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] صفحه 4 [مقدس؛ مثل مادر

ادای احترام به مادران

اسوه�های�مهر�و�عشق���������

 نگاهی به آداب و رسوم
 و مراسم ازدواج در چنشت

کاله��5میلیونی

مهسا کدخدا از حضورش در لیگ ترکیه می گوید

 گپ�و�گفتی�با�بانوی�
لژیونر�استان

] صفحه 5 [  

 �القاب�حضرت�زهرا�)س( 
بیشترین�نام�متولدان����    
] صفحه 2 [

طرح�محرومیت�زدایی�شهید�
سلیمانی�اجرا�می�شود������

] صفحه 3 [

شنبه | 26  بهمن 13۹8 | 20  جمادی الثانی 1441 | 15 فوریه 2020 | سال پانزدهم | شماره 3212 | 8 صفحه | قیمت600 تومان

4

6

امام جمعه موقت بیرجند 
خواستار شد:

تشویق مردم برای 
شرکت در انتخابات

 دوبانده سازی بیرجند – زاهدان
 75 کیلومتر در 12 سال! 

با گذشت 2 روز 
تنور تبلیغات هنوز گرم نشد
] صفحه 7 [

] صفحه 3 [

] صفحه 2 [

] صفحه 2 [

استاندار:
  وعده های نامزدهای انتخاباتی

 در اذهان مردم ثبت می شود     

] صفحه 2 [

سالروز میالد دخت نبی اکرم حضرت افطمه)س( و روز مارد مبارک

نماینده ولی فقیه در سپاه ثارا... :

شهادت سردار سلیمانی 
 آرامش را از آمریکا 

 و اسرائیل گرفته است   



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2
ستون حرف مردم 

روزنامه خراسان جنوبی 
انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف�مردم�

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

امامت سجادشهر  ●  وضعیت آسفالت خیابان 
انتهای  پیاده روهای  و  بیرجند مناسب نیست 
آن حد فاصل آتش نشانی تا برخی فروشگاه ها 
خاکی است. شهرداری برای این نقطه از شهر 

فکری بکند.
 سگ های ولگرد و حتی در مواردی گرگ و روباه  ●

در منطقه مسکونی خوسف دیده می شود که افزون 
بر ایجاد رعب و وحشت برای ساکنان به ویژه بانوان 
و کودکان، مشکالت بهداشتی نیز ایجاد می کند.

 اینترنت همراه و آنتن دهی ایرانسل در دهستان  ●
مسئوالن  دارد.  مشکل  همچنان  بشرویه  رقه 
مربوط به فکر رفع مشکل باشند و به درخواست 
های مردمی توجه کنند. این در حالی است که 
روستاهای کوچک تر منطقه این مشکل را ندارند.

 بیمارستان دوم قاین از روزی که کلنگ احداث  ●
آن به زمین خورد پیشرفت چندانی ندارد، مگر این 

پروژه بودجه و ردیف اعتباری نداشت؟
 برخی تقاطع های بیرجند از جمله چهارراه  ●

بهداری در خیابان معلم، چهارراه بیمارستان 
ولی عصر )عج( و همچنین تقاطع خیابان پرستار 
به دلیل حفاری های متعدد شرکت ها ناهمواری 
و  آسفالت  برای  شهرداری  دارد.  متعدد  های 

هموارسازی آن مثل چهارراه غفاری اقدام کند.
 میدان سپاه در بولوار پیامبر اعظم )ص( در مسیر  ●

مسافران منطقه بند امیرشاه، همچنان خاکی 
و بدون زیباسازی است. چرا شهرداری برای آن 

طرحی اجرا نمی کند؟
 قرار است نمایشگاه فروش بهاره در بیرجند  ●

برگزار شود اما هنوز جاده دسترسی به نمایشگاه 
تکمیل نشده است. از سویی این معبر سیستم 
روشنایی ندارد که با توجه به تعدد خودرهایی 
که در مسیر نمایشگاه تردد می کند امکان وقوع 

حادثه وجود دارد.
 قرار بود چند سال پیش شهرداری برای به  ●

سازی بوستان بولوار شهید صیاد شیرازی اقدام 
کند اما نه تنها اقدامی انجام نشد بلکه همان هم 
که ایجاد شده است فرسوده تر می شود. بوستان، 
نه فضای سبز مناسب دارد و نه آب نماهای آن به 
درستی کار می کند. تا ایام نوروز فرصت زیادی 

باقی نمانده است.
 مگر قرار نبود بعد از سهمیه بندی بنزین، قیمت  ●

اجناس افزایش نیابد؟ اما از آن زمان برخی کاالها 
گران شده است. وقتی هم از فروشنده می پرسیم 
می گوید که بی تقصیریم شرکت ها گران کرده اند.

خراسان�جنوبی��61سال�پیش���      
 در�روزنامه

انجمن شهر اکثریت ندارد

در   1337 شهریور  دوم  تاریخ  به   2642 شماره  در  خراسان  روزنامه 
شهر  انجمن  اعضاء  پنجنفر  از  است:  آورده  چهار  صفحه  در  مطلبی 
منوچهر  آقای  و  مشهد  در  است  مدتی  زاده  خیاط  حسین  آقای  طبس 
امیرشیبانی چند روز قبل برای معالجه خانمشان بشیراز عزیمت آقای 
فعال  و  رفتند  بمشهد  دیروز  هم  انجمن  رئیس  سلطانی  العابدین  زین 
تشکیل  به  نیازی  چنانچه  و  میباشند  محل  در  نفر  دو  انجمن  اعضاء  از 
انجمن پیدا شود اکثریت نخواهد داشت. گویا آقایان سلطانی و خیاط 
با  تا  رفت  خواهند  تهران  به  برق  موتور  خرید  امر  در  نظارت  برای  زاده 

آقای بندگی شهردار تشریک مساعی نمایند.

حجت االسالم 
والمسلمین 

عرب پور  : شهادت 
شهید سلیمانی، 

زمینه ساز وحدت 
بیشتر میان دو ملت 

ایران و عراق شد
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حسین قربانی

شهید حاج قاسم سلیمانی هر کجا که حضور داشت 
بود، منشأ  پیروی اهل بیت )ع(  این که  به دلیل 
تحول می شد. به گزارش »خراسان جنوبی« مسئول 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثارا... کرمان، صبح 
پنج شنبه در مراسم اربعین سردار شهید سلیمانی 
که با حضور نماینده ولی فقیه، معاونان استاندار، 
فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده های شهدا 
و ایثارگران و گروه های مختلف مردم در مصالی 
المهدی )عج( بیرجند برگزار شد، با اشاره به این 
تأثیر  جوامع  بر  همواره  خدا  مردان  شهادت  که 
شگفت انگیز داشته است، گفت: شهید سلیمانی 
با رفتارش محبوب دنیا و همین موضوع سبب شد 
نه تنها در ایران با شکوه تشییع شود بلکه تعدادی 
از کشورها هم خواستار حضور پیکر پاکش شدند. 
حجت االسالم والمسلمین »علی عرب پور« با اشاره 
به این که امام علی )ع( در نهج البالغه، هشت صفت 

برای مردان خدا مانند بهره وری درست از دنیا، پا 
گذاشتن بر هوس، استقامت در راه حق، وارستگی 
از گناه، نداشتن کبر و شناخت ائمه )ع( حق و پیروی 
از آنان را ذکر کرده است، افزود: وارستگی از گناه، 
یکی از ویژگی های مهم این سردار شهید بود و هیچ 
گاه نگذاشت فطرت پاکش آلوده به مسائل سیاسی 
و ... شود. وی، افزود: شهید سلیمانی، ذره ای کبر 
و غرور نداشت و در برابر همه افراد از پیر و جوان، 
ایرانی، افغانستانی، پاکستانی، سرباز و فرمانده با 
تواضع رفتار می کرد که نمونه ای از رفتار او را می 
توان در برخوردش با فرزندان کوچک و خردسال 

شهدا مشاهده کرد. نماینده ولی فقیه در سپاه ثارا... 
کرمان با بیان این که یکی از رهبران داعش، دلیل 
شکست این گروه را وجود حاج قاسم سلیمانی اعالم 
کرد، گفت: با وجود گذشت چهل روز از شهادت این 
بزرگمرد، هنوز مزارش مملو از مردمی است که به 
عشق او حاضر می شوند. به گفته وی، شهادتش 
نیز آرامش را از آمریکا و اسرائیل گرفته و با شهادت 
حاج قاسم، موج مهاجرت از سرزمین های اشغالی 
شهید  شهادت  گفت:  وی،  است.  افتاده  راه  به 
سلیمانی، زمینه ساز وحدت بیشتر میان دو ملت 

ایران و عراق شد.

کشف 1.7 تن مواد مخدر

پلیس  همکاری  با  حشیش  کیلوگرم   2۵ و  تریاک  کیلوگرم   7۵۵ و  هزار 
استان های قم و سمنان کشف شد. فرمانده انتظامی استان گفت: با اقدامات 
شد  مشخص  مخدر،  مواد  توزیع  و  تهیه  اصلی  عناصر  روی  استان،  پلیس 
قاچاقچیان قصد دارند مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را به شهرهای مرکزی 
کشور منتقل کنند. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار »شجاع« افزود: پلیس 
استان با همکاری ماموران قم و سمنان، خودروی قاچاقچیان را در استان قم 
متوقف کرد که چهار سوداگر مرگ دستگیر شدند و خودروی اسکورت آنان 

نیز توقیف شد.

 القاب حضرت زهرا )س( 
بیشترین نام متولدان

انصاری -  6 هزار و 444 نوزاد دختر از ابتدای امسال در 
استان به دنیا آمده اند که بر بیشتر آن ها نام فاطمه، زهرا 
و فاطمه زهرا گذاشته شده است. مدیر کل ثبت احوال با 
اشاره به این که در مدت یاد شده ریحانه، کوثر و محدثه هم 
بیشترین فراوانی نام از مشتقات نام ام ابیها را داشته اند 
به خبرنگار ما گفت: امسال 8۵0 دختر در استان به نام 
های فاطمه، زهرا و فاطمه زهرا نام گذاری شده اند. به 
گفته »مهرآور« در 10 ماه امسال 13 هزار 128 نوزاد در 
استان به دنیا آمدند که از این تعداد 6 هزار و 444 نوزاد 
دختر هستند. به گفته وی در خراسان جنوبی 197 هزار 
و 719 نفر به نام مبارک حضرت صدیقه کبری )س( نام 

گذاری شده اند.

5 میلیارد از طلب زعفران کاران  پرداخت شد

انصاری- پنج میلیارد تومان از طلب کشاورزان با شروع دور جدید خرید زعفران 
به صورت توافقی به آنان پرداخت شد. مدیر تعاون روستایی استان در گفت و گو 
با خبرنگار ما از خرید 33 کیلو گرم زعفران به صورت توافقی خبر داد و گفت: پس 
از پایان طرح حمایتی و برای اولین بار در کشور به صورت توافقی از کشاورزان 
استان زعفران خریداری می شود و این روند تا یک ماه دیگر ادامه دارد. به گفته 
»ضیاییان احمدی « این محصول از آغاز فصل برداشت آن در آبان تا پایان دی 
به صورت حمایتی از کشاورزان خریداری شد. او افزود: با پایان مهلت خرید 
حمایتی، هنوز مقداری از زعفران کشاورزان خریداری نشده است که امکان 
دارد دالالن با قیمت پایین از آنان بخرند به همین دلیل تعاون روستایی، برای 
کوتاه کردن دست دالالن و بازگشت ارزش واقعی زعفران به تولیدکنندگان، 
اقدام به خرید توافقی زعفران از کشاورزان کرده است. وی، گفت: در خرید 
توافقی نیز زعفران تحویل گرفته شده، پس از تعیین میزان کیفیت، در چهار رده 
پوشال معمولی، پوشال مرغوب، شبه نگین و نگین دسته بندی و پس از توافق 
کشاورز و تعاون روستایی، یک قیمت کف برای هر نوع آن تعیین می شود. وی با 
بیان این که مبلغ زعفران خریداری شده طی یک هفته تا 10 روز به تولیدکننده 
پرداخت می شود ادامه داد: از مجموع مطالبات زعفران کاران 2۵ درصد یعنی 
معادل پنج میلیارد تومان پرداخت شده است و به محض این که پول به حساب 

تعاون روستایی واریز شود بقیه مطالبات نیز پرداخت خواهد شد.

امام جمعه موقت بیرجند خواستار شد:

تشویق مردم برای شرکت در انتخابات
برای حضور حداکثری و تشویق مردم به شرکت در 
انتخابات وظیفه داریم البته در این میان انتخاب 
اصلح بر همه تکلیف است. امام جمعه موقت بیرجند 
روز گذشته در خطبه های نمازجمعه این شهر، 
حضور حداکثری در انتخابات و انتخاب اصلح را 
پشتوانه نظام دانست و گفت: اگر در انتخاب اصلح، 
کوتاهی شود و کسانی به مجلس راه یابند که دشمن 
شاد شود، نشان می دهد که در انجام وظیفه خود 
والمسلمین  االسالم  حجت   کرده ایم.  کوتاهی 
»نوفرستی« افزود: کسانی که می خواهند به مجلس 
راه یابند باید امانتدار باشند چون مجلس شورای 
اسالمی، یک امانت است که بر دوش افراد گذاشته 

می شود. وی با یادآوری توصیه سردار سلیمانی به 
جریان های سیاسی و این که مرزها را تفکیک کنید 
و بیان صحیح و اتفاق نظر روی اصول داشته باشید 
اظهار کرد که از نظر آن شهید، اصول یعنی این که 
نصیحت رهبری را بشنویم و به آن عمل کنیم. وی 
با تبریک سالروز میالد حضرت فاطمه )س( گفت: 
امیدواریم همواره جامعه فاطمی، پاکدامن و عفیف 
داشته باشیم تا بتواند برای حکومت جهانی امام 
زمان )عج( زمینه ساز باشد. وی، اربعین شهید 
سلیمانی را یادآور شد و افزود: جریان مقاومت با 
صالبت و با الگوگیری از این شخصیت به میدان آمده 

است و بساط آمریکایی ها را از منطقه بر می چیند.

 نماینده ولی فقیه در سپاه ثارا... 
در مراسم اربعین سردار دل ها: 

شهادت سردار سلیمانی 
 آرامش را از آمریکا 

 و اسرائیل گرفته است   



           شهرستان ها 3 
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

رئیس شورای 
اسالمی شهر قاین: 
شهرداری 10 سال 

 قبل، زیر
ساخت ها را در 

آرامستان جدید و 
در جوار غسالخانه 
و حاشیه کمربندی 

بنا کرد که راه 
دسترسی ندارد 
و پل مورد نیاز از 

4 سال قبل ناتمام 
رها شده است
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اکبری- شروع دو بانده سازی محور بیرجند - زاهدان 
در حوزه استحفاظی استان به سال 86 برمی گردد 
که طی این سال ها فقط 75 کیلومتر از 241 کیلومتر 
آن  دو بانده شده است. به گزارش »خراسان جنوبی« 
دو بانده سازی این محور جزو مصوبه های سفر ریاست 
اقتصاد  مصوب  های  پروژه  و  استان  به  جمهوری 
مقاومتی است. بنا به گفته معاون مهندسی، ساخت 
و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی از طول 
محور بیرجند - نهبندان- زاهدان، 241 کیلومتر 
آن در حوزه راه های استان قرار دارد که با عنوان 
پروژه باند دوم میدان فرودگاه - بیرجند- زاهدان 

75 کیلومتر آن دو بانده سازی شده و به بهره برداری 
رسیده است و 94 کیلومتر این مسیر نیز در دست 
اجرا قرار دارد. به گفته مهندس »مودی« امسال برای 
انجام پروژه های راه سازی در این مسیر 408 میلیارد 
ریال اعتبار اختصاص یافت در حالی که برای تکمیل 
طول راه های در دست اجرا بیش از دو هزار میلیارد 

ریال اعتبار نیاز است.
 او با بیان این که اسناد مناقصه 28 کیلومتر دیگر این 
مسیر تهیه شده است و در مرحله دریافت مجوز قرار 
دارد از پیش بینی برای بهره برداری 10 کیلومتر این 

مسیر تا هفته دولت سال آینده خبر داد. 

 با انتخابات

250 مجری انتخابات در بخش نیمبلوک

سدیدی - 250 نفر مجری برگزاری انتخابات دوم اسفند در بخش نیمبلوک 
هستند. فرماندار قاینات در نشست توجیهی آموزشی بخش نیمبلوک برای 
اعضای شعب اخذ رای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی، 
گفت: برای برگزاری انتخابات در این بخش 22 صندوق ثابت و سیار در نظر 
گرفته شده است. مهندس»کریمی« با بیان این که مجریان انتخابات باید رعایت 
بی طرفی، امانتداری، قانون محوری، سالمت انتخابات و مشارکت حداکثری 
را به عنوان محورهای اصلی کار مورد توجه جدی قرار دهند، افزود: آنان باید 
با رعایت مّر قانون، بستر را برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم 

کنند. 

119 شعبه رای برای نهبندان و سربیشه
119 شعبه اخذ رای در نهبندان و سربیشه برای انتخابات مجلس پیش بینی 
شده است. فرماندار مرکز حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه، گفت: از این تعداد 
64 شعبه در نهبندان و 55 شعبه در سربیشه آرای مردم را جمع خواهند کرد. 
»بیکی«  با بیان این که تمهیدات الزم برای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی اندیشیده شده است، افزود: دو نفر از نامزدها در حوزه 
انتخابیه نهبندان و سربیشه به نام علی اصغر بخشی و حمید دستجردی انصراف 
دادند که با این حساب، تعداد نامزدهای این حوزه به 12 نفر رسید. به گزارش 
»خراسان جنوبی« جلسه مشترک ستاد انتخابات شهرستان های نهبندان و 
سربیشه با حضور فرمانداران و دیگر دست اندرکاران آن در این حوزه انتخابیه 
برگزار و درباره فرایندها و همچنین هماهنگی برای هر چه بهتر برگزارکردن 

انتخابات تبادل نظر شد.

از گوشه و کنار استان 

امام جمعه زهان:

شهادت سردار سلیمانی 
جهان را متوجه او کرد

سلیمانی  سردار  شهادت  روز  چهلمین  مراسم 
در مصلی امام علی )ع( نهبندان با حضور آحاد 
مردم برگزار شد. به گزارش »خراسان جنوبی« 
امام جمعه زهان در این مراسم، با بیان این که 
سردار سلیمانی، شخصیتی منحصر به فرد در 
تاریخ معاصر بود، افزود: شهادتش جهان را متوجه 
خود کرد و این یک خیزش عمومی بین المللی در 
برابر استکبار است. حجت االسالم والمسلمین 
»محمدی« درباره محبوبیت و ارزش های اخالقی 
سپهبد شهید  حاج قاسم سلیمانی، گفت: این 
شخصیت نه تنها امنیت را برای منطقه، بلکه برای 
جهان به ارمغان آورد. به گزارش»خراسان جنوبی« 
در چهلمین روز بزرگداشت شهادت سپهبدشهید 
حاج  قاسم سلیمانی، کمربندی نهبندان که به نام 
این شهید مزین شده است افتتاح شد. همچنین، 
میدان شهید مدافع حرم، مرتضی بصیری پور در 

نهبندان به بهره برداری رسید.

زلزله دیهوک خسارت نداشت
زمین لرزه 4.5 ریشتری که بامداد پنج شنبه، 
دیهوک طبس را لرزاند خسارتی به همراه نداشت. 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری، گفت: این 
زمین لرزه ساعت 3:16 بامداد پنج شنبه حوالی 
19 کیلومتری دیهوک و 30 کیلومتری ارسک 
در عمق 6 کیلومتری زمین رخ داد. »میرجلیلی« 
افزود: تیم ارزیاب بالفاصله به منطقه اعزام شد که 
در برآورد اولیه، خسارتی از زمین لرزه ثبت نشد. 
به گزارش »خراسان جنوبی« زمین لرزه دیهوک 

طبس در بشرویه و فردوس نیز احساس شد.

رکاب زنی در خوسف 
54 نفر از جوانان خوسف در مسابقه دوچرخه 
سواری به مناسبت گرامیداشت چهل و یکمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی  رقابت کردند. 
به گزارش »خراسان جنوبی« در این مسابقه، 
دوچرخه سواران مسیر هشت کیلومتری جاده 
آبگرم به خوسف را رکاب زدند و در پایان مرتضی 
مکی  امیر حسین بهمدی و مصطفی ایوبی، مقام 

های اول تا سوم را به دست آوردند.

دشواری های دسترسی به آرامستان جدید قاین

حقانـی - اطـراف قایـن در گذشـته نـه چنـدان دور، 
بیـش از هشـت آرامسـتان داشـت کـه هنـوز آثـار آن را 
می تـوان یافت و مهـم تریـن، قدیمی تریـن و بزرگترین 
آن مشـهور بـه لشـگرگاه در جـوار مـزار شـنبه  بـود. 
در قسـمتی از زمیـن هـای ایـن آرامسـتان بـه مـرور 
واحدهـای مسـکونی احـداث یا بـاغ ایجاد شـد و در آن 

چـه باقـی مانـده، آثـارش نمایـان اسـت. 
به گزارش »خراسان جنوبی« اما در آرامستان فعلی 
مشهور به فرخ آباد به دلیل کمبود سردابه و زمین، 
طوری  است  آمده  وجود  به  اهالی  برای  مشکالتی 
به راحتی یافت نمی شود و بیشتر  که زمین خالی 
قبرهای جدید را در همان سردابه های قدیمی ایجاد 
 می کنند و از سویی، عده ای وصیت می کنند که
 آن ها را در قبور درگذشتگانشان که قدیمی شده است، 

به خاک بسپارند. این آرامستان عالوه بر مشکالتی که 
از نظر اجتماعی برای مردم دارد به دلیل قرارگیری 
در مرکز شهر، سبب معضالت ترافیکی و بروز تصادف 

های ناگوار در چهارراه منتهی به این فضا شده است.

بی تفاوتی به رفع مشکل مردم
یکی از شهروندان قاین که به تازگی یکی از بستگانش را 
از دست داده است، با طرح این پرسش که چرا مسئوالن 
به این مشکل مردم بی تفاوت هستند؟ گفت: به جز قاین 
در کجا شاهد وجود آرامستان در مرکز شهر هستیم؟ به 
گفته »احمدی« مسئوالن راه و شهرسازی برای احداث 
یک دهانه پل که مرکز شهر را به آرامستان جدید متصل 
می کند اقدام کنند چرا که 10 سال از جانمایی آرامستان 

جدید و تامین زیرساخت های آن می گذرد.

پل ناتمام
گفـت:  هـم  قایـن  شـهر  اسـالمی  شـورای  رئیـس 
در  را  هـا  زیرسـاخت  قبـل،  سـال   10 شـهرداری 
حاشـیه  و  غسـالخانه  جـوار  در  و  جدیـد  آرامسـتان 
کمربنـدی بنـا کرد کـه راه دسترسـی ندارد و پـل مورد 

نیـاز از چهـار سـال قبـل ناتمـام رهـا شـده اسـت. 
»قرائی« افـزود: از آن جا کـه مردم قاین بـرای مصیبت 
دیـدگان احتـرام خاصـی قائـل هسـتند در مراسـم 
تشـییع حضور خاصـی دارند و عبـور تشـییع کنندگان 
از عرض جاده به دلیل نبود راه دسترسـی، مشـکالتی 
را بـرای آنـان بـه وجـود مـی آورد. او از مسـئوالن رده 
هـای مختلـف خواسـت کـه بـرای رفـع ایـن مشـکل 
اقـدام کننـد تـا مشـکل دسترسـی مـردم بـه آرامسـتان 

جدیـد رفـع شـود.

محوری که برای تکمیل 2 هزار میلیارد ریال اعتبار می خواهد

دوبانده سازی بیرجند – زاهدان 
75 کیلومتر در 12 سال! 

  طرح محرومیت زدایی
 شهید سلیمانی اجرا می شود

های  شهرستان  در  آینده  ماه  از  سلیمانی  شهید  زدایی  محرومیت  طرح 
محروم استان اجرایی می شود. رئیس سازمان بسیج سازندگی از اجرای 
طرح محرومیت زدایی شهید سلیمانی از ماه آینده   خبر داد و تصریح کرد: 
این طرح در حال انجام است و به این منظور از ظرفیت خیران برای کارهای 
محرومیت زدایی نیز استفاده خواهد شد. مهندس »مهدی هنری« با اشاره 
داد:  ادامه  می شود،  بانکی  تسهیالت  جایگزین  خیران  کمک  که  این  به 
مشکالت روستاها احصا شد و در حال دسته بندی است تا بدانیم کدام 
مناطق برای بازار فروش و کدام مناطق در دیگر حوزه ها مشکل دارند. به 
گفته او افزایش توانمندی جهادگران از دیگر برنامه هاست و به این منظور 
آموزش هایی به جهادگران ارائه شده است. وی با بیان این که طرح مطالعه 
اشتغال زایی روستاییان در حال انجام است، افزود: برای اجرایی شدن این 
طرح تسهیل گرانی به روستاها می روند تا جنبه کار گروهی تقویت و مشکالت 
 روستا احصا شود. افزون بر این با راه اندازی صندوق های خرد روستایی
 کارگاه هایی ایجاد می شود. به گفته او اشتغال زایی در روستاها بر پایه 
ظرفیت های اعتباری خیران و با تجمیع منابع خرد مردمی انجام خواهد شد.

برگزاری یادواره شهدا در بین آباد
یادواره آبروی کوچه، افتخار محله به مناسبت اربعین 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سی و سومین 
سالگرد شهادت شهید علی محمد تاجدینی در بین 
آباد خوسف برگزار شد. به گزارش »خراسان جنوبی«  
در این یادواره که با حضور قشرهای  مختلف مردم 
برگزار شد، فرمانده سپاه انصارالرضا )ع(، با بیان 

این که دفاع مقدس برای ایران بی نظیر بود و شهدا 
عامل وحدت بخش امت اسالمی هستند، افزود: 
برنامه  خود  زندگی  لحظه  لحظه  برای  شهیدان 
داشتند و اکثر آنان و سرداران شهید ما از همین 
اقدام رئیس  از  روستاها بودند. سردار»قاسمی« 
جمهور آمریکا درباره طرح  معامله قرن گفت و ادامه 

داد: بهترین معامله را شهدا با خدا داشتند و غرق در 
خدا می شدند. وی، همچنین در این مراسم به بیان 
برخی از ویژگی ها، رشادت ها و فضایل سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی پرداخت. قبل از این مراسم نیز 
گلزار مطهر شهید علی محمد تاجدینی در روستای 

بین آباد عطر افشانی شد.
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جامعه 4

یادداشت��

سید حسین حسینی

گاهی دختر بیمارش 
را بر ویلچر می نشاند و 
بیرون می برد تا تنش 
را به آفتاب بسپارد و 

ریه هایش را از هوای 
آزاد لبریز کند و جان 

تازه ای در رگ هایش 
بدود

 آزرده خاطر می شود، 
وقتی روزهای بیماری 

فرزند را به یاد می 
آورد و این که مسئول 
مهد حاضر به پذیرش 

فرزندش نبود و 
دست تنها باید از پس 

همه کارها بر می آمد

او با دو فرزند؛ مادر 
را تجلی عشق، ایثار 
و فداکاری معنی می 
کند، تا جایی که فقط 
به عشق فرزندان و 
آینده آن ها سختی 

های کار را به جان 
خریده است
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زهرا خسروی - گوشه گوشه ذهنم از صدای تپش قلبت، 
لبریز است و آغوش گرمت فراموش نمی شود، آن گاه 
که نگاه پر مهرت در ناهمواری های زندگی می خندید؛ 
آموختی که عمر روزهای سخت، چندان بلند نیست. 
سنگ صبور دوران کودکی مان بودی و حتی دوران 
بزرگ سالی، چه روزها که قبل از سالم آفتاب بیدار شدی 
و تا سالم به ستاره های شب، بی وقفه کار کردی تا جوانه 
شادمانی در دل فرزندان بنشانی. حاال بیشتر از گذشته، 
کوچکی و ناتوانی خود را در کهکشان چشمان همچون 
آینه ات تماشا می کنیم. سالروز والدت بانوی خوبی ها، 
حضرت فاطمه زهرا )س( فرصت و یادآوری شد برای 
روایتگری مادرانی که با همه سختی ها چون کوه ایستاده 
اند تا آینده ای به روشنایی راه امید برای فرزندان رقم زنند. 

عشق فرزند
کارمند یکی از اداره ها و 16 سال است که زمان زیادی 
از عقربه های زندگی را به وقت ساعت کاری تنظیم می 
کند. »انسیه خسروی چاهک« که مادر سه فرزند است، 
از مشغله های سخت کار بیرون از خانه می گوید که گاهی 
انرژی چندانی برای رسیدن به منزل برای او باقی نمی 
گذارد. او مادر، همسر و شاغل بودن را در کنار هم کار 
چندان ساده ای نمی داند و به چند ورق از برگ های 
تقویم سال های قبل بر می گردد، زمانی که دخترش پنج 
ماه بیشتر نداشت و باید هر صبح زود او را آماده تحویل به 
مهد می کرد و سپس راهی محل کار می شد. آزرده خاطر 
می شود، وقتی روزهای بیماری فرزند را به یاد می آورد 
و این که مسئول مهد حاضر به پذیرش فرزندش نبود و 
دست تنها باید از پس همه کارها بر می آمد. وی از سختی 
های کار می گوید که باید همپای مردان کار کند و در 
خانه نیز همسر و فرزندان توقع هایی دارند؛ از مهمانی 
هایی که گا هی باید به راه باشد تا بازی های کودکانه که 
وقت زیادی برای آن باقی نمی ماند چرا که گاهی به دلیل 
حجم کار، عصرها هم باید راهی اداره شود، اما به عشق 
فرزندان، فقط زیبایی ها را می بیند و سختی ها را به جان 
می خرد. او با حقوقی که دریافت می کند، تفریح خاص و 
هزینه چندانی برای خودش در این سال ها نداشته است 
چون به گفته خودش با زندگی های امروزی وقت زیادی 

باقی نمی ماند.

زندگی با آرامش
بانوی دیگری شاغل در یکی از اداره ها، سه فرزند دارد که 
بزرگ ترین و کوچک ترین آن ها 11 و سه ساله هستند. 
»فاطمه زهرا احمدی« مدیریت خانه و زندگی را با زن می 

داند که همسرداری و فرزندداری هم در فهرست آن است. 
او هر روز ساعت زندگی را به وقت صبح زود تنظیم می کند؛ 
زمانی که بیشترین استرس را برای او دارد هفت و نیم صبح 
است چرا که باید بچه را به مهد برساند و سر ساعت بدون 
تاخیر در محل کار حاضر شود. به این کارها پخت و پز و 
دیگر امور خانه را هم اضافه می کند. وقتی نیز کار اداره 
تمام می شود باید خود را به خانه برساند و تا جمع شدن 
اعضای خانواده، همه چیز را مرتب کند. وی به یاد می 
آورد روزهای نه چندان دوری که باید ساعت 5/5صبح 
از خواب بیدار می شد و پس از حاضر کردن غذای ظهر، 
دو فرزندش را برای رفتن به مهد کودک آماده می کرد؛ 
سختی هایی که به واسطه بذر نگاه مادرانه، حاال درختی 
پر شکوفه از عشق و صمیمیت در خانواده به بار آورده است 
و با اطمینان می گوید: با وجود همه دغدغه ها اما با آرامش 
زندگی می کنم. او برای خودش خط قرمزهایی هم دارد؛ 
این که سختی و استرس کاری را وارد محیط خانه نکند و 
آن چه در خانه اتفاق می افتد، وارد فضای کار نشود ولی 
اعتراف می کند که خستگی کار باقی می ماند اما عشق 

به کار، فرزندان و زندگی همه سختی ها را کم رنگ می 
کند. وی معتقد است همسر شاغل می تواند مادر خوبی 
هم باشد و در شرایط فعلی، زندگی نظم بهتری به خود می 
گیرد البته در این میان زن و مرد باید یکدیگر را در محیط 
خانه بیشتر درک کنند. او حقوق دریافتی را برای خود 
هزینه نمی کند و تفریح خاصی هم ندارد و می افزاید: 
حقوق و وقتش را به عشق زندگی و بچه ها تنظیم می کند.

عصاره فداکاری
بانوی دیگری که وجود پر مهرش، دو فرزند بیمار آن 
هم از نوع خاص را زیر پر و بال گرفته است، با 42 سال 
سن، سرپرستی خانواده را نیز به عهده دارد. پنج سال از 
فوت همسرش می گذرد؛ روزهایی که شاید برای او که 
به تنهایی دو بیمار خاص را در خانه تر و خشک کرده؛ به 
اندازه یک سال تمام شده است اما او با کمترین امکانات با 
سخاوت، نفس می کشد و خدا را شاکر است. »محمدیان« 
که نمایندگی کودکان PKU را هم بر عهده دارد، مادر را 
عصاره عشق و فداکاری می داند و پایان هر جمله اش، 
شکرگزار نعمت های خداوند و راضی به رضای اوست. 
حاال همه فکرش، آینده بچه هایی است که اگر چه به گفته 
خودش بیمار هستند و شبانه روز برای آن ها وقت می 
گذارد، اما دلش نمی آید لحظه ای از آن ها غافل شود یا 
از بقیه همسن و سال هایشان، کمتر داشته باشند. وی 
گاهی دختر بیمارش را بر ویلچر می نشاند و بیرون می 
برد تا تنش را به آفتاب بسپارد و ریه هایش را از هوای آزاد 
لبریز کند و جان تازه ای در رگ هایش بدود. می گوید: 
عید سال آینده که طبیعت، لباس نو بر تن کند، دخترم 
13 بهار را پشت سر می گذارد. واژه مادر برای او فقط به 
فداکاری و ایثار ختم می شود؛ تا آن جا که می گوید: برای 
آینده خودم برنامه خاصی ندارم چرا که فکر کردن به بچه 

ها وقتی برای این کار باقی نمی گذارد.

تجلی ایثار
»زهرا دلیر« هم بانوی جوان و سرپرست خانواری است که 
در نامهربانی های زمانه، نگاهش اما مهر عجیبی دارد. 
می گوید: عالقه به طراحی دوخت در کودکی او را به 
سمت این کار در بزرگ سالی سوق داد تا جایی که حاال 
یک بانوی کارآفرین است. او می افزاید: ابتدا به تنهایی و 
با یک چرخ خیاطی معمولی شروع کردم اما حاال پنج نفر 
مستقیم و چهار نفر هم غیر مستقیم در کارگاه خیاطی ام 
مشغول کار هستند و سفارش های زیادی از تهران می 
گیرم. وی که به دنبال گسترش کسب و کار است و چهار 
سال پیاپی عنوان طراح برتر جشنواره های تئاتر استان را 
در کارنامه فعالیت خود دارد؛ توکل به خدا را اولین دلیل 
موفقیت می داند و بعد دعای پدر و مادر را به آن اضافه می 
کند که ناهمواری های مسیر زندگی را برایش هموار کرده 
است. او با دو فرزند؛ مادر را تجلی عشق، ایثار و فداکاری 
معنی می کند، تا جایی که فقط به عشق فرزندان و آینده 
آن ها سختی های کار را به جان خریده است و ادامه می 
دهد: تالش می کنم به بچه ها سخت نگذرد و آینده خوبی 

داشته باشند.

ارجاع 11۵0 پرونده به کمیسیون ماده 100 

خسروی- هزار و 150 پرونده تخلف ساختمانی از ابتدای امسال به کمیسیون 
ماده 100 شهرداری بیرجند ارجاع شد. معاون معماری و شهرسازی شهرداری 
بیرجند گفت: از این تعداد برای 192 پرونده حکم رعایت ضوابط ساختمانی 
و برای موضوع 56 پرونده حکم تخریب صادر شد. »فخیم زاده« رقمی درباره 
میزان جریمه پرونده ها اعالم نکرد و با اشاره به افزایش 6.4 درصدی پرونده ها 
در مقایسه با سال گذشته، افزود: امسال و سال گذشته به ترتیب هزار و 28 و 966 

مورد رای صادر شد. به گفته وی، 1۷ رای برای پرونده های اداری صادر شد.

 »آذین شده هفت آسمان از عطر نام فاطمه/ عالم همه یکسر شده محو سالم فاطمه/
فردا که محشر را کند برپا خداوند جهان/ هر دیده ای بیند عیان آن جا مقام فاطمه

رحمت پروردگار نصیب انسان شد چون فاطمه )س( در میان آنان به ودیعه گذاشته 
شد ودیعه ای که در کتابش او را کوثر رسول نامید. میوه باغ رسول کوثر قرآن رسید 

/ بهر همه خاکیان نور زجانان رسید
 فاطمه نوری است که قبل از هر کس پدر بزرگوارش رسول اکرم )ص( به حقیقت 
او پی برد و چه سخن ها که در شان واالی او فرمود. »من از فاطمه بوی بهشت می 
شنوم« )کشتی پهلو گرفته( »... این دختر پاره تن من، روشنایی چشمانم و میوه 
دلم، روح و جان من است. او فرشته ای است به صورت انسان«. ) الفضائل، ص 8(. و 
آن گاه چنان که گویا از روزهای بعد خبر می دهد می گوید: » فاطمه جان! به راستی 
که خدای تبارک و تعالی به خاطر خشم تو خشم می گیرد و به خاطر خشنودی تو 

خشنود می شود«. ) دالئل االمامه، ص 52(
ای فاطمه )س(، ای آن که بهشت هم نور خود را از تو می گیرد، ای دردانه آفرینش 
خوش آمدی، آمدی تا انفاق را در روزهای سخت و در شب عروسی، معنایی دوباره 
بخشی، آمدی تا عبادت های شبانه جانی دیگر گیرد و فرشتگان به نظاره سجاده 
نورانی ات بنشینند، همان سجاده ای که تا صبح برای   دعا در حق دیگران پهن 
می شد و در برابر پرسش کودکانت می فرمودی: » الجار ثم الدار« و بدین سان، اوج 
شکوفایی و عظمت روح انسانی را به نمایش گذاشتی. بر در فردوس خدا این نوشت 

/ در دل زهراست کلید بهشت
و چه زیباست که واژه مقدس مادر با نام شما و روز فرخنده میالدتان پیوند خورده 
است. شمایی که افزون بر مادری برای فرزندان از سال های کودکی و زمانی که 
مشرکان از هر گونه آزاری برای پدر بزرگوارتان رسول اکرم )ص( کوتاهی نمی 
کردند برایش مادری کردی و لقب »ام ابیها« گرفتی و البته برای امت هم چه مادری 
ها که نکردی.و امروز به یاد بزرگواری های شما همه از »مادر«، واژه ای که با نام 
شما تقدس بیشتری یافت، قدردانی می کنند و چه محبت بی دریغی است مادر که 
خداوند سایه اش را بر بندگان گسترد. دست های لرزان مادر آن گاه که برای دعا به 
سوی آسمان بلند می شود، فقط خدا می داند که چه بالها از سر فرزند دور می کند 
و این را  بیشتر کسانی در می یابند که مادرانشان آسمانی شده اند و بوسه بر دستان 

مادر رویای شب و روزشان شده است.
پس هستی من ز هستی اوست / تا هستم و هست، دارمش دوست  )ایرج میرزا(  

مقدس؛ مثل مادر

 مادری دلتنگ
 3 فرزند شهید و جانباز

قاسمی- حافظه اش درست یاری نمی کند اما 
فرزندان شهیدش را خوب به خاطر دارد؛ هادی و 
جواد را که در خون غلتیدند و سومین پسر؛ حسن که 
پس از جانبازی در برابر چشمان مادر، جان به جان 
آفرین تسلیم و داغ دو برادر شهیدش را زنده کرد. 
داغ، فقط یک کلمه است که شاید راحت بر زبان آید 
اما می گوید: »داغ آن ها دلم را سوزاند، دیگر بی صبر 
شده ام، دعا کنید به شهیدانم بپیوندم«. مادر است، 
اگر نگوید داغ آن ها پیرم کرد چه بگوید؟ چه دارد که 
بگوید وقتی سه پسر را بزرگ کرد تا در پیری چشم 
 و چراغش باشند اما حاال در 90 سالگی تنها و با 
قد ی خمیده دفتر خاطرات آن ها را ورق می زند. 
»آهو تخویچی« مادر دو شهید و یک جانباز دفاع 
مقدس است که از دلتنگی فرزندانش می گوید و هر 
چند حافظه اش این روزها خوب یاری نمی کند اما 
خیلی ها بر صفحه ذهنش تکرار می شود. روزهای 
جوانی که همسرش را از دست داد و پشت و پناه 6 
فرزند قد و نیم قد شد و راه شهر را از روستای »چک« 
در پیش گرفت تا فرزندانش را از آب و گل درآورد و 
به جایی برساند. مادر دو شهید به نام های هادی 
و جواد اسدالهی، است که زندگی در خانواده ای 
مذهبی از او بانویی  متدین، مذهبی و صبور ساخت 
تا آن جا که هادی را روانه مدرسه علمیه کرد اما 
خوشحالی اش از طلبه ای او دوامی نداشت چرا 
با شروع جنگ تحمیلی، عازم جبهه ها شد  که 
که البته، دوری از پسر به همین یکی ختم نشد؛ 
جواد هم راه جبهه را در پیش گرفت و یکی پس از 
دیگری خبر شهادتشان را برایش آوردند. مادر راه 
صبر پیشه کرد، قرآن و نماز شب، تسلی بخش دل 
داغدارش بود و نوحه هایی که از نوجوانی آموخته 
بود   ورد زبانش، اما حسن هم هوای جبهه کرد و پس 
از جانبازی، راهی آسمان شد. وقت رفتن دل مادر 
به تنگ می آمد اما نمی خواست فرزندانش را از راه 
انقالب باز دارد. روزهای جدایی را با یاد مصائب 
حضرت زینب )س( تحمل کرد؛ دلتنگی، تنهایی، 
روزهای سخت بی پناهی بر او سخت تر گذشت اما 
صبر، مرهم دردهایش شد. دیوارهای خانه تا امروز 
محرم رازها و ناگفته هایش شد اما در آستانه 90 
سالگی از خدا آرامش و وصال عزیزانش را می طلبد.

ادای�احترام�به�مادران

اسوه های مهر و عشق
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بانوی ملی پوش 
استان: اگر بتوانیم 

جزو 4 تیم اول گروه 
باشیم و به مرحله 

پلی آف برویم تا 
اردیبهشت در 

ترکیه هستم اما اگر 
به پلی  آف صعود 

نکنیم ۱۷ اسفند 
آخرین بازی تیم ما 

خواهد بود
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 روی خط ورزش 

درخشش تیرانداز بیرجندی 

»نجمه خدمتی« تیرانداز المپیکی استان در رقابت های آزاد تیراندازی 
دانمارک، درخشید. به گزارش خبرنگار ما نجمه خدمتی به همراه مهیار صداقت 
در رشته میکس تفنگ بادی در بخش تیمی این مسابقات در جایگاه سوم  
ایستاد. بر اساس این گزارش رقابت های آزاد تیراندازی دانمارک از 24 تا 27 

بهمن با حضور 115 ورزشکار از 10 کشور در حال برگزاری است.

مینی گلف در بیرجند برگزار شد
یک دوره رقابت مینی گلف در سالن تخصصی بیرجند برگزار شد. به گزارش 
»خراسان جنوبی« در این دوره از مسابقات 28 گلف باز از شهرستان های فعال در 
این رشته حضور داشتند که در پایان محبوبه اژدری، مهدی مدرسی و معید سیادت 

به ترتیب اول و سوم شدند.

رقابت دوستانه فوتبال بانوان 
تیم بانوان نوجوانان بیرجند روز گذشته، رقابت دوستانه فوتبال را در مشهد 
تجربه کرد. به گزارش خبرنگار ما »خواجوی« مربی تیم گفت: این مسابقه بین 
تیم های مشهد و نوجوانان بیرجند برگزار شد. به گفته وی، تیم بانوان نوجوان 

بیرجند 25 اسفند به رقابت های کشوری اعزام خواهد شد.

 مدال های رنگارنگ
 بانوان کاراته کای

زهرایی - بانوان کاراته کای استان در رقابت 
های انتخابی تیم ملی برای اعزام به مسابقات 
کردند.  خود  آن  از  مدال  سه   2020 جهانی 
رئیس هیئت کاراته استان به خبرنگار ما گفت: 
در این مسابقات که در تهران برگزار شد طاهره 
حق گو نایب قهرمان شد و زهرا سادات بنایی 
و طاهره بخشی در جایگاه سوم ایستادند. به 
گفته »بخشی« تیم کاراته استان با مربیگری و 
سرپرستی زهرا سادات بنایی و غزاله یزدان پناه 

به مسابقات انتخابی تیم ملی اعزام شد.
سریع ترین دونده ها 

مسابقه دوی صحرانوردی و استعدادیابی در قهستان برگزار شد. به گزارش 
»خراسان جنوبی« در این دوره از رقابت ها حسین پیله ور از بیرجند، محمد علی 
ترابی از قهستان و علی صالحی از درخش مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

فعالیت 26 هزار ورزشکار کارگر

سید حسین حسینی – استان 26 هزار ورزشکار کارگر دارد. رئیس هیئت ورزش 
کارگری استان گفت: جامعه کارگری استان باالی 100 هزار نفر است که حدود 
24 تا 26 هزار نفر آنان در فعالیت های ورزشی شرکت دارند و در سامانه ورزش 
استان ثبت شده اند هرچند به خاطر مشکالت و محدودیت های موجود آن گونه 
که شایسته است حمایت نمی شوند و فعالیت های معمولی ورزشی و به ویژه اعزام 
تیم ها همراه با سختی های زیاد است. »ابوالفضل علیزاده بیرجندی« ادامه داد: 
با همه این مشکالت از ابتدای امسال 14 تیم ورزشی کارگران استان به رقابت 
های کشوری اعزام شده است. وی در مورد شرایط ورزش کارگری استان هم 
اظهارکرد: بخشنامه های خوبی برای حمایت از ورزش کارگران داریم اما برداشت 
های متفاوتی از آن انجام می شود و ورود شخصی مانند استاندار برای حل این 
موضوع الزم است و انتظار داریم که وی به حل این مشکل کمک کند. به گفته وی 
 این که وزارت تعاون و یا فدراسیون به ورزش کارگری کمک کند باید گفت چنین 
چشم اندازی وجود ندارد. وی با اشاره به امکانات ورزش کارگری در استان هم 
گفت: از نظر مکان ورزشی شرایط به نسبت خوب است، سه پروژه با حدود 40 تا 50 
درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله اجرا قرار دارد که امیدواریم با کمک استاندار به 
اتمام برسد. افزون بر این در نظر است که در طبس یک پروژه بزرگ ورزش کارگری 
اجرا شود و با توجه به این که بخش زیادی از بودجه این مجموعه را خود معدن کاران 

تقبل کرده اند، امیدواریم هر چه زودتر اجرایی شود.

 29 بهمن؛ مصاف »04« 
با نماینده ساری

حسینی- تیم فوتبال مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( 
نماینده استان در رقابت های مرحله دوم لیگ دسته 
سه کشور در هفته اول دور برگشت این مسابقات، 
سرهنگ  است.  ساری«  نوین  »جوان  میزبان 
»فرامرزی« مدیر عامل باشگاه 04 گفت: این دیدار 
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بهمن در ورزشگاه غدیر بیرجند برگزار می شود.

برترین پینگ پنگ بازان 
نونهال

رقابت های پینگ پنگ نونهاالن استان با معرفی 
نفرات برتر پایان یافت. به گزارش خبرنگار ما در 
پایان این رقابت ها که با حضور 12 بازیکن انجام 
شد، میالد رمضانی  قهرمان شد، میثاق ولوی 
مقام دوم را کسب کرد و عنوان سوم مشترک به 

پوریا اسدالهی و طاها سلیمانی  رسید.

زهراقربانی -  زنان موفق در این استان بسیارند چه آن 
هایی که نام و نشانی دارند و چه کسانی که در گمنامی 
به سر می برند. روز زن است و مهسا کدخدا ملی پوش 
بانوانی است که  از جمله  بلند قامت بیرجندی هم 
سابقه بازی در تیم های بانک سرمایه و پیکان تهران و 
همچنین نایب قهرمانی در لیگ برتر ایران را در کارنامه 
دارد و البته این روزها در لیگ ترکیه در زمین و پشت 
تور ظاهر می شود و در هفته هفدهم لیگ بانوان این 
کشور به عنوان بهترین بازیکن، انتخاب شد. قدرتی 
ثابت تیم ملی در حالی با تیم قهرمان ماراس البیستان 
ترکیه قرارداد بست که در کنار مونا آشفته دیگر بازیکن 
ایرانی این تیم قرار گرفت و همین سبب شد که تنهایی 
و دوری از خانواده برایش که اولین سال بازی در یک 
لیگ خارجی را تجربه می کند قابل تحمل تر باشد. او که 
اولین لژیونر والیبال بانوان استان است در گفت و گویی 
اختصاصی با »خراسان جنوبی« درباره شرایطش در این 
تیم گفت.»کدخدا« با اشاره به این که چهار بازی دیگر از 
دور برگشت این لیگ باقی مانده است می گوید: در تیم 
قهرمان ماراس البیستان در شهر البیستان بازی می 
کنم که وضیت تیم در دور برگشت مسابقات بهتر شده 
است و در جایگاه ششم جدول قرار داریم. به گفته وی 

این رقابت ها در دو گروه 12 تیمی به صورت رفت و 
برگشت برگزار می شود و پس از پایان دور برگشت 
چهار تیم اول هر گروه به مرحله پلی آف می روند که 
اگر بتوانیم جزو چهار تیم اول گروه باشیم و به مرحله 
پلی آف برویم تا اردیبهشت در ترکیه هستم اما اگر 

به پلی آف صعود نکنیم 17 اسفند، آخرین 
بازی تیم ما خواهد بود. او درباره تفاوت 

ایران  های  لیگ  با  ترکیه  لیگ  های 
نیز اظهار می کند که تعداد تیم ها در 
ترکیه در مقایسه با ایران بیشتر است 
های  تیم  با  و  جدید  های  بازیکن  با  و 

جدیدی مسابقه می دهیم که این موضوع 
برای پیشرفت و کسب تجربه خیلی خوب 

است. وی در پاسخ به این که چرا در 
المپیک  انتخابی  های  رقابت 

اسم شما در فهرست دعوت 
شده ها به اردوی تیم ملی 
تصمیم  گوید:  می  نبود، 
این اساس  بر  فدراسیون 
این  به  اصلی  تیم  که  بود 
و  نشود  اعزام  مسابقات 

تیم ملی »ب« به رقابت ها اعزام شد.

ادامه فعالیت در خارج
بازیکن ملی پوش استان درباره برنامه اش برای ادامه 
بازی در تیم های خارجی، می گوید: در فکر این هستم 
که سال بعد هم لژیونر باشم تا ببینیم چه اتفاقی رخ 
خواهد داد و شرایط به چه صورت خواهد بود. 
وی در پاسخ به این که آیا این حضور زمینه 
می  کند  می  بیشتر  را  ملی  تیم  در  تثبیت 
افزاید: برای تیم ملی نمی توانم نظری بدهم 
چون باید منتظر بمانیم تا مربی امسال تیم 
مشخص شود و ببینیم چه تصمیمی خواهد 
گرفت. او این سئوال را هم که آیا برای 
حضور در لیگ ترکیه و ادامه فعالیت 
در آن مورد تشویق مسئوالن 
فدراسیون و هیئت استان 
قرار گرفته است؟ اظهار 
ــه از طــرف  ــی کــنــد ک م
هیئت والیبال استان 
خیر، امــا فدراسیون 

پیگیر کار است.

مهسا کدخدا از حضورش در لیگ ترکیه می گوید

گپ و گفتی با بانوی لژیونر استان

حضور 4 نماینده فوتبال در مناطق کشور 
زهرایی - تیم های پیروزی، پیشگامان، شاهین و ایران 
جوان بیرجند به عنوان نمایندگان استان در مسابقات 
رده های سنی مناطق کشور شرکت کردند. به گزارش 
»خراسان جنوبی« در روز اول این مسابقات، تیم پیروزی 
بیرجند در رده سنی امید در بجنورد موفق به شکست 

»یاران گز« شد و در روز دوم نیز 
با دو گل از سد میزبان رقابت ها 
گذشت. بر اساس این گزارش 
تیم پیشگامان بیرجند هم که 
در رده سنی زیر 17 سال به 
قشم سفر کرده است روز اول 
مسابقات را با برتری یک گل 
مقابل نماینده زاهدان به پایان 
رساند. این گزارش حاکی است 
در رده سنی نوجوانان نیز که 
مسابقات در رفسنجان برگزار 
می شود »شاهین بیرجند« در 
روز اول در حالی که تیم برتر 

میدان بود بازی خود را مقابل نماینده قم با نتیجه تساوی 
به پایان رساند و در بازی دوم مقابل مس کرمان قرار 
گرفت که البته نتیجه بازی تا زمان ارسال خبر مشخص 
نبود. مسابقات تیم ایران جوان بیرجند هم در رده سنی 

زیر 15 سال در بم و از عصر روز گذشته شروع شد.

اهدای مدال های 62 قهرمان شطرنج
حسین قربانی – مدال ها و احکام قهرمانی 62 شطرنج باز استان روز گذشته 
اهدا شد. دبیر هیئت شطرنج استان به »خراسان جنوبی« گفت: مدال ها و 
احکام قهرمانی 62 دختر و پسر شطرنج باز استان که امسال در مسابقات 
قهرمانی استاندارد در رده های مختلف سنی مقام کسب کردند روز گذشته 
در مراسم اختتامیه رقابت های قهرمانی رده های سنی خراسان جنوبی در 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به آن ها اهدا شد. 
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آموزش ساالنه 20 هزار قرآن آموز در استان              

ساالنه 20 هزار نفر در بخش های مختلف قرآنی در استان آموزش می بینند. 
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی گفت: این تعداد در قسمت 
های متفاوتی آموزش می بینند و در بخش های حفظ، قرائت، مفاهیم، تربیت 
کادر متخصص و ... ساالنه به حدود 20 هزار نفر در موسسه های قرآنی استان 
آموزش های الزم ارائه می شود. »سلمانی« افزود: 75 موسسه قرآنی در استان 
مجوز فعالیت از فرهنگ و ارشاد اسالمی و تبلیغات اسالمی   دارد که 50 مورد 

فعال است. 

بازگشایی سینما فردوسی تا نوروز  

سینما فردوسی بیرجند تا نوروز، بازسازی و بازگشایی می شود. معاون 
سینمایی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، گفت: این سینما تا زمان 
تامین اعتبار برای ساخت پردیس، بازسازی می شود زیرا وضعیت آن برای مرکز 
استان و مردم مناسب نیست. »زمزم« اصالح ورودی، امکانات صوتی و تصویری، 
کف سازی، تعویض صندلی و ... را از اقدامات جدید در طرح بازسازی سینما 
فردوسی اعالم و اضافه کرد: بهره برداری از سینما تا نوروز مقرر شده است و 
موسسه سینما شهر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مالک آن برای مرمت، 
هزینه می کنند. به گفته وی، برای به سازی و تعویض صندلی ها 500 میلیون 

تومان هزینه می شود. 

خانه مادر علم به میراث فرهنگی واگذار می شود  
خانه تاریخی مادر علم در بیرجند به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
واگذار می شود. معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی، گفت: این بنای تاریخی در مالکیت بنیاد مستضعفان استان   و در 
سال های گذشته از حوادث طبیعی و انسانی آسیب دیده است. »شریعتی منش« 
از توافق و تفاهم برای واگذاری این بنا به میراث فرهنگی خبر و ادامه داد: هزینه 
ای برای تحویل اثر پرداخت نمی شود و میراث فرهنگی برای مرمت و بازسازی 
این خانه تاریخی اقدام می کند. او همچنین به تفاهم برای تحویل گرفتن بنای 

دیوار یخی توسط شهرداری و تبدیل محیط به فضای سبز اشاره کرد.

طرح گردشگری شوکت آباد ناتمام است
طرح گردشگری شوکت آباد به اتمام نرسید. به گفته رئیس اداره میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیرجند، این طرح در چند قسمت طراحی 
شده است و نمی توان درصد دقیقی از پیشرفت همه آن را  ارائه داد. »فوالدی« با 
اشاره به این که در طرح گردشگری شوکت آباد، مجموعه گردشگری فالمینگو 
اجرا شده است، افزود: مرمت و بازسازی باغ و عمارت، قسمت دیگری است که 
هنوز در حال انجام و میراث فرهنگی برای محوطه سازی فضای سبز و بیرون 
باغ در حال کار است. به گفته وی، احیای جاده قدیم شوکت آباد از دیگر قسمت 
های این طرح گردشگری است که برای برق رسانی آن اقداماتی انجام شده اما 

قسمت زیادی از برنامه های مد نظر در این مسیر محقق نشده است.

 امثال و حکم

ُخورَه مثِل گرگ َور گله ِمزنه 

»ُخورَه مثِل گرگ َور گله ِمزنه« مثلی قدیمی از 
کتاب دستان ها و داستان هاست. مولف کتاب 
درباره آن می گوید: عبارت خود را مثل گرگ به 
گله می زند یعنی در انتقام جویی زیاده روی و 
غارت گری می کند. دکتر »زنگویی« می  افزاید: 
این مثل زمانی به کار می رود که کسی با بی 
رحمی و به قصد غارت و انتقام، به اموال دیگران 

دست اندازی کند و بی محابا آن را در هم بریزد.

کلک خیال

دختری همچو گلبرگ قرآن
انوار عشق الهی هر گوشه در برگرفته 

مهتابی از ماه پاکی بطحا سراسر گرفته
چشم خدیجه دو صد نور از روی دختر گرفته
رونق زقنداق زهرا )س(، دوش پیمبر گرفته
جن و ملک از سر شکر، مستانه ساغر گرفته

زان که فرخنده میالد زهراست اوکه الگوی ام 
ابیهاست

دختر بکر قرآن عصمت، عقد گوهر نشان ثریاست
دختری همچو گلبرگ قرآن، آیه افتخار محمد 

)ص(
معنی عشق ام ابیها مادر جان نثار محمد )ص(

همسر مرد مردان غیرت، یار واالتبار محمد )ص(
مادر نسل خوبان عالم، بهترین یادگار محمد 

)ص(
از جمال شکوفای زهرا)س( شد، گل افشان بهار 

محمد )ص( ...
در  گوهری  زهرا)س(  چو  ندیده  گیتی  چشم 

کمال طهارت
زهرا)س( گل باغ دین است، تاج سر گل عذاران

فخر زنان دو عالم یکتا زن روزگاران
ذات کریم رسالت، ذوق نسیم بهاران

معنی پاکی و عصمت، بوی گل و روح باران
فردا شفاعت کن از ما ای شافع خاکساران

تابد اگر سایه تو روز جزا بر سر ما
خط گنه محو گردد چون سایه از دفتر ما

استاد غالمحسین یوسفی  
برگرفته از دیوان ناقوس شعر فارسی  

قاسمی - صدای ساز و دهل در کوچه های روستا می 
پیچد، زن ها با »پاچین« های ُگل گلی و رنگی ِکل می 
کشند، دخترکان دور هم می دوند و صدای شادی شان 
بلند است. در میان جمع، عروس و داماد سوار بر اسب 
حرکت می کنند. مردان و بزرگان با پیراهن های رنگی 
پیشتاز هستند، رنگین کمانی از رنگ هاست که در کوچه 
ها می چرخد. انگشت های زنان و دختران رنگ حنا به 
خود گرفته  است و کاله پول هایشان زیر نور می درخشد. 
عروس و داماد با همراهی مردم راهی خانه بخت می 
شوند، خبری از بوق و رفت و آمد خودروها نیست. مراسم 
عروسی به رسم گذشته در روستای چنشت در سه روز 
برگزار می شود با همان لباس های رنگی، کاله پول های 

نقره ای، با اسب و در میان دنیایی از رنگ ها و ... 

به دنبال سکه 2 ریالی
زن جوان که دخترکی را به بغل می کشد وارد مغازه 
عتیقه فروشی می شود سراغ دو ریالی نقره می گیرد، 
حاضر است برای هر دو ریال، 48 هزار تومان بپردازد 
اما سکه های فروشنده کافی نیست و باز هم باید بیابد تا 
تعداد سکه های بیشتری بخرد. دیدن مادر بزرگ، مادر 
و نوه ای با لباس های رنگی در حالی که اختالف سنی 
شان زیاد به نظر نمی رسد خالی از لطف نیست. سه 
نسل از زنان چنشتی در مغازه عتیقه فروشی، درصدد 
خرید سکه های نقره هستند. سکه ها را می خرند تا 

کالهی از پول برای دختر بچه درست کنند.

هر دختر یک کاله پول
زن روستایی می گوید: هر دختری که به دنیا بیاید باید به 
فکر سکه های کاله پولش باشند، نمی شود که دختری 
کاله پولی نداشته باشد. خانواده در هر سطح درآمدی 
باشد باید کاله پولی برای دختر تهیه کند چون رسمی است 
که از گذشته ها هنوز در چنشت ادامه دارد. شوهر فاطمه، 
کشاورز است و دو دختر دیگر هم دارد اما دلیلی نمی شود که 
برای کوچک ترین شان، کاله پول فراهم نکنند حتی اگر پنج 
میلیون تومان برایشان آب بخورد باید تهیه کنند به جز کاله، 
گردن بندی هم از سکه و مهره و ... برای زیور زنان همانند 

سال ها قبل درست می کنند.

3 روز عروسی
یکی از اهالی چنشت، حفظ آداب و رسوم این روستا را یادآور 
می شود و می افزاید: مردم به ویژه زنان، همان لباس عادی 
و پاچین های رنگی سبز، قرمز، آبی و گلی خود را به ویژه 
در روستا می پوشند اما خارج از چنشت احتمال تعویض 
لباس شان وجود دارد. در عروسی ها و مراسم شادی، 
لباس شان پر زرق و برق تر می شود و پولک دار و شادتر می 

پوشند. عروسی ها مانند گذشته، سه روز است و روز اول 
»سرگدار« نام دارد که ساز و دهل و رقص محلی در منطقه 
ای از روستا اجرا می شود. »محمد بیابانگرد« رسم شیر بها 
را نیز مطرح می کند که در چنشت به »بشلق« معروف است 
و خانواده داماد حدود سه تا چهار میلیون تومان با این عنوان 
به خانواده عروس هدیه می کنند البته معموال این پول، باز 
به داماد بر می گردد اما چون رسم است باید اجرا شود. 
شب روز اول، حنا بندان و روز بعد سرآب، انجام می شود 
که در محلی خوش آب و هوا و زیبا که جوی آب می گذرد 
بر تن داماد، رخت دامادی می پوشانند. او حفظ سنت ها 
را یادآوری و اضافه می کند: مردان مانند قدیم کت و شلوار 
با پیراهن های رنگی می پوشند اما برای تشخیص داماد، 
دستمال سبز رنگی به نام کشمیری با ریشه های ابریشم 

بر شانه او می اندازند، داماد عینک و کراوات هم می زند، 
دسته گلی به دست می گیرد و سوار بر اسب به خانه عروس 
می رود و مردم با موسیقی محلی او را همراهی می کنند و 
بزرگان روستا نوای یا محمد )ص( و یا علی )ع( می خوانند. 
او ادامه می دهد: وقتی عروس در خانه یکی از فامیل منتظر 
است زنان، داماد را با هلهله برای دست بوسی نزد پدر 
عروس می برند که پدر عروس شیر بهای دریافتی را همراه با 
هدایایی مانند دستمال و جوراب و یک دست لباس به داماد 
و پدرش هدیه می کند و سپس او را نزد عروس می برند. به 
گفته وی، بعد از شام نوبت عروس کشان است و زوج جوان 
سوار یک اسب به طرف خانه مشترک حرکت می کنند و 
بزرگان روستا پیشاپیش آن ها ذکر محمد )ص( و یا علی 
)ع( می خوانند. پس از رسیدن به محل بر صندلی »تخت« 
می نشینند و اقوام نزدیک در حد توان به آن ها پول هدیه 
می دهند که معموال داماد، مبلغ را یادداشت می کند تا در 

مراسم آن ها به همان مقدار هدیه کند. 

جهیزیه بران و کاله پولی
بیابانگرد، رسم روز بعد را جهیزیه بران اعالم می کند که 
بر خالف دیگر مناطق، قبل از مراسم عروسی نیست و 
بعد از آن جهیزیه عروس در سینی های بزرگ چیده و با 
ساز و دهل و پایکوبی روی دست به خانه مشترک آن ها 
منتقل می شود، در این میان همه وسایل عروس باید باز 
و در سینی چیده شود و گاهی خانواده دختر مجبور می 
شوند از خانه همسایه ها سینی قرض بگیرند حتی رخت 
شویی و اجاق گاز باید به شکل باز حمل شود. در هر سه 
روز، اهالی مهمان هستند طوری که شام حنابندان را 
داماد، روز بعد و شام عروس کشان را پدر عروس و جهیزیه 
بران را داماد، می دهد. او رسم متداول گذاشتن کاله 
پول بر سر بانوان را از دیگر سنت های پایدار در چنشت 
می خواند که از زمان تولد دختر، باید برای او سکه های 
نقره ضربی خریداری و بعد کالهی تهیه شود که قیمت آن 

حدود پنج میلیون تومان می شود. تهیه کاله پول، حدود 
70 تا 80 سکه یک یا دو ریالی قدیمی می خواهد و  افزون 
بر آن گردن آویزهایی با نقره و مهره هم درست می کنند. 
داشتن کاله پول، رسمی پایدار در چنشت است و هر 
دختر باید یکی از این  کاله ها داشته باشد حتی نمی شود 
که از کاله خواهرش استفاده کند این کاله یک سرمایه 
برای آن هاست که معموال به فروش نمی رسد. با وجود 
این حاال دختران و زنان، کمتر کاله پول بر سر می گذارند 
زیرا در مدرسه و بیرون خانه اذیت می شوند و بیشتر برای 
مراسم از آن استفاده می کنند ولی زن های مسن، نبود 

آن را تحمل  نمی کنند.

سنت های دست نخورده 
میراث  اداره  کل  مطالعات  و  پژوهش  حوزه  مسئول 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، چنشت را از 
روستاهایی معرفی می کند که به دلیل قرار نداشتن در 
مسیرهای ارتباطی، سنت ها وآداب و رسوم آن حفظ و 
کمتر دچار تغییر شده است برای مثال ازدواج ها درون 
گروهی است، نیازهای روزانه را خودشان تامین می 
کنند و تعامل نداشتن با دنیای خارج، سبب شده است 
که کمتر سنت هایشان تغییر کند. »برآبادی« پوشاک 
اهالی را مثال می زند که تغییر جزیی داشته است و به 
ویژه لباس زنان با همان رنگ ها و طرح قدیمی استفاده 
 می شود. زیورآالت زنانه مانند گذشته ها کاله پول و 
گردن بندهایی با سکه و مهره است و کاله پول به عنوان 
نشانه ای از تشخص اجتماعی بانوان محسوب می شود 
و هر چه سکه های آن بیشتر باشد نشانی از موقعیت 
و شخصیت اجتماعی آنان است. او می گوید: میراث 
فرهنگی، برای ثبت این سنت ها در میراث معنوی اقدام 
کرده و مراسم ازدواج چنشت ثبت شده   و ثبت کاله پول و 
ویژگی های پوشاک محلی آنان نیز در حال پیگیری است. 
افزون  بر این در پژوهش نگاری مردم بیرجند، ویژگی های 

فرهنگی چنشت ثبت و ضبط شده است. 

نگاهی به آداب و رسوم و مراسم ازدواج در چنشت

کاله 5 میلیونی
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کاندیداها و فضای مجازی 
فضای مجازی این دور از انتخابات مجلس شورای اسالمی را متفاوت تر کرده 
است به طوری که گستردگی این فضا و سمت و سو گرفتن تبلیغات بسیاری از 
نامزدها به معرفی خود در کانال ها و شبکه های مجازی به دلیل سهولت، هزینه 

کم و البته مخاطبان آن است.
به گزارش خبرنگار ما، اقبال بسیاری از مردم و جست و جو در فضای مجازی 
سبب شده است تا کاندیداها در کنار حضور در محافل و مجالس، انتشار 
پوسترهای تبلیغاتی، و حتی حضور در برنامه های عمومی و ملی و مذهبی، برای 
برنامه ها و شناساندن خود اقدام به انتشار برنامه ها، فعالیت ها، سخنرانی ها 
و برنامه هایشان در فضای مجازی کنند طوری که می توان به عقیده برخی ها 
بسیاری از آنان توجه خاصی به چنین فضاهایی برای تبلیغات خود دارند. افزون 
بر این طرفداران نامزدهای این دوره از انتخابات در کنار تبلیغ در فضای حقیقی 
از فضای مجازی هم غافل نشده اند و با تشکیل کمپین ها و گروه هایی در حمایت 
از کاندیدای خاص به تبلیغ اهداف و برنامه های نامزد مورد نظر می پردازند و 

صدها و هزاران فر عضو چنین فضاهایی کرده اند.

نگاه��

فرخ نژاد

گروه گزارش

 پنج شنبه و جمعه، آغازین روزهای تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس 
در حالی سپری شد که از 70 کاندیدای راه یافته، دو نفر در حوزه انتخابیه 
نهبندان و سربیشه انصراف دادند. در این شرایط سفرهای شهرستانی 
کاندیداها در حوزه های خود شروع و فضای مجازی هم به عرصه ای پر 

طرفدار برای تبلیغات و کسب آرا تبدیل شده است.
 گزارش خبرنگاران ما از مرکز استان حاکی است که هنوز این شهر حال 
و هوای انتخاباتی به خود نگرفته است و از 23 کاندیدا تصاویر معدودی از 
آن ها در قسمت هایی از شهر دیده می شود که با بندهایی در معابر آویزان 
شده یا در محل های از پیش تعیین شده توسط شهرداری در میدان های 
قدس، ابوذر، امام خمینی )ره( و ... نقش بسته است. در اولین روز تبلیغات، 
برخی کاندیداها در بیرجند، فرصت حضور در مراسم اربعین شهید سردار 
سلیمانی را مغتنم شمردند و اعضایی از ستادهای تبلیغاتی آنان نیز در پایان 
مراسم با حضور در مقابل درهای خروجی مصلی اقدام به پخش تراکت های 
تبلیغاتی کاندیداهایشان کردند .با این وجود در نقاط مختلف بیرجند در 
صبح اولین روز شروع تبلیغات، خبر چندانی از فعالیت ستادهای تبلیغاتی 
نبود ولی از عصر آن روز چند ستاد در خیابان های مدرس و معلم فعالیت 

خود را آغاز و به پخش تراکت اقدام کردند.
روز گذشته هر چند هنوز جای تبلیغات برخی نامزدها روی بنرهای نصب 
شده توسط شهرداری، خالی بود اما عده ای به طور کامل ستون مربوط 
به خود را با عکس های متفاوت پوشانده بودند. در این میان معدودی نیز 
بنرهای تبلیغاتی از خود نصب و شعار و برنامه هایشان را اعالم کرده بودند.

تصاویر آویزان
در اصلی ترین میدان های شهر، جز بنر نصب شده برای تبلیغات نامزدها، 
اقدام مورد انتظاری از سوی طرفداران نامزها دیده نمی شد. البته با نزدیک 
شدن به شب، تا حدودی بر هیجان تبلیغاتی افزوده می شد و از دو ستاد 
انتخاباتی، صدای موسیقی به گوش می رسید و در فضای بیرون یکی از 
آن ها بروشور معرفی کاندیدا میان عابران توزیع می شد. تقارن شب میالد 
حضرت فاطمه )س( هم سبب شده بود بازار خرید هدیه گرم باشد و بازار 
مرکزی شهر مانند روزهای عادی فعال باشد. تصاویر برخی نامزدها در 
مکان هایی به صورت آویز و نامنظم نصب شده بود، از باجه تلفن عمومی و 
درخت گرفته تا تیرهای برق و المان ها. سراغ هر یک از نامزدها را که می 
گیری خبرش از شهری در اطراف حوزه انتخابیه و روستاها به گوش می رسد 
و مردم هر منطقه نیز بنا به سلیقه و شناختی که دارند در محافل و مجالس 
سخنرانی آنان شرکت می کنند.به روال معمول، از تردد خودروهای حاوی 
تصاویر نامزدها تبلیغاتی، هنوز چندان خبری نیست؛ شیوه ای مرسوم 
در تبلیغات که به نظر می رسد نامزدها تبلیغات بیشتر را به روزهای آخر 
موکول کرده و سفرهای شهرستانی و سخنرانی را برگزیده اند. مقابل یکی 
از ستادها مطرح می شود که به مناسبت سالروز میالد حضرت زهرا )س( و 

روز زن دو پذیرایی ساده در نظر گرفته شده است. 

تبلیغات کم در هسته مرکزی شهر
گزارشگر ما که مسیر خیابان شهید منتظری به سمت سه راه اسدی را پیاده 
پیش می گیرد از تشکیل ستاد خبر می دهد که در این ساعت بعدازظهر جمعه، 
یکی از آن ها، بسته است. داخل ستاد با عکس های نماینده تزیین شده است 
و فردی هم برگ هایی از تبلیغات نامزد را توزیع می کند.آن طرف تر تعدادی 
از بانوان به سمت کوچه ای در حرکت هستند و قرار است یکی از نامزدها برای 
آنان سخنرانی کند و از برنامه هایش بگوید. اما خیابان مطهری در سکوتی 
سرد از تبلیغات به سر می برد و ستادی به چشم نمی خورد و فقط دو پسر 
بچه مقابل مسجد آیتی مشغول پخش بروشورهای تبلیغاتی یکی از نامزدها 
هستند. انتهای خیابان مطهری، چندین نفر مشغول آذین بندی و نصب بنر 
برای سالروز میالد حضرت زهرا )س( هستند، بازار هم بر خالف جمعه های  
دیگر، فعال و شلوغ است و به مناسبت این میالد فرخنده، شهروندان بسیاری 
در حال انتخاب و خرید هدیه برای مادر و همسر هستند. در حاشیه بازار، 
تبلیغات نامزدی بیشتر به چشم می آید و در مسیر راه، پیرمردی آگهی تبلیغات 
یکی از نامزدها را توزیع می کند و دیگر از تبلیغات تا میدان آزادی، خبری 
نیست. جالب آن که روی بنرهای تعبیه شده برای تبلیغات کاندیداها اغلب 
ستون های اختصاصی خالی از تصاویر است. در میدان آزادی هم نامزدی، 

بنر بزرگی  نصب کرده است و آن جا هم در سکوت است.

حال و هوای 3 حوزه انتخابیه

رقابت تبلیغاتی در غیاب چهره ها
تبلیغات نامزدهای مجلس شورای اسالمی با شروع به کار ستادها، سخنرانی ها، 
سفر به روستاها، تبلیغات در رسانه ها، فضای مجازی و فضاهای در نظر گرفته 
شده، از پنج شنبه آغاز شد. البته در اولین و دومین روز، خبری از داغی مورد انتظار 
نیست اما برخی کاندیداها در همین فضا نیز گوی سبقت را از دیگران ربوده اند. 
اگر چه کمتر شاهد حضور چهره های مطرح هستیم اما بسیاری از نامزدهای 
جدیدی هم که پا به میدان رقابت گذاشته با اراده آمده اند و سعی دارند با ارائه طرح 
و برنامه ها خود را بیشتر معرفی کنند. گزارش خبرنگار ما از فردوس حاکی است 
که برخی نامزدهای انتخابات مجلس در این حوزه به نوعی از مدت ها قبل تبلیغات 
خود را در فضاهای مختلف به ویژه در فضای مجازی آغاز کرده و با شروع رسمی 
تبلیغات از پنجشنبه، با در نظر گرفتن تابلوها و نقاط خاصی به صورت رسمی وارد 
گود تبلیغات شده اند. در نبود نماینده فعلی این حوزه در عرصه رقابت، چهره 
های دیگر و به ویژه آن ها که از اقبال بیشتری نزد مردم برخوردار هستند سعی 
می کنند با گسترده کردن شعاع تبلیغات و حضور در مجالس و محافل مردمی، 

بر جذب آرایشان بیفزایند.
به گزارش خبرنگار ما از قاینات، تعدد نامزدها در این حوزه به نوعی مردم را بر 
آن می دارد با تحقیق و مطالعه بیشتر، بتوانند فرد مورد نظر را انتخاب کنند و به 
او رای دهند که این سردرگمی را می توان در صحبت ها و گفت و گوهای برخی 
ها دریافت. البته در این حوزه انتخابیه از چهره های مطرح دوره های قبل خبری 
نیست و نامزدهای اصولگرا و اصالح طلب، تالش خود را برای ورود به مجلس به 
کار گرفته اند.گزارش خبرنگار ما از حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه نیز حکایت 
از آن دارد که در سربیشه دو چهره، بیش از دیگر نامزدها در حال تبلیغات هستند 

و در نهبندان نیز چهره های مطرح، دامنه تبلیغات خود را گسترده کرده اند. 

با گذشت 2 روز 

تنور تبلیغات هنوز گرم نشد

ظهر جمعه

ظهر پنج شنبه
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  نمابر آگهی و اشــتراک :    32448053 -        056    

چاپ :شهرچاپ خراسان  روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اذان ظهر 11:47 
غروب آفتاب 17:18

اذان مغرب 17:36
اذان صبح فردا 4:55 
طلوع آفتاب فردا 6:16

شنبه
26 بهمن  1398 

 1441 20 جمادی الثانی 
              3212 شماره 
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