به فرسودگی و از رده خارج شدن 
دستگاه سی تی اسکن موجود در بیمارستان 
شهید چمران و امار باالی بیماران مربوطه، 
ایشان تأکید نمودند که تا یک ماه بعدازآن 
جلسه، دستگاه سی تی اسکن ۱۶ اسالیس 

و  نصب  بالفاصله  و  تحویل  فردوس  به 
راه اندازی گردد که اآلن بیش از یک سال از 
آن جلسه نیز می گذرد و هنوز از سی تی اسکن 
هم خبری نیست و به واسطه نبود تجهیزات 
پزشکی، بیشتر بیماران به مرکز استان اعزام 
بیمارستان  دو  وجود  گفت:  می شوند.وی 
و  چمران  شهید  و  رسول)ص(  حضرت 
بیمارستان  نوساز  اورژانس  مرکز  همچنین 
چمران جمعاً با بیش از سیصد تخت بستری، 
بدون تجهیزات MRI و سی تی اسکن و ...، 

مشکالت عدیده ای را برای مراجعان به این 
مراکز درمانی که عالوه بر خود شهروندان 
مراجعه  نیز  اطراف  شهرهای  از  فردوسی، 
می نمایند به وجود آمده که جان آن ها را به 

مخاطره انداخته است.
افزایش  همچنین   : گفت  ادامه  در  اکبری 
چشمگیر حوادث جاده ای در ایام تعطیالت 

نوروز سال جاری در محورهای مواصالتی 
این  مصدومان  افزایش  و  شهرستان 
حوادث، باعث شد که کمبود تجهیزات در 
بیمارستان های فردوس، بیش ازپیش مشهود 

شود و نارضایتی مسافران را موجب گردد.
شورای  در  جنوبی  خراسان  مردم   نماینده 
استان  مسووالن  از  گفت:  استان ها  عالی 
و شهرستان ، درخواست می کنیم  به این 
موضوع ورود کرده و همانطور که در  موضوع 
تاخیر در اجرای باند دوم جاده قاین -بیرجند، 

به عنوان مدافع حقوق مردم، وارد موضوع 
شدند، در موضوع خلف وعده و بد عهدی 
مسئوالن وزارت بهداشت و درمان نیز ورود 
نبود  کرده و نگذارند جان مردم  به خاطر 
امکانات، به مخاطره بیفتد و خدای نکرده ، 
قلبی از حرکت بایستد . رئیس شورای شهر 
فردوس گفت: به علت نبود دستگاه سی تی 
اسکن، در طول شبانه روز بالغ بر ده ها اعزام 
از بیمارستان های فردوس به مرکز استان 
انجام  می شودو آمبوالنس ها مرتب در  جاده 
ها  در حرکتند که اوال باعث هدر رفت بیت 
المال شده و زمینه ساز بروز خطرات جاده ای 
را نیز برای بیماران فراهم می نماید و از طرف 
دیگر، نبود امکانات باعث بی رغبتی پزشکان 
متخصص و جراح، برای حضور در فردوس و 
بالتبع خالی ماندن تختهای بیمارستان به علت 
اعزام بیماران فردوس به شهرهای دیگر می 
شود و این امر به معنای  ظلم به مردم و بیت 

المال است. 
اکبری گفت: همانطور که ادارات راه و حمل 
و نقل در حوادث جاده ای، مقصر شناخته می 
شوند و باید جوابگو باشند، در هنگام فوت 
یک بیمار نیز که نیاز به درمان فوری دارد 
و به دلیل نبود امکانات، باید به شهرهای 
دیگر منتقل شود و متاسفانه بیشتر اوقات 
اتالف زمان طالیی درمان، جان  به علت 
خود را از دست می دهند ، وزارت بهداشت 
و درمان باید در قبال تامین نکردن امکانات و 
تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای نجات جان 
بیماران ، پاسخگو باشد و مدعی العموم نیز 
باید مدیرانی که در این  باره کم کاری کرده 

اند را مواخذه نماید.

آگهی تغییرات شرکت ارگ ایمن ارتباط خاوران آریا )سهامی خاص( به شماره ثبت 5480 و شناسه ملی 14006473180 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- برابرگواهی بانکی شماره 60111/98 
مورخ 1398/6/12- بانک گردشگری شعبه بیرجند سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 10000000 ریال از محل 
واریز نقدی افزایش یافت و سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون ریال منقسم به 100سهم صد هزارریالی بانام می باشد و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 

شعبه 1: نبش معلم 50   شعبه 2: ورودی بلوار معلم    شماره تماس مرکزی: 05631101

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول : نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 970269 محکوم علیه آقای علی فرهادی نژاد محکوم است به پرداخت مبلغ 95/300/000  ریال بابت باقیمانده پیش قسط رای اعسار در حق محکوم له آقای محمد جعفری و 
با توجه به توقیف 1- یک دستگاه صندلی ماساژ مارک irest مستعمل آماده به کار به مبلغ 40/000/000  ریال 2- یک دستگاه ماشین ظرفشویی 12 نفره بلمبرگ کارکرده مدل ++ alln1A  به مبلغ 35/000/000  ریال 3- یک دستگاه اجاق گاز پنج شعله طرح 
فر استفاده نشده به مبلغ 3/000/000 ریال 4- یک دست مبل سلطنتی 9 نفره مستعمل به مبلغ 5/000/000  ریال 5- یک عدد کمد و تخت کودک همراه خوشخواب به مبلغ 2/500/000 ریال 6- ده عدد صندلی نهارخوری مستعمل به مبلغ 3/000/000 ریال 

7- یک جفت پشتی ترکمنی دستباف 0/5 × 1 به مبلغ1/500/000  ریال 8- یک دستگاه تلویزیون المپی قدیمی 29 سونی به مبلغ 3/500/000 ریال 9- سه جفت پشتی ترکمنی ماشینی 0/5×1 به مبلغ 1/800/000 ریال جمعا به مبلغ 95/300/000 ریال کارشناسی شده است. 
از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ  1398/8/8 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 

بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

   آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند
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قیمت 93 قلم کاالی اساسی و 
ضروری در سطح کشور کاهش یافت

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه تنظیم 
بازار کشور گفت: رصد مستمر قیمت 100 قلم 
کاالی اساسی و ضروری در سطح کشور نشان 
از کاهش قیمت 93 قلم کاال داشته و البته به 
طور حتم علت تالطم قیمت 7 قلم کاالی دیگر 
را نیز بررسی و اقدام های مقتضی برای ایجاد 
ثبات در قیمت آن ها در دستور کار قرار دارد.

بازگشت فضای کسب و کار
 به شرایط قبل از بحران ارزی

نتایج طرح پایش ملی کسب و کار در تابستان 
سال 1398 نشان می دهد که شاخص ملی 
در  متوالی  برای سومین فصل  کار  کسب و 
مسیر بهبود گام برداشته و در بهترین وضعیت 
در یک سال و نیم گذشته، یعنی تا قبل از 

بحران ارزی قرار گرفته است.

طالق گرفتن برای زن ها راحت تر
 و برای مردها سخت تر می شود

خبرآنالین- طبق طرح جدیدی که معاونت 
جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور 
از  جلوگیری  برای  زنان  اختیارات  دارد، 
صورت  این  در  شد.  خواهد  بیشتر  طالق 
مردان برای طالق دادن همسر خود دچار 

مشکالت بیشتر می شوند.

جزئیات جدید از فروش
 سوال های کنکور 9۸

خبر  به  واکنش  در  سازمان سنجش  رئیس 
منتشر شده به نقل از رئیس پلیس پایتخت 
فروش  بزرگ  باند  انهدام  و  شناسایی  درباره 
سواالت کنکور که مرتبط با مسئوالن نیز بوده 
مربوط  رحیمی  سردار  گفت: صحبت  است، 
به باند فروش سواالت کنکور در شهرستان 
روانسر بوده که مدیر آموزش و پرورش این 
شهرستان این شبکه را راه اندازی کرده بود.
توسط  تیم  این  شناسایی  به  اشاره  با  وی 
»وزارت اطالعات«گفت: این تیم توسط وزارت 
اطالعات منهدم شد و هیچ فروش سوالی رخ 
نداد. رئیس سازمان سنجش در ادامه اطمینان 

داد که هیچ سوالی لو نرفته است.

رهبر معظم انقالب : پاسخ ما به 
جنگ، پشیمان کننده خواهد بود

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار عمران 
خان نخست وزیر پاکستان با تأکید بر اینکه 
جمهوری اسالمی ایران آغازگر هیچ جنگی 
نبوده است، خاطرنشان کردند: البته اگر کسی 
شروع کننده جنگ در مقابل ایران باشد، بدون 

تردید پشیمان خواهد شد.

باید بین اصالح طلبان وشورای نگهبان 
اعتمادسازی صورت گیرد

عطریانفر گفت: ما منظور خودمان در مورد 
انتخابات  در  حداکثری  حضور  ضرورت 
سخن  این  که  کردیم  شروع  سخنی  با  را 
داللت دارد بر ضرورت اعتماد سازی جریان 
اصالحات با نهادهای قدرت از جمله شورای 

نگهبان که در دستور کار ما است.

رد صالحیت ها در جریان اصولگرا 
شاید کمتر از اصالح طلبان نباشد

مصباحی مقدم با بیان اینکه رد صالحیت ها 
در جریان اصولگرا شاید کمتر از اصالح طلبان 
نباشد، گفت: در جریان اصالح طلب شاید به 
میزان تایید همان میزان رد صالحیت اتفاق 
بیفتد، اما فضای سیاسی جامعه پر می شود که 
چرا چند نفر رد صالحیت شدند. ولی اصولگرایان 
در جریان رد صالحیت خود هوارهوار نمی کنند.

»روح ا... زم« دستگیر شد

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای 
از گرفتار شدن “روح ا... زم” سرشبکه سایت 
معاند و ضدانقالب “آمدنیوز” در یک عملیات 
اطالعاتی هوشمندانه توسط سازمان اطالعات 

سپاه و دستگیری وی خبر داد.

اولین جمله روح اهلل زم پس
 از دستگیری چه بود؟

توسط  زم  ا...  روح  افتادن  دام  به  از  پس 
نیروهای امنیتی سپاه پاسداران، وی خطاب 
به آنها می گوید: قطعا شما از سپاه هستید. 
هیچ کس به جز سپاه پاسداران توان و قدرت 

دستگیری مرا نداشت!

حاج علی اکبری: باید مقدمات 
ورود مردم به بهشت را فراهم کنیم

حجت االسالم  محمد جواد حاج علی اکبری 
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور 
گفت: وظیفه ما بردن مردم به بهشت نیست 
اما باید مقدمات ورود مردم به بهشت را فراهم 
کنیم و با کسانی که می خواهند مردم را به زور 

به جهنم ببرند، مقابله نماییم.

حجت االسالم حسن روحانی روز گذشته 
خود  مطبوعاتی  نشست  سیزدهمین  در 
گفت: بسیار خوشحالم در مقطعی در محضر 
اصحاب رسانه هستم که یک شرایط بسیار 
سخت و تاریخی اقتصادی، سیاسی و امنیتی 
را پشت سر گذاشتیم. بنده آماده هستم در 
هر جلسه ای که منافع ملت را تامین می کند 
حضور یابم و ایستادگی داشته باشم و افتخار 
می کنم برای ملتم قربانی شوم و البته در این 
راه قربانی شدن برای هر کسی افتخار است.

زدن آسیب  برای  دشمنان   توطئه 
 به نظام پایان یافته است

دولت تدبیر و امید در پنجاه و پنج ماه اول 
خرداد 9۲  در  یازدهم  دولت  آغاز  از  یعنی 
را طی کرد که همه  تا دی 9۶ مسیری 
شاخص های سیاسی امنیتی منطقه ای و 
به ویژه اقتصادی مسیر صحیح و درست 
بود.رئیس جمهور افزود: از دی ماه 9۶ وارد 
شرایط جدیدی شدیم، کبریت این شرایط 
ابتدا در داخل و سپس خارج زده شد و وارد 
سال 97 شدیم با شرایط سخت و مشکل، 
در سال 97 پیش بینی های خارجی ها و هم 
برخی از تحلیلگران اقتصادی داخل این بود 
که سال بسیار سختی داریم و سال بسیار 
سخت تری در سال 98 پیش رو خواهیم 
داشت. اما امروز به طور قاطعانه می توانیم 
اعالم کنیم که توطئه های آمریکا، استکبار 

جهانی و صهیونیزم و ارتجاع منطقه برای 
آسیب جدی به نظام پایان یافته است. همه 
آنها اعتراف می کنند که با هوشمندی، صبر، 
مقاومت و ایستادگی ما از این شرایط بحرانی 

یا شبه بحرانی عبور کرده ایم.

آمارها می گوید در آرامش
 اقتصادی قرار داریم

 98 سال  اردیبهشت  از  شد:  یادآور  وی 
شاخص های ما مسیر و حرکت درستی 
را طی می کند. یعنی تورم نقطه به نقطه 
از ۵۲ درصد، اکنون به 3۴ درصد رسیده 
است، بنابراین در این چند ماه تورم نقطه 
به نقطه ما به سرعت کاهش پیدا کرده  
پایان  تا  که  است  این  ما  بینی  پیش  و 
ادامه خواهد  را  روند کاهشی خود  سال 
داد.رئیس جمهور گفت: البته در تورم 1۲ 
آغاز شده است. در  ماهه حرکت کندتر 
عین حال تورم 1۲ ماهه هم با تاخیری 
از تورم نقطه به نقطه تبعیت خواهد کرد. 
اقتصادی  این است رشد  بینی ها  پیش 
بود منفی  گذشته  سال  در  که   کشور 

آمار  هنوز  که  امسال  اول  ماهه   ۶
بود.  خواهد  مثبت  نشده،  اعالم  نهایی 
و  ها  ارقام  و  آمارها  همه  افزود:  وی 
گوید  می  ما  به  اقتصادی  شاخص های 
که ما در مسیر آرامش اقتصادی در حال 

حرکت هستیم. 

مشکلی برای حل اختالفات
 با عربستان نداریم

رئیس جمهور اظهار کرد: ما مشکلی با حل 
مسائل منطقه از جمله عربستان از طریق 
گفتگو نداریم اما هدف قرار گرفتن کشتی 
به  فعال  را  مشکالتی  سرخ  دریای  در  ما 
وجود آورده است که امیدوارم تحقیقات ما 
به زودی به نتیجه نهایی برسد. آنچه مسلم 
است یک رژیمی با کمک برخی از کشورها 
این کار را انجام داده است و حاال چگونه 
و  است  بررسی  حال  در  بوده  و کی  بوده 

بررسی ها را نهایی خواهیم کرد.  
 

شرایط باعث شد وعده ها عملی نشود
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: در انتخابات به مردم وعده هایی داده 
اند   شد و مردم هم خواست هایی داشته 
که مطرح کردند. آنچه ما وعده دادیم در 
قالب برنامه ای بود که به مردم ارائه کردیم. 
روحانی تصریح کرد: ما مسائل اقتصادی 
را با شرایط مردم پیش بردیم اما با شرایط 
جدیدی مواجه شدیم. پیش بینی نمی کردیم 
در سال 9۶ افراد کم خرد در داخل کشور 
مسائلی به وجود بیاورند و ضد انقالب از آن 
اشتباه موج سواری کند، به ترامپ چراغ سبز 
نشان داده شود و او هم از برجام خارج شود، 
شدیدترین تحریم ها در سال 97 و 98 بر 
ایران وارد شد به طوری که در هیچ زمانی 

سابقه نداشته است. 

مبارزه با فساد به صورت هیجانی و 
تبلیغاتی، ما را به هدف نمی رساند

خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
گفت: مبارزه با فساد یک کار بسیار الزم 
و ضروری است اما اعتقاد ما این است که 
مبارزه با فساد به صورت موردی، هیجانی 
و تبلیغاتی، ما را به هدف نمی رساند. ما باید 
 با فساد به صورت جامع، اصولی و ریشه ای 

مبارزه کنیم و باید ریشه فساد را از بین 
ببریم. یک فاسد را شما ممکن است اعدام 
کنید، بگیرید و محاکمه کنید. اما آنچه مهم 

است باید اصل فساد از بین برود.

ترامپ هر روز سخنی می گوید
خبرنگار  پرسش  به  پاسخ  در  روحانی 
درباره  آمریکا  اسی  بی  سی  تلویزیون 
و  آمریکا  جمهور  ریاست  های  رقابت 
جدید  جمهور  رئیس  با  مذاکره  احتمال 
مواجه  ما  مشکل  اساسا  گفت:  آمریکا، 
مذاکره  یا  آمریکا  رئیس جمهور  با  شدن 
که  ندارد  فرقی  ما  برای  نیست.  کردن 
رئیس جمهور آمریکا چه فردی باشد البته 
ویژگی های ترامپ به گونه ای است که 
امروز شخصی  می گوید.  روز سخنی  هر 
را واسطه می کند تا با ما سخن بگوید و 
فردا بیان می کند که حرفی به وی نگفتم 
و پس فردا شخص دیگری را می فرستد و 
بعد در توئیت خود می نویسد که من سخنی 
به این فرد نگفته بودم. روحانی عنوان کرد: 
این ویژگی های شخصیتی ترامپ، کار را 
بسیار سخت و مشکل کرده نه برای ما 
بلکه برای همه دنیا، هر کسی می خواهد با 
آمریکا حرف بزند نمی تواند پیش بینی کند 

که فردا و پس فردا چگونه خواهد بود.
 

 گروه هایی که عزت  نظام را می خواهند
 باید در انتخابات شرکت کنند

وی با بیان اینکه آنچه مورد نظر ماست 
و در انتخابات اسفند مهم است، شکست 
دیگر برای آمریکا است، اظهار کرد: اگر 
در انتخابات اسفند، حضور پررنگ مردم، 
را  بهتر  و  آزادتر  رقابت  و  مردم  نشاط 
شکست  انتخابات  آن  باشیم،  داشته 
جدیدی برای آمریکا و دشمنان ماست و 
ملت ما را در دنیا قوی تر نشان می دهند. 
علیرغم تعبیر و تفسیر برخی از سخنان 

نهادها  برخی  که  نبود  این  سخنم  من، 
بخش  در  وی  نمی کنند.  عمل  درست 
دیگری از سخنانش گفت: رئیس شورای 
عالی امنیت ملی با بیان اینکه اگر الیحه 
شورای  رای  آنگاه  شود  نهایی  شفافیت 
معلوم  و  می شود  مشخص  هم  نگهبان 
می شود چرا به فالن طرح و الیحه رای 
همه  کرد:  تصریح  است،  نداده  یا  داده 
گروه ها و جریان هایی که قانون را قبول 
دارند، عزت نظام و کشور را می خواهند، 
با هر فکر و سلیقه ای که هستند باید در 

انتخابات شرکت کنند.

امیدواریم شورای نگهبان نظارت
 را به شکل خوب انجام دهد

روحانی افزود: شورای نگهبان دخالت کننده و 
قضاوت کننده انتخابات نیست بلکه براساس 
امیدواریم  ما  است.  نظارت کننده  قانون، 
شورای نگهبان این نظارت را به شکل خوب 
انجام دهد. دولت مجری انتخابات است و 
را  خود  کار  اجرایی  هیئت های  امیدواریم 

درست انجام دهد.  

شیوه دولت ترکیه در حمله
 به شمال سوریه را نمی پذیریم

درباره  به سوالی  پاسخ  در  رئیس جمهور 
تاثیر حمله ترکیه به سوریه ، گفت: ما با 
حادثه ای در شمال سوریه مواجه هستیم 
برای  نه  نیست  خوشایندی  حادثه  که 
نه  و  سوریه  دولت  و  کرد  مردم  منطقه، 
روند  کنیم  تالش  باید  بلکه  همه،  برای 
آستانه حفظ شود. وی اظهار کرد: ترکیه 
نگرانی هایی نسبت به شمال سوریه دارد 
اصل نگرانی را ما می پذیریم هر کشوری 
ممکن است نگرانی امنیتی داشته باشد ما 
در اصل این هدف مشکلی با ترکیه نداریم. 
ترکیه دولت دوست ماست اما شیوه ای که 

انتخاب کردند را نمی پذیریم .

روحانی: من حاضرم برای ملت قربانی شوم

 )کاغذ دیواری ، پارکت، بازسازی از صفر تا صد و ...(
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* مشکل در شنیدن پیام گفتاری در نویز یا محیط باز  آوا
* مشکل در مکان یابی صدا 

* درخواست دائم برای تکرار مطالب
* مشکل در پردازش گفتار سریع

* پاسخ دهی نامناسب به محرکات کالمی
* حواس پرتی سریع با محرکات خارجی

* مشکل در حفظ توجه
* مشکل در اجرای دستورات کالمی

* توانایی ضعیف در موسیقی
* مشکل در خواندن،  تلفظ و یادگیری
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