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میراث »مدیح«  برای »جاوید«
ـــه و از دل  ـــن گزین ـــان چندی ـــس از 58 روز از می ـــد پ ـــد بیرجن ـــهردار جدی ش
ـــد  ـــی جاوی ـــد انتخـــاب شـــد. محمـــد عل ده هـــا جلســـه شـــورای شـــهر بیرجن
ـــهرداری  ـــر در ش ـــئولیتی خطی ـــز مس ـــت می ـــاده پش ـــا افت ـــره ای ج ـــا چه ب

ـــز و... ـــای ری ـــی ه ـــر از بده ـــوی آن پ ـــه کش ـــت ک ـــد نشس بیرجن

سرمقاله

ـــدر  ـــی، ص ـــای خال ـــه ه ـــزرگ خان ـــک ب مال
نشـــین جـــدول خانـــه هـــای خالـــی 
ــت و  ــران اسـ ــزرگ؛ تهـ ــول بـ ــور غـ کشـ

خراســـان جنوبـــی در رده بیســـت ...

بیست و چهارمین 
مالک خانه های خالی  
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سایه انرژی های نوشونده 
بر آینده قدرت
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لزوم توجه به صنعت گردشگری بیرجند
بیرجند امروز / صالحی 

در گردشـــگری ماننـــد هـــر صنعـــت دیگـــری عواملـــی مهـــم وجـــود دارد 
کـــه توجـــه بـــه آنهـــا بـــرای ادامـــه حیـــات ایـــن صنعـــت در آمـــدزا بســـیار 
ضـــروری بـــه نظـــر مـــی رســـد . توجـــه بـــه ایـــن عوامـــل مهـــم  توســـعه 
ـــعه  ـــت در توس ـــزان موفقي ـــال دارد . مي ـــه دنب ـــگری را ب ـــت گردش صنع
ـــر  ـــل مؤث ـــت عوام ـــوه دخال ـــت و نح ـــي از كيفي ـــز تابع ـــگري نی گردش
گوناگـــون اســـت كـــه در حقيقـــت همـــان اركان گردشـــگري محســـوب 

مـــي شـــوند .
ـــر  ـــت و ب ـــوده اس ـــتان ب ـــت قهس ـــی از والی ـــته بخش ـــد در گذش بیرجن
اســـاس مـــدارک تاریخـــی موجـــود، ایـــن منطقـــه از پیشـــینه تاریخـــی 
ـــه  ـــگال و قلع ـــه کال جن ـــوان در کتیب ـــه آن را مـــی ت برخـــوردار اســـت ک
هـــای متعـــدد جســـت وجـــو کرد.بیرجنـــد اولیـــن شـــهر ایرانـــی اســـت کـــه 
ـ.ش لولـــه کشـــی آب شـــهری آن بـــا حمـــل لولـــه هـــای  ســـال ۱۳۲۰ هـــ

ـــا شـــتر، اجرایـــی شـــد. ـــد ب مـــورد نیـــاز از هن
ـــد  ـــبک جدی ـــه س ـــه ب ـــومین مدرس ـــز س ـــد نی ـــوکتیه بیرجن ـــه ش مدرس
ـــز اســـت کـــه ویژگـــی هـــای  ـــون و رشـــدیه تبری بعـــد از مـــدارس دارالفن
ـــل توجـــه است.ســـومین فـــرودگاه کشـــور ســـال ۱۳۱۲  معمـــاری آن قاب
ـــل  ـــه دلی ـــد ب ـــم بیرجن ـــد و از روزگاران قدی ـــاخته ش ـــهر س ـــن ش در ای
ـــن تربیـــت مفاخـــر فرهنگـــی  ـــوب فرهنگـــی و همچنی وضعیـــت مطل
زیـــاد کـــه بســـیاری از آن هـــا در داخـــل و خـــارج از کشـــور منشـــاء 

ـــت. ـــده اس ـــناخته ش ـــور ش ـــد در کش ـــده ان ـــیاری ش ـــات بس خدم
قلعـــه بیرجنـــد بـــر بـــاالی تپـــه ای طبیعـــی در خیابـــان جمهـــوری اســـامی 
قـــرار دارد.ایـــن قلعـــه بـــه شـــکل چهـــار ضلعـــی بـــا چهـــار بـــرج مـــدور در چهـــار 
گوشـــه و دو بـــرج در دو ضلـــع غربـــی و شـــرقی بنـــا شـــده و دارای دو در ورودی 
ـــر اســـاس کاوش  ـــع مســـاحت دارد.ب ـــر مرب اســـت و حـــدود ۲ هـــزار و 5۰۰ مت
هـــای باســـتان شناســـی، ایـــن قلعـــه در دوره صفویه احـــداث و در عصـــر قاجار 
بازســـازی شـــده اســـت. پـــس از تعمیـــرات و بازســـازی مجـــدد اکنـــون ایـــن 
قلعـــه بـــه محلی برای ســـپری کـــردن لحظاتی مانـــدگار بـــرای مســـافران و هم 

اســـتانی هـــا تبدیـــل شـــده اســـت. 28 بیـرجندی زنده شدند

مدیر کل راه و شهرسازی : دوبانده سازی محور بیرجند-قاین شتاب می گیرد

پروژه جاده مرگ متوقف می شود؟
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ـــرژی  ـــن ان ـــی ای ـــش جهان ـــتردگی و پراکن گس
هـــا منجـــر بـــه آن مـــی شـــود کـــه هیـــچ 
ــود و  ــم نشـ ــرژی حاکـ ــازار انـ ــی در بـ هژمونـ

هیـــچ بازیگـــری بـــه تنهایـــی نتوانـــد ...

55۰۰ زائـــر خراســـان جنوبـــی در ســـامانه 
ــج و  ــر حـ ــد. مدیـ ــام کردنـ ــت نـ ــماح ثبـ سـ
زیـــارت خراســـان جنوبـــی گفـــت: تاکنـــون 

ــرکت... ــرای شـ ــر بـ ــزار و 5۰۰ زائـ ــج هـ پنـ

5500 هم استانی مشتاق 
حضور در راهپیمایی اربعین 

6

ادامه در صفحه

تاثیر برپایی نمایشگاه ها  بر فروش محصوالت

درآمد 2 میلیارد تومانی فروش صنایع دستی
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حوادث

خبر خوان 

اخبار

ـــون  ـــد 5۳ میلی ـــه بیرجن ـــام جمع ـــی و ام ـــه در خراســـان جنوب ـــی فقی ـــده ول نماین
ـــاص داد. ـــار اختص ـــلمان میانم ـــه آوارگان مس ـــک ب ـــرای کم ـــال ب ری

بـــا توجـــه بـــه شـــرایط وخیـــم مســـلمانان روهینگیـــا بـــر اثـــر حـــوادث فاجعه آمیـــز 
ـــه  ـــک ب ـــوان کم ـــه  عن ـــغ را ب ـــن مبل ـــادی ای ـــا عب ـــید علیرض ـــت ا... س ـــار، آی میانم

ـــاص داد. ـــار اختص ـــاه میانم ـــوم و بی پن آوارگان مظل
ـــا  ـــت ب ـــی در نشس ـــان جنوب ـــه در خراس ـــی فقی ـــده ول ـــته نماین ـــای گذش در روزه
ـــدام  ـــت اق ـــان خواس ـــتان از آن ـــی اس ـــدادی و فرهنگ ـــتگاه های ام ـــئوالن دس مس
ـــاد  ـــه آح ـــار ب ـــلمانان میانم ـــم مس ـــت وخی ـــانی وضعی ـــرای اطاع رس ـــای الزم ب ه
ـــه منظـــور دریافـــت کمک هـــای مردمـــی در  جامعـــه و همچنیـــن بســـترهای الزم ب

ـــد. ـــرار دهن ـــت کار ق ـــوص را در اولوی ـــن خص ای
مســـلمانان روهینگیـــای میانمـــار از اواخـــر مـــاه اوت ســـال جـــاری هـــدف کشـــتار 
بومیـــان و نظامیـــان ایـــن کشـــور قـــرار گرفتـــه و فشـــارهای بیـــن المللـــی تاکنـــون 
ـــه  ـــی از جمل ـــادی و نظام ـــم اقتص ـــت. تحری ـــداده اس ـــان ن ـــتارها پای ـــن کش ـــه ای ب
ـــف  ـــرای متوق ـــاش ب ـــور ت ـــه منظ ـــل ب ـــن المل ـــو بی ـــده عف ـــه ش ـــای ارائ راهکاره

ـــت. ـــده اس ـــوان ش ـــا عن ـــی ه ـــتار روهینگیای ـــردن کش ک

۲۲۰۰ برنامه فرهنگی - هنری 
در مدارس خراسان جنوبی اجرا می شود

ـــود.  ـــرا می ش ـــی اج ـــان جنوب ـــدارس خراس ـــری در م ـــی - هن ـــه فرهنگ ۲۲۰۰ برنام
ـــان اینکـــه آزمـــون ســـامت  ـــا بی ـــی ب ـــرورش خراســـان جنوب ـــرکل آمـــوزش و پ مدی
در بیـــن ۲۴ هـــزار دانـــش آمـــوز دوره اول متوســـطه اســـتان اجرایـــی می شـــود، 
گفـــت: در هفتـــه بهداشـــت روان ۲ هـــزار و ۲۰۰ برنامـــه فرهنگـــی، هنـــری و ورزشـــی در 
ـــه گـــزارش تســـنیم، عبـــاس المعـــی  ـــی برگـــزار می شـــود. ب مـــدارس خراســـان جنوب
ـــهید  ـــان ش ـــتعداهای درخش ـــگاه اس ـــه در آموزش ـــت و روان ک ـــش بهداش در همای
ـــن ۲۴ هـــزار  ـــار داشـــت: آزمـــون ســـامت در بی ـــزار شـــد، اظه ـــد برگ بهشـــتی بیرجن
ــزود: آرامـــش  ــود. وی افـ ــرا می شـ ــتان اجـ ــطه اسـ ــوز دوره اول متوسـ دانش آمـ
نخســـتین شـــرط روان ســـالم اســـت و نزدیـــک بـــه ۲ هـــزار و ۲۰۰ برنامـــه اعـــم 
ـــان  ـــدارس خراس ـــت و روان در م ـــه بهداش ـــی در هفت ـــری و ورزش ـــی، هن از فرهنگ
ـــت:  ـــی گف ـــان جنوب ـــرورش خراس ـــوزش و پ ـــرکل آم ـــود. مدی ـــزار می ش ـــی برگ جنوب
ـــامت روان  ـــن س ـــه در تامی ـــه و مدرس ـــن خان ـــتر بی ـــی بیش ـــتای هماهنگ در راس
ـــا و  ـــژه اولی ـــوزی وی ـــی و مهارت آم ـــن کارگاه آموزش ـــون چندی ـــوزان تاکن دانش آم

ـــد. ـــزار ش ـــال برگ ـــتان امس ـــار و تابس ـــوزان در به ـــش آم دان

آبرسانی  سیار به 5۰۰ روستای استان 

ــده  ــود . نماینـ ــانی می شـ ــر آبرسـ ــا تانکـ ــی بـ ــان جنوبـ ــتای خراسـ 5۰۰ روسـ
ــورای  ــف در مجلـــس شـ ــان و خوسـ ــد، درمیـ ــتان های بیرجنـ ــردم شهرسـ مـ
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل ـــا رئی ـــود ب ـــت خ ـــات نشس ـــه جزئی ـــامی ب اس
ـــتائیان  ـــرای روس ـــود آب ب ـــوع کمب ـــت موض ـــن نشس ـــت: در ای ـــرد وگف ـــاره ک اش

ـــد. ـــرح ش ـــد مط ـــم آب ندارن ـــامیدن ه ـــرای آش ـــی ب ـــه حت ـــتان ک اس
حجت االســـام والمســـلمین ســـید محمدباقـــر عبـــادی بـــا اشـــاره بـــه 
وضعیـــت آبرســـانی ســـیار بـــه قریـــب بـــه 5۰۰ روســـتای اســـتان خراســـان 
جنوبـــی تاکیـــد کـــرد: در ایـــن زمینـــه بایـــد  اقدامـــات اساســـی و فـــوری 

صـــورت گیـــرد.
ـــود  ـــرای بهب ـــه ب ـــی ک ـــه راه حل های ـــرد: از جمل ـــان ک ـــزارش تســـنیم، وی بی ـــه گ ب
وضعیـــت آبـــی اســـتان در ایـــن نشســـت ارائـــه شـــد گســـترش طرح هـــای 
ـــن  ـــه ای ـــوه مقنن ـــس ق ـــا از رئی ـــه درخواســـت م ـــزداری در اســـتان اســـت ک آبخی
ـــوع  ـــرای موض ـــی ب ـــل توجه ـــم قاب ـــده رق ـــال آین ـــه س ـــه بودج ـــه در الیح ـــود ک ب
قـــرار داده شـــود. او  افـــزود: مدیریـــت بخـــش آبخیـــزداری از اهمیـــت مضاعفـــی 
ـــان  ـــدگان خراس ـــع نماین ـــس مجم ـــت. رئی ـــوردار اس ـــی برخ ـــان جنوب در خراس
ـــبب  ـــتان س ـــا در اس ـــت باران ه ـــرل و مدیری ـــدم کنت ـــت: ع ـــار داش ـــی اظه جنوب
ـــاران  ـــی  آب ب ـــفره های زیرزمین ـــر آب س ـــود ذخای ـــر کمب ـــد براب ـــا چن ـــده ت ش
ـــد  ـــرح ش ـــت مط ـــن نشس ـــه در ای ـــدی ک ـــوع بع ـــت: موض ـــرود. وی گف ـــدر ب ه
ـــاله  ـــن س ـــالی های چندی ـــه خشکس ـــه ب ـــا توج ـــتائیان ب ـــتغال روس ـــئله اش مس
ـــع دســـتی و  ـــه ســـمت حمایـــت از صنای ـــد حرکـــت ب ـــوده اســـت کـــه بای ـــر ب اخی

ـــرد. ـــرار گی ـــور کار ق ـــرش مح ف

بیرجند امروز/ حصان
شـــهردار جدیـــد بیرجنـــد پـــس از 58 روز از میـــان 
ـــهر  ـــورای ش ـــه ش ـــا جلس ـــه و از دل ده ه ـــن گزین چندی
ــا  ــد بـ ــی جاویـ ــد علـ ــد. محمـ ــاب شـ ــد انتخـ بیرجنـ
ـــر  ـــز مســـئولیتی خطی ـــاده پشـــت می ـــا افت ـــره ای ج چه
ـــر از  ـــوی آن پ ـــه کش ـــت ک ـــد نشس ـــهرداری بیرجن در ش
ـــهردار  ـــراث ش ـــت . می ـــت اس ـــز و درش ـــای ری ـــی ه بده

ســـابق بـــرای جاویـــد ، ۳۱ میلیـــارد تومـــان اســـت. 
ــهرداری  ــت شـ ــهردار ،سرپرسـ ــاب شـ ــش از انتخـ پیـ
بیرجنـــد مجمـــوع بدهی هـــای شـــهرداری بیرجنـــد را 
ـــرد  ـــام ک ـــان اع ـــارد توم ـــتندات ۳۱ میلی ـــاس مس براس
ـــه  ـــوط ب ـــان مرب ـــارد توم ـــم ۱۱ میلی ـــن رق ـــزود: از ای و اف
ـــکاران،  ـــه پیمان ـــوط ب ـــان مرب ـــارد توم ـــک و ۲۰ میلی تمل

ـــت. ـــد اس ـــهرداری بیرجن ـــنل ش ـــازار و پرس ب
ـــد از ادارات  ـــهرداری بیرجن ـــات ش ـــه مطالب ـــزاد البت خان
و ارگان هـــارا هـــم حـــدود 8 میلیـــارد تومـــان عنـــوان 
کـــرده بـــود  کـــه بـــه گفتـــه او  بـــرای دریافـــت ایـــن 
ــرات در  ــر مذاکـ ــود و اگـ ــی شـ ــی مـ ــات رایزنـ مطالبـ
ـــاده 77  ـــون م ـــد از قان ـــه نرس ـــه نتیج ـــوص ب ـــن خص ای

اســـتفاده خواهـــد شـــد.
مبلـــغ عـــوارض نوســـازی شـــهرداری هـــم نبایـــد 

فرامـــوش شـــود »براســـاس بـــرآورد صـــورت گرفتـــه 
ـــون  ـــارد و 6۰۰ میلی ـــدود ۳ میلی ـــد ح ـــهرداری بیرجن ش
ـــه دارد  ـــهروندان مطالب ـــازی از ش ـــوارض نوس ـــان ع توم
ـــبت  ـــهروندان نس ـــال ش ـــان س ـــا پای ـــت ت ـــد اس ـــه امی ک

بـــه پرداخـــت بدهی هـــای خـــود اقـــدام کننـــد.«
ــده  ــام شـ ــای انجـ ــاس گمانه زنی هـ ــاوه براسـ ــه عـ بـ
ــه  ــی کـ ــوارض خودرویـ ــزان عـ ــاوران میـ ــط مشـ توسـ
شـــهرداری بیرجنـــد مطالبـــه دارد حـــدود ۳ میلیـــارد 

تومـــان اســـت.
»درآمـــد شـــهرداری از طریـــق درآمـــد هزینـــه اســـت 
بنابرایـــن تـــا زمانـــی کـــه شـــهروندان عـــوارض خـــود 
ــد  ــهرداری نخواهـ ــد شـ ــت نکننـ ــع پرداخـ ــه موقـ را بـ
ـــه  ـــبی ارائ ـــات مناس ـــد خدم ـــه بای ـــان ک ـــت آنچن توانس

دهـــد«. ایـــن نظـــر خانـــزاد اســـت .
ــاس  ــه براسـ ــت کـ ــن پیداسـ ــای او چنیـ ــه هـ از گفتـ
برنامـــه بودجـــه ای کـــه دیـــده شـــده برنامه هـــای 
شـــهرداری بیرجنـــد تـــا پایـــان ســـال تنظیـــم شـــده 
ـــر آن  ـــه ب ـــوده ک ـــهرداری ب ـــه ش ـــف بودج ـــت ردی و اولوی
ـــان  ـــات نش ـــن جم ـــود. ای ـــام می ش ـــا انج ـــاس کاره اس
ـــد  ـــهرداری بیرجن ـــت ش ـــاو وضعی ـــه ه ـــد برنام ـــی ده م
ـــد  ـــد بای ـــهردار جدی ـــت و ش ـــخص اس ـــدودی مش ـــا ح ت

فـــردی خـــاق باشـــد تـــا بتوانـــد تغییـــری در ایـــن 
شـــرایط ایجـــاد کنـــد.

ـــه شـــهرداران بســـیاری از شـــهرهای کشـــور  ـــی ک در زمان
ــدون  ــان بـ ــد همچنـ ــد، بیرجنـ ــده بودنـ ــاب شـ انتخـ
ـــی شـــدن انتخـــاب شـــهردار  ـــود. طوالن ـــده ب شـــهردار مان
خـــود بـــه خـــود باعـــث مهـــم تـــر شـــدن انتخـــاب 
ـــورد  ـــه م ـــد گزین ـــر بودن ـــه منتظ ـــد. هم ـــا ش ـــورایی ه ش
بررســـی هـــر چـــه زودتـــر معرفـــی شـــود. تذکـــر اســـتاندار 
ــس  ــزود. رئیـ ــاب افـ ــن انتخـ ــت ایـ ــر اهمیـ ــم بـ هـ
ــه  ــی بـ ــد توضیحاتـ ــهر بیرجنـ ــامی شـ ــورای اسـ شـ
رســـانه هـــا داد کـــه روشـــن کننـــده برخـــی ابهامـــات 
بـــود. » در مجمـــوع شـــورای شـــهر بـــه ایـــن نتیجـــه 
رســـید کـــه مدیریـــت شـــهرداری بـــا مدیریـــت در 
مابقـــی دســـتگاه ها متفـــاوت اســـت؛ ممکـــن اســـت 
ــی  ــتگاه های اجرایـ ــی در دسـ ــرادی مدیریـــت خوبـ افـ
داشـــته باشـــند امـــا ســـمت شـــخص براســـاس تخصـــص 
و رزومـــه کـــه مؤلفـــه مهـــم انتخـــاب شـــهردار اســـت 
ـــا  ـــد ب ـــره اســـت و بای متفـــاوت باشد.شـــورای شـــهر 9 نف
مشـــارکت تمـــام اعضـــا صـــورت پذیـــرد و هیچوقـــت 
ــقاق در  ــتگی و انشـ ــد دسـ ــم داد چنـ ــازه نخواهیـ اجـ
ایـــن مجموعـــه انجـــام شـــود.باید فـــردی را انتخـــاب 

می کردیـــم کـــه در خصـــوص مدیریـــت شـــهری، 
مدیریـــت هزینه هـــا و درآمدزایـــی شـــناخت کاملـــی 
ـــن مـــدت  ـــی کـــه طـــی ای داشـــته باشد.متأســـفانه فضای
ــقاق هایی در  ــاد انشـ ــبب ایجـ ــود سـ ــده بـ ــاد شـ ایجـ
ـــه نظـــرات  ـــا توجـــه ب ـــذا ب ـــود ل ـــه شـــهرداری شـــده ب بدن
کارگروه هـــای مشـــورتی و پرســـش و پاســـخ های 
صـــورت گرفتـــه آرای اعضـــای شـــورا بـــه محمدعلـــی 

جاویـــد تعلـــق گرفـــت.
شـــهردار انتخـــاب شـــده دارای ســـابقه تخصصـــی 
در  ارشـــد  کارشناســـی  و  کارشناســـی  مقاطـــع  در 
رشـــته های عمـــران و مدیریـــت شـــهری اســـت و 
آخریـــن ســـمت وی نیـــز مدیریـــت شـــهردار یاســـوج 

ــت.« ــوده اسـ بـ
ـــت و پشـــتیبانی خـــود را  او گفـــت: شـــورای شـــهر حمای
ـــهر  ـــرفت ش ـــعه و پیش ـــت توس ـــد جه ـــهردار بیرجن از ش

ـــی دارد. ـــام م اع
بـــه عـــاوه تاکیـــد کـــرده کـــه  نـــگاه شـــهردار جدیـــد 
ــهر سیاســـی نیســـت و کاری اســـت و  ــورای شـ در شـ
ـــد  ـــد مانن ـــهردار بیرجن ـــوان ش ـــه عن ـــد ب ـــاب جاوی انتخ
تمـــام مصادیـــق معرفـــی شـــده بـــود نـــه براســـاس 

حـــزب، جریـــان یـــا گـــروه خـــاص.

ــا بیـــان اینکـــه  رئیـــس شـــورای شـــهر بیرجنـــد  بـ
ــا کســـب 7 رأی موافـــق، یـــک  شـــهردار بیرجنـــد بـ
ــد،  ــاب شـ ــف انتخـ ــک رأی مخالـ ــفید و یـ رأی سـ
تصریـــح کـــرد: تذکـــر اســـتاندار خراســـان جنوبی 
ــدام  ــد اقـ ــرار باشـ ــه قـ ــداری کـ ــای هشـ ــه معنـ بـ
برخـــوردی صـــورت بگیـــرد نبـــود بلکـــه از بـــاب 

بـــود. وی  دغدغه منـــدی 
وی اعـــام کـــرد: شـــورای شـــهر بـــه همـــراه شـــهردار 
جدیـــد در اولیـــن فرصـــت بـــه دیـــدار نماینـــده 
ولی فقیـــه در اســـتان و اســـتاندار خواهـــد رفـــت تـــا 
از اظهـــار نظرهـــای ایـــن مقامـــات اســـتانی بهره منـــد 
شـــود.  ایـــن طـــور کـــه بـــه نظـــر مـــی ســـد محمـــد 
ـــت  ـــاد از حمای ـــل اعتم ـــتوانه ای قاب ـــد پش ـــی جاوی عل
شـــورایی هـــا دارد و ایـــن یـــک بـــرگ برنـــده اســـت. 
ـــد  ـــرای شـــهردار جدی ـــا ب ـــن ه ـــه ای ـــر از هم ـــم ت ـــا مه ام
ـــه  ـــت ک ـــری اس ـــط فق ـــور از خ ـــرای عب ـــی ب ـــن راه یافت

شـــهرداری بیرجنـــد زیـــر آن قـــرار گرفتـــه اســـت.

بیرجند امروز / حصان
55۰۰ زائـــر خراســـان جنوبـــی در ســـامانه ســـماح 

ثبـــت نـــام کردنـــد.
مدیـــر حـــج و زیـــارت خراســـان جنوبـــی گفـــت: 
ـــرکت در  ـــرای ش ـــر ب ـــزار و 5۰۰ زائ ـــج ه ـــون پن تاکن
ــن  ــینی از ایـ ــن حسـ ــوی اربعیـ ــی معنـ راهپیمایـ
اســـتان در ســـامانه ســـماح ثبـــت نـــام کـــرده 
انـــد و ویـــزای ۲ هـــزار و 5۰۰ نفـــر تحویـــل شـــده 
اســـت. ابوالفضـــل نوفرســـتی در گفـــت و گـــو 
بـــا خبرنـــگاران بـــا بیـــان اینکـــه ســـال گذشـــته 
هفـــت هـــزار و 5۰۰ زائـــر خراســـان جنوبـــی در 
ایـــن ســـامانه ثبـــت نـــام کـــرده بودنـــد، افـــزود: 
براســـاس بررســـی هـــای بـــه عمـــل آمـــده در 
اربعیـــن ســـال جـــاری بـــر ایـــن تعـــداد افـــزوده 
ــد  ــه قصـ ــی کـ ــت: زائرانـ ــد. وی گفـ ــد شـ خواهـ
عزیمـــت بـــه عتبـــات عالیـــات را دارنـــد، موظـــف 
بـــه ثبـــت نـــام در ســـامانه ســـماح و تهیـــه ویـــزا 
ــفیران  ــد سـ ــه تاکیـ ــه بـ ــا توجـ ــرا بـ ــتند زیـ هسـ
ــزا  ــدون ویـ ــران بـ ــور زائـ ــراق، از حضـ ــران و عـ ایـ
ـــزا  ـــدون وی ـــرد ب ممانعـــت و در صـــورت مشـــاهده ف
در کشـــور عـــراق، بـــه ســـه مـــاه حبـــس محکـــوم 
خواهـــد شـــد. وی اظهـــار کـــرد: خواهـــران در 
ـــن  ـــات در ای ـــه عتب ـــرف ب ـــد تش ـــه قص ـــی ک صورت
ایـــام را دارنـــد، قبـــل از اربعیـــن بـــه ســـفر خـــود 

ـــا  ـــان را ب ـــن سفرش ـــد از اربعی ـــا بع ـــد ی ـــان دهن پای
حضـــور محـــارم شـــروع کننـــد.

 بیمه زائران عتبات ضروری است

نوفرســـتی بـــا بیـــان اینکـــه بیمـــه همـــه زائـــران 
اربعیـــن ماننـــد دیگـــر ایـــام ضـــروری اســـت افـــزود: 
ــده  ــم شـ ــماح فراهـ ــامانه سـ ــکان در سـ ــن امـ ایـ
ـــران  ـــامانه، زائ ـــن س ـــام در ای ـــت ن ـــا ثب ـــا ب ـــت ت اس

بیمـــه شـــوند.
وی اظهـــار کـــرد: در ســـال هـــای گذشـــته گاهـــی 
ــوار  ــت خانـ ــا سرپرسـ ــه عمومـ ــرادی کـ ــرای افـ بـ
بودنـــد مشـــکاتی ایجـــاد مـــی شـــد کـــه بـــا 
ـــن  ـــران در ای ـــه ای ـــه بیم ـــی ک ـــه تعهدهای ـــه ب توج
خصـــوص کـــرده اســـت، زائـــران حســـینی بـــا 
ــد. وی  ــد شـ ــه نخواهنـ ــه ای مواجـ ــکل بیمـ مشـ
ـــران در  ـــه زائ ـــم نام ـــن تفاه ـــق ای ـــرد: طب ـــح ک تصری
ـــی  ـــا از کارافتادگ ـــو ی ـــص عض ـــه نق ـــورت هرگون ص
دایـــم یـــا جزئـــی بـــر اثـــر حـــوادث تـــا ســـقف ۲ 
میلیـــارد ریـــال و در صـــورت فـــوت خانـــواده 
ـــت  ـــال غرام ـــون ری ـــارد و ۱۰۰ میلی ـــی، ۲ میلی متوف

دریافـــت خواهنـــد کـــرد.
مدیـــر حـــج و زیـــارت خراســـان جنوبـــی گفـــت: 
زائـــران ایرانـــی بایـــد بـــا قوانیـــن و مقـــررات 
ـــند و  ـــته باش ـــل داش ـــنایی کام ـــان آش ـــور میزب کش

از مســـائل امنیتـــی، بهداشـــتی و ســـامت ســـفر، 
اطـــاع کافـــی پیـــدا کننـــد.

انتخـــاب  کافـــی،  ارز  و  پـــول  داشـــتن  وی 
همســـفران مناســـب، تعییـــن مســـیرها، لـــوازم 
ایثـــار،  رعایـــت مســـائل شـــرعی،  شـــخصی، 
ـــاص  ـــران خ ـــه زائ ـــه ب ـــکاری و توج ـــاون، هم تع
نظیـــر کـــودکان و ســـالمندان را از مهمتریـــن 
ـــینی  ـــن حس ـــران اربعی ـــت زائ ـــل رعای ـــوارد قاب م
عنـــوان کـــرد. بـــه گفتـــه وی توقـــف کوتـــاه 
مـــدت در مـــکان هـــای زیارتـــی، پرهیـــز از 
بـــا  داشـــتن گذرنامـــه  اختیـــار  در  اســـراف، 
و  تفرقـــه گرایـــی  از  پرهیـــز  مـــاه،   6 اعتبـــار 
ـــراه  ـــی و هم ـــی و ملیت ـــی، مذهب ـــات قوم اختاف
ـــوارد  ـــر م ـــایی الزم از دیگ ـــدارک شناس ـــتن م داش
ــت.  ــفر اسـ ــن سـ ــران در ایـ ــت زائـ ــورد رعایـ مـ
اربعیـــن حســـینی در صـــدر یکـــی از بزرگتریـــن 
ــال  ــر سـ ــه هـ ــرار دارد کـ ــان قـ ــات جهـ اجتماعـ
ــان  ــر ادیـ ــلمانان و دیگـ ــادی از مسـ ــداد زیـ تعـ
ــود  ــی ارادت خـ ــن راهپیمایـ ــور در ایـ ــا حضـ بـ
را نســـبت بـــه ســـرور و ســـاالر شـــهیدان امـــام 
حســـین )ع( ابـــراز مـــی کننـــد و نـــدای لبیـــک 
یـــا حســـین ســـر مـــی دهنـــد. زائـــران خراســـان 
جنوبـــی امســـال از مـــرز چذابـــه وارد کشـــور 

ــد. ــد شـ ــراق خواهنـ عـ

ـــتر  ـــا بیش ـــرها از دختره ـــد پس آمارتول
شـــد. مدیـــرکل ثبـــت احـــوال خراســـان 
جنوبـــی از کاهـــش ۱/5 درصـــدی 
ـــه  ـــش ماه ـــی ش ـــتان ط والدت در اس

نخســـت امســـال خبـــر داد.
مجتبـــی فاطمـــی گفـــت : درشـــش 
ــر  ــغ بـ ــال بالـ ــت امسـ ــه نخسـ ماهـ
در  والدت  واقعـــه  و ۴۴7  هـــزار   9
ـــیده  ـــت رس ـــه ثب ـــی ب ـــان جنوب خراس
ـــه  ـــبت ب ـــزان نس ـــن می ـــه ای ـــت ک اس
ــته ۱.5  ــال گذشـ ــابه سـ ــدت مشـ مـ
ـــد.  ـــی ده ـــان م ـــش را نش ـــد کاه درص
بـــه گـــزارش مهـــر، وی بـــا بیـــان 
اینکـــه اینکـــه از ایـــن تعـــداد چهـــار 
هـــزار و 967 نـــوزاد پســـر و چهـــار 
ـــوده  ـــر ب ـــز دخت ـــوزاد نی ـــزار و ۴8۰ ن ه
ــی  ــبت جنسـ ــرد: نسـ ــان کـ ــد، بیـ انـ
والدت در اســـتان ۱۱۱ بـــوده و ایـــن 
ــه ازای  ــه بـ ــت کـ ــا اسـ ــدان معنـ بـ
ـــر  ـــوزاد پس ـــر، ۱۱۱ ن ـــد دخت ـــر ۱۰۰ تول ه

متولـــد شـــده انـــد.
مدیـــرکل ثبـــت احـــوال خراســـان 
جنوبـــی اضافـــه کـــرد: همچنیـــن از 
مجمـــوع والدت هـــای ثبـــت شـــده 

ــزار و 6۱۳  ــش هـ ــدت شـ ــن مـ در ایـ
دو  و  شـــهری  مناطـــق  در  واقعـــه 
هـــزار و 8۳۴ مـــورد نیـــز در مناطـــق 
ــد. ــیده انـ ــه ثبـــت رسـ ــتایی بـ روسـ

ــک  ــت یـ ــن از ثبـ ــی همچنیـ فاطمـ
هـــزار 798 واقعـــه فـــوت در اســـتان 
طـــی ایـــن مـــدت خبـــر داد و گفـــت: از 
ـــرد و 85۲  ـــورد م ـــداد 9۴6 م ـــن تع ای

ـــد. ـــوده ان ـــز زن ب ـــورد نی م
وی همچنیـــن تعـــداد فـــوت هـــای 
ــهری را  ــق شـ ــده در مناطـ ــت شـ ثبـ
یـــک هـــزار و دو مـــورد عنـــوان کـــرد 
و گفـــت: تعـــداد فـــوت هـــای ثبـــت 
ـــز 796  ـــتایی نی ـــق روس ـــده در مناط ش

واقعـــه بـــوده انـــد.
مدیـــرکل ثبـــت احـــوال خراســـان 
ـــن  ـــی ای ـــه ط ـــان اینک ـــا بی ـــی ب جنوب
ـــوت  ـــه ف ـــر ۱۰۰ واقع ـــه ازای ه ـــدت ب م
ـــه  ـــورد واقع ـــان، ۱۱۱ م ـــده زن ـــت ش ثب
ــده اســـت،  ــردان ثبـــت شـ ــوت مـ فـ
بیـــان داشـــت: بیشـــترین تعـــداد 
ـــرد و زن  ـــم از م ـــده اع ـــوت ش ـــراد ف اف
در گـــروه ســـنی 75 ســـال و بیشـــتر 

بـــوده انـــد.

ــنامه  ــزار شناس ــدور  ۲۲5 ه ص
ــزه مکانی

ابوالفضـــل،  علـــی،  امیـــر  وی، 
را  امیرحســـین  و  علـــی  محمـــد، 
بـــه ترتیـــب بیشـــترین نـــام هـــای 
ـــرد  ـــام ک ـــران اع ـــرای پس ـــی ب انتخاب
و گفـــت: همچنیـــن نـــام هـــای 
فاطمـــه، فاطمـــه زهـــرا، زینـــب، 
ــترین  ــرا بیشـ ــن زهـ ــرا و نازنیـ زهـ
ـــران  ـــرای دخت ـــی ب ـــای انتخاب ـــام ه ن
ــد. ــود اختصـــاص داده انـ ــه خـ را بـ
وی همچنیـــن بـــه اجـــرای طـــرح 
صـــدور شناســـنامه مکانیـــزه بـــرای افـــراد 
بـــاالی ۱5 ســـال اشـــاره کـــرد و گفـــت: 
ـــون   ـــرح تاکن ـــن ط ـــروع ای ـــدای ش از ابت
ـــزه  ـــنامه مکانی ـــزار و ۳6۴ شناس ۲۲5 ه
اســـت.  شـــده  صـــادر  اســـتان  در 
مدیـــرکل ثبـــت احـــوال خراســـان 
ـــداد  ـــن تع ـــه داد: همچنی ـــی ادام جنوب
ـــاالی ۱5  ـــزه ب ـــای مکانی ـــنامه ه شناس
ســـال صـــادر شـــده در شـــش ماهـــه 
ـــزار و  ـــر ۲6 ه ـــغ ب ـــال بال ـــت امس نخس

8۳۳ فقـــره بـــوده اســـت.

میراث »مدیح«  برای »جاوید«

افزایش تولد پسرها 5500 هم استانی مشتاق حضور در راهپیمایی اربعین 

کمک نماینده ولی فقیه در استان به مسلمانان میانمار



3 حوادث
۲۲ اکتبر ۲۰۱7 ۲ صفر   ۳۰۱۴۳9 مهر ۱۳96یکشنبه

شماره ۴5سال دوم

۲۲ اکتبر ۲۰۱7 ۲ صفر   ۳۰۱۴۳9 مهر ۱۳96یکشنبه
شماره ۴5سال دوم

ـــزت  ـــد عزی ـــای بلن ـــس ه ـــت نف ـــخت اس ـــدر س چق
انجـــام  برایـــش کاری  نتوانـــی  و  بشـــنوی  را 
ـــی  ـــه های ـــدن لول ـــت دی ـــخت اس ـــدر س ـــی چق بده
کـــه بـــرای دیالیـــز بـــه دســـت و گـــردن عزیـــزت 
ـــل  ـــاهد تحلی ـــد ش ـــر روز بای ـــو ه ـــده و ت ـــل ش متص
رفتـــن و تهـــی شـــدن او باشـــی و از همـــه ایـــن 
هـــا ســـخت تـــر زمانـــی اســـت کـــه بدانـــی بـــا 
یـــک پیونـــد همـــه ایـــن رنـــج هـــا کاســـته مـــی 

شـــود امـــا نمـــی شـــود.
گاهـــی خبـــری مـــا را تـــا عمـــق عاشـــقی فـــرو 
ـــال چیـــزی  ـــه دنب ـــگار ب ـــرد و آن آخـــر هـــا ان مـــی ب
باشـــیم بـــاز بـــه پاســـخ نرســـیده برمـــی گردیـــم 
کـــه چطـــور یـــک اشـــرف مخلوقـــات تصمیمـــی 
ـــا  ـــرگ ب ـــد از م ـــش را بع ـــای بدن ـــرد اعض ـــی گی م
ـــش  ـــا مرگ ـــک آدم ب ـــور ی ـــور نبرد.چط ـــه گ ـــود ب خ

ناجـــی مـــی شـــود.
ـــران  ـــه در ای ـــت ک ـــی اس ـــا مدت ـــد اعض ـــده پیون پدی
ـــدش  ـــوع ب ـــه از ن ـــه ن ـــت البت ـــده اس ـــاز ش ـــر س خب
ـــت،از  ـــده اس ـــرد زن ـــه ف ـــده ب ـــرد زن ـــد از ف ـــه پیون ک
آن نوعـــی کـــه فـــرد تصمیـــم مـــی گیـــرد در 
صـــورت مـــرگ مغـــزی اعضـــای بدنـــش را اهـــدا 
کننـــد. گاهـــی نیـــز خانـــواده هـــا بـــا دیـــدن 
ـــان  ـــی فرم ـــدی ب ـــان در کالب ـــده فرزندش ـــب تپن قل

چنیـــن تصمیمـــی مـــی گیرنـــد.
خراســـان جنوبـــی هـــر چنـــد نتوانســـته در دادن 
آمـــار اهـــدای عضـــو خـــودی نشـــان بدهـــد امـــا 
ـــادی  ـــده زی ـــه ع ـــت ک ـــی از آن اس ـــا حاک ـــر ه خب
از خراســـان جنوبـــی هـــا نیـــز در ایـــن امـــر 
ــد  ــون در بیرجنـ ــا چـ ــد امـ ــته انـ ــارکت داشـ مشـ
ــت.  ــر نیسـ ــن امـ ــرای ایـ ــی بـ ــش و امکاناتـ بخـ

ــود. ــام مـــی شـ ــهد انجـ ــا در مشـ ــد اعضـ پیونـ
ــگاه  ــان دانشـ ــت درمـ ــار معاونـ ــاس آمـ ــر اسـ بـ
علـــوم پزشـــکی بیرجنـــد از ســـال 9۱ تاکنـــون 
۲8 بیرجنـــدی بـــا دریافـــت عضـــو از درد رهایـــی 
یافتـــه و زندگـــی تـــازه ای را شـــروع کـــرده انـــد. 
ـــا را  ـــن اعض ـــر ای ـــود اگ ـــوم نب ـــه معل ـــری ک ۲8 نف
دریافـــت نمـــی کردنـــد باقـــی عمرشـــان چگونـــه 

ســـپری مـــی شـــد. 
داســـتان هـــر چـــه هســـت از شـــواهد پیداســـت 
ـــور  ـــزی در کش ـــرگ مغ ـــو از م ـــدای عض ـــل اه تمای
ـــار  ـــد آم ـــر چن ـــت. ه ـــده اس ـــدی ش ـــاز جدی وارد ف
موثقـــی بـــرای ایـــن کـــه تاکنـــون چنـــد نفـــر از 
ایـــن اســـتان در ســـایت اهـــدای عضـــو شـــرکت 
ــی  ــه هایـ ــا زمزمـ ــدارد امـ ــود نـ ــد وجـ ــرده انـ کـ
شـــنیده مـــی شـــود کـــه انـــگار فرهنـــگ اهـــدای 
عضـــو هنـــوز بـــرای مـــا جـــا نیفتـــاده اســـت. در 

ایـــن بـــاره بـــه چنـــد نکتـــه اشـــاره مـــی کنیـــم.
مرگ مغزی از منظر قانون 

ــزی  ــرگ مغـ ــرد مـ ــای فـ ــتفاده از اعضـ ــون اسـ قانـ
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ ــورخ ۱۳79/۱/۱7 مجلـ در مـ
ـــی آن  ـــه اجرای ـــن نام ـــد و آیی ـــب ش ـــرح و تصوی مط
ـــوب و  ـــت مص ـــت دول ـــورخ ۱۳8۱/۲/۲5 در هیئ در م

ابـــاغ شـــد. 

تفاوت مرگ مغزی و کما چیست؟
ـــن  ـــت ؟ در ای ـــزی چیس ـــرگ مغ ـــتی م ـــه راس ـــا ب ام
ـــت درمـــان  رابطـــه رئیـــس اداره بیمـــاری هـــای معاون
ـــی  ـــور م ـــن ط ـــگاه علـــوم پزشـــکی بیرجنـــد ای دانش
ـــی  ـــا م ـــه در کم ـــاری ک ـــری بیم ـــر ظاه ـــد: از نظ گوی
ـــت  ـــابه اس ـــا مش ـــزی کام ـــرگ مغ ـــرد م ـــا ف ـــد ب باش
و هـــر دو بـــه دســـتگاه تنفـــس مصنوعـــی متصـــل 

ـــند. ـــی باش م
ـــه  ـــور ک ـــد: همانط ـــی ده ـــه م ـــی ادام ـــادی دهقان ه
قبـــا اشـــاره شـــد ادامـــه حیـــات تمـــام اعضـــای 
ـــال  ـــان خـــون بســـتگی دارد. کمـــا اخت ـــه جری ـــدن ب ب
ـــه آن  ـــانی ب ـــون رس ـــی خ ـــوده ول ـــز ب ـــرد مغ در عملک
ـــرای  ادامـــه دارد بنابرایـــن در کمـــا شـــانس بهبـــودی ب

ـــود دارد. ـــاران وج ـــی از بیم بعض
بـــه گفتـــه وی برخـــی از آنـــان ممکـــن اســـت 
چندیـــن ســـال در ایـــن وضعیـــت باقـــی بماننـــد. 
امـــا مـــرگ مغـــزی ناشـــی از توقـــف کامـــل خـــون 
رســـانی بـــه مغـــز و مـــرگ ســـلولها ایجـــاد شـــده و 
بنابرایـــن امـــکان بازگشـــت بـــه حیـــات بـــه هیـــچ 

عنـــوان وجـــود نـــدارد. 

چگونه کما از مرگ مغزی تشخیص داده می شود؟ 
وی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن موضـــوع بـــه ایـــن 
مغـــزی  مـــرگ  از  ســـوال کـــه چگونـــه کمـــا 
تشـــخیص داده مـــی شـــود؟ پاســـخ مـــی دهـــد: 
ـــزی  ـــرگ مغ ـــه م ـــج ب ـــک معال ـــه پزش ـــی ک هنگام
ــز  ــه مرکـ ــود بـ ــی شـ ــکوک مـ ــار مشـ ــودن بیمـ بـ
ـــاع  ـــگاه اط ـــدی دانش ـــای پیون ـــم آوری اعض فراه
ـــار  ـــز بیم ـــن مرک ـــکی ای ـــم پزش ـــود. تی ـــی ش داده م
را معاینـــه کـــرده و اقدامـــات تشـــخیصی الزم را 
بـــرای تاییـــد مـــرگ مغـــزی انجـــام مـــی دهنـــد.
دهقانـــی اضافـــه مـــی کنـــد: پـــس از اثبـــات 
تشـــخیص بـــرای مرکـــز فراهـــم آوری بـــه تیـــم 
ـــت  ـــرف وزارت بهداش ـــده از ط ـــد ش ـــی تایی تخصص
ـــاب،  ـــی اعص ـــن جراح ـــامل متخصصی ـــان ش و درم
ــاع  ــی اطـ ــاب و داخلـ ــی اعصـ ــی، د اخلـ بیهوشـ
ــرب و  ــن مجـ ــن متخصصیـ ــود. ایـ ــی شـ داده مـ
ــود و بـــه صـــورت  متدیـــن طبـــق قوانیـــن موجـ
جداگانـــه فـــرد را معاینـــه کـــرده و بـــرگ تاییـــد 

مـــرگ مغـــزی را امضـــا مـــی کننـــد.
وی یـــادآور مـــی شـــود: در پایـــان متخصـــص 
پزشـــکی قانونـــی پـــس از معاینـــات الزم، مـــرگ 
مغـــزی فـــرد و مراحـــل طـــی شـــده قبلـــی را 

ــد.  ــی کننـ ــی مـ ــد نهایـ تاییـ

ضرورت اهدای عضو از منظر
 دینی، اخالقی و اجتماعی 

ـــی  ـــت و م ـــزه اس ـــا معج ـــی م ـــادات دین ـــی از اعتق یک
دانیـــم کـــه خداونـــد متعـــال قـــادر بـــه انجـــام هـــر 
ـــی  ـــزه برخ ـــرده معج ـــردن م ـــده ک ـــد. زن ـــی باش کاری م
ـــه از  ـــور ک ـــی همانط ـــت ول ـــوده اس ـــی ب ـــران اله پیامب
ـــد قوانیـــن ثابـــت و  مفاهیـــم دینـــی برمـــی آیـــد، خداون
غیـــر قابـــل تغییـــری را در دنیـــا وضـــع کـــرده اســـت. مـــا 
ـــوات خـــود نشـــده و  ـــده شـــدن ام ـــزه و زن ـــر معج منتظ
ـــد  ـــه ش ـــه گفت ـــور ک ـــم. همانط ـــی کنی ـــن م ـــا را دف آنه
فـــرد مـــرگ مغـــزی از نظـــر علمـــی مـــرده محســـوب 

ـــود. ـــی ش م
ــته  ــاره ای داشـ ــا اشـ ــن جـ ــت در ایـ ــه الزم اسـ البتـ
ـــده  ـــوره مائ ـــه ۳۲ س ـــوم آی ـــق مفه ـــر طب ـــه ب ـــیم ک باش
ـــد آن  ـــد مانن ـــات  ده ـــانی را نج ـــان انس ـــس ج ـــر ک ه
اســـت کـــه تمـــام انســـان هـــا را حیـــات بخشـــیده 
ـــان  ـــک انس ـــان ی ـــات ج ـــوع نج ـــت موض ـــت. اهمی اس
بخوبـــی مشـــخص مـــی شـــود. از منظـــر دیگـــر و بـــا 
ـــد  ـــک درص ـــا ی ـــه تنه ـــوع ک ـــن موض ـــن ای ـــر گرفت در نظ
انســـان هـــا مـــرگ مغـــزی )نوعـــی جســـد( مـــی شـــوند. 
خداونـــد تنهـــا بـــه تعـــداد معـــدودی از انســـان هـــا 
ایـــن توفیـــق را عنایـــت کـــرده کـــه قبـــل از دفـــن شـــدن، 
اعضـــای خـــود را اهـــدا کـــرده و خیـــر و ثوابـــی بـــه 
عظمـــت نجـــات تمـــام انســـان هـــا را توشـــه راه آخـــرت 

ـــد.  ـــدگان کنن ـــود و بازمان خ
تقدیـــر انســـان هـــا در دســـت خداونـــد اســـت و هـــر 
کـــدام از مـــا ممکـــن اســـت مبتـــا بـــه بیمـــاری شـــویم 
ـــر  ـــن اگ ـــد. بنابرای ـــد باش ـــان آن پیون ـــا راه درم ـــه تنه ک
ـــان  ـــه در زم ـــد ک ـــج یاب ـــه تروی ـــگ در جامع ـــن فرهن ای
حیـــات رضایـــت بـــه اهـــدای اعضـــا بعـــد از مـــرگ مغـــزی 
ـــه  ـــت ب ـــه رضای ـــه ک ـــن جمل ـــه ای ـــع ب ـــم در واق را بدهی
ـــرای  ـــن ب ـــردن مطمئ ـــذاری ک ـــرمایه گ ـــو س ـــدای عض اه
ســـامت جامعـــه اســـت مفهـــوم مـــی بخشـــیم. پیامبـــر 
)ص( مـــی فرماییـــد: هـــر کـــس کـــه ســـنت نکویـــی 
ـــم  ـــود، ه ـــل ش ـــدان عم ـــش ب ـــس از مرگ ـــه پ ـــذارد ک بگ
ـــه  ـــدازه اجـــر کســـانی ک ـــه ان اجـــر خـــودش دارد و هـــم ب
ـــد. در  ـــی دهن ـــر م ـــه او اج ـــد ب ـــی کنن ـــل م ـــه آن عم ب
ـــون  ـــع خ ـــس از قط ـــه پ ـــویم ک ـــی ش ـــادآور م ـــان ی پای
ـــدود  ـــیار مح ـــان بس ـــدت زم ـــب در م ـــز، قل ـــانی مغ رس
ـــه  ـــود ادام ـــت خ ـــه فعالی ـــی ب ـــش بین ـــل پی ـــر قاب و غی

داده و هـــر لحظـــه احتمـــال ایســـت آن وجـــود دارد. 
ـــرای تصمیـــم گیـــری جهـــت رضایـــت  بنابرایـــن زمـــان ب
بـــه اهـــدای اعضـــای فـــرد مـــرگ مغـــزی محـــدود و 

ـــت.  ـــت اس ـــل برگش ـــر قاب غی

مرگ مغزی از نگاه علمی 
ـــح  ـــت درمـــان تصری رئیـــس اداره بیمـــاری هـــای معاون
ـــاری  ـــی و انحص ـــان قطع ـــا درم ـــد اعض ـــد :پیون ـــی کن م
بعضـــی از بیمـــاری هـــا از جملـــه نارســـایی قلبـــی، 
ـــع  ـــام بموق ـــدم انج ـــورت ع ـــت و در ص ـــدی و ... اس کب

ـــت.  ـــی اس ـــا قطع ـــرگ آنه ـــاران، م ـــی بیم آن در برخ
هـــادی دهقانـــی بـــر اســـاس آنچـــه تعریـــف علمـــی 
ایـــن موضـــوع اســـت و یافتـــه هایـــی کـــه جامعـــه 
پزشـــکی منتشـــر کـــرده اســـت مـــی گویـــد: قطـــع کامـــل 
و غیـــر قابـــل برگشـــت خـــون رســـانی و عملکـــرد مغـــز را 
مـــرگ مغـــزی مـــی گوینـــد. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ادامـــه 
ـــان خـــون بســـتگی دارد.  ـــه جری ـــام اعضـــا ب ـــات تم حی
قطـــع خـــون رســـانی باعـــث از بیـــن رفتـــن ســـلول 
ــر  ــات را غیـ ــه حیـ ــده و بازگشـــت بـ ــز شـ ــای مغـ هـ

ـــازد.  ـــی س ـــن م ممک
وی ایـــن تعریـــف علمـــی را ایـــن طـــور ادامـــه مـــی 
ـــس  ـــز، تنف ـــای مغ ـــلول ه ـــرگ س ـــال م ـــه دنب ـــد: ب ده
ـــدودی  ـــدت مح ـــرای م ـــب ب ـــده و قل ـــف ش ـــز متوق نی
ـــل  ـــه کار خـــود ادامـــه مـــی دهـــد. ایـــن زمـــان غیـــر قاب ب
ـــتر  ـــد روز بیش ـــز از چن ـــی هرگ ـــوده ول ـــی ب ـــش بین پی
ـــود و هـــر لحظـــه ممکـــن اســـت کـــه ایســـت  نخواهـــد ب

ـــود.  ـــاد ش ـــتر ایج ـــی بیش قلب
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه تحلیـــل هایـــی کـــه در 

ـــوی  ـــات از س ـــح واضح ـــو و توضی ـــد عض ـــای پیون بنره
پزشـــکان منتشـــر شـــده اســـت، ادامـــه مـــی دهـــد: 
ـــس  ـــتگاه تنف ـــتفاده از دس ـــا اس ـــکان ب ـــه پزش ـــه گفت ب
مصنوعـــی و داروهـــای مختلـــف در ایـــن مـــدت 
ـــر  ـــای دیگ ـــی از اعض ـــد و بعض ـــا، کب ـــه ه ـــدود کلی مح
ـــل  ـــه داده و قاب ـــت خـــود ادام ـــه فعالی ـــن اســـت ب ممک
ـــد.  ـــد باش ـــاران نیازمن ـــه بیم ـــد ب ـــرای پیون ـــتفاده ب اس
ـــا توجـــه بـــه ایـــن تعاریـــف از نظـــر علمـــی فـــرد مـــرگ  ب
ـــات  ـــکان حی ـــوده و ام ـــی جســـد)کاداور( ب ـــزی، نوع مغ
مجـــدد برایـــش غیـــر ممکـــن اســـت و تاکنـــون در دنیـــا 
ـــزی  ـــرگ مغ ـــک م ـــی ی ـــه حت ـــت ک ـــده اس ـــزارش نش گ

ـــات بازگشـــته باشـــد.  ـــه حی ب
ــت  ــای معاونـ ــاری هـ ــس اداره بیمـ ــه رئیـ ــه گفتـ بـ
ــرای  ــی بـ ــان جنوبـــی امکانـ ــون در خراسـ ــان چـ درمـ
پیونـــد وجـــود نـــدارد. اگـــر در اســـتان مـــرگ مغـــزی 
وجـــود داشـــته باشـــد کـــه خواهـــان اهـــدای عضـــو 

باشـــد بـــه مشـــهد انتقـــال مـــی یابـــد.
بـــه گفتـــه وی افـــرادی کـــه در زمـــان حیـــات فـــرم 
ـــان  ـــرده باشـــند در زم ـــر ک اهـــدای عضـــو را در ســـامانه پ
ـــه اطـــاع والدینشـــان مـــی  مـــرگ مغـــزی وصیتشـــان ب
ــدای  ــن اهـ ــن ایـ ــورت رضایـــت والدیـ ــد و در صـ رسـ

ـــد. ـــد ش ـــام خواه ـــو انج عض
ـــا  ـــرت ی ـــون ک ـــم اکن ـــه ه ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب دهقان
ـــتان  ـــدگان اس ـــام کنن ـــت ن ـــار ثب ـــخصه ای در اختی مش
ـــام  ـــت ن ـــرد ادامـــه مـــی دهـــد: بعـــد از ثب ـــرار نمـــی گی ق
ـــرد  ـــور ف ـــای کش ـــر کج ـــه در ه ـــی ک ـــامانه در صورت در س
ـــتم  ـــخصاتش در سیس ـــود. مش ـــزی ش ـــرگ مغ ـــار م دچ

ـــت.   ـــت اس ـــل روی ـــکی قاب ـــرای کادر پزش ـــود و ب موج

مرگ مغزی از نظر فقهای اســالم 
ـــام  ـــای اس ـــر فقه ـــاره نظ ـــن ب ـــتیم در ای الزم دانس
ــا اســـتدالل برخـــی از  را نیـــز در گـــزارش آورده تـ

آنهـــا را نیـــز بدانیـــد.
ـــه  ـــخ ب ـــزرگ در پاس ـــع ب ـــن از مراج ـــد ت ـــوای چن فت
ســـوال مربـــوط بـــه اهـــدای عضـــو از فـــرد مـــرگ 

ـــت:  ـــده اس ـــر آم ـــزی در زی مغ
ــور  ــرض مذکـ ــی)ره( : برفـ ــام خمینـ ــرت امـ حضـ
ـــن  ـــف برای ـــری متوق ـــان دیگ ـــات انس ـــه حی چنانچ
ـــال  ـــد و امث ـــب و کب ـــب قل ـــازه صاح ـــا اج ـــد، ب باش

آن جایـــز اســـت. 
حضـــرت آیـــت ا... العظمـــی خامنـــه ای: اگـــر 
ـــی  ـــازه قبل ـــا اج ـــدارد ب ـــر ن ـــردن او اث ـــن کار در م ای
خـــود بیمـــار یـــا اولیـــای او اشـــکال نـــدارد) 

شـــماره اســـتفتاء، ۱۲9۱(
ـــی : در  ـــیبری زنجان ـــی ش ـــت ا... العظم ـــرت آی حض
ـــب  ـــه موج ـــی ک ـــردن اعضای ـــدا ک ـــال ج ـــرض وس ف
ــز  ــود جایـ ــی شـ ــلمان مـ ــان یـــک مسـ ــظ جـ حفـ
اســـت. رضایـــت ولـــی وی هـــم در اصـــل جداکـــردن 

شـــرط نیســـت) شـــماره اســـتفتاء ۱۱۰85( 
حضـــرت آیـــت ا... العظمـــی مظاهـــری: وقتـــی 
ــرز  ــار محـ ــرگ بیمـ ــکان، مـ ــخیص پزشـ ــه تشـ بـ
ـــه  ـــی ب ـــدای زندگ ـــای او اه ـــدای اعض ـــت، اه اس
ــدگان  ــار و بازمانـ ــرای بیمـ ــت و بـ ــران اسـ دیگـ
دارد)اســـتفتاء  فراوانـــی  بـــرکات  و  ثـــواب  او 

 )  ۲۲۳۴7 شـــماره 
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بیرجنـــد امروز - عمید
ـــروژه جـــاده مـــرگ متوقـــف شـــود.  ـــم پ اجـــازه نمـــی دهی
ـــان و خوســـف در مجلـــس  ـــد، درمی ـــده مـــردم بیرجن نماین
ـــوان  ـــه را عن ـــه ایـــن جمل ـــان قاطعان شـــورای اســـامی چن
کـــرده اســـت کـــه ایـــن ســـوال را در ذهـــن بـــه وجـــود مـــی 
آورد »مگـــر قـــرار اســـت پـــروژه جـــاده مـــرگ متوقـــف 

شـــود.«
ــرای  ــازی  بـ ــای مجـ ــردر فضـ ــی دیگـ ــکیل کمپینـ تشـ
ـــی  ـــور در تمام ـــن مح ـــل ای ـــازی کام ـــده س ـــه دوبان مطالب

قطعـــات ایـــن تردیـــد را تقویـــت مـــی کنـــد. 

طومار حوادث
ــته  ــه گذشـ هفتـ ــنبه  یکشـ ــداد  بامـ  ۴6 و   ۱۲ ــاعت  سـ
برخـــورد یـــک دســـتگاه ســـواری پرایـــد بـــا تریلـــی در 
ـــس  ـــه پلی ـــد ب ـــه بیرجن ـــن ب ـــور قای ـــک مح ـــه خونی گردن

راه اســـتان گـــزارش شـــد.
ســـه نفـــر از سرنشـــینان پرایـــد در ایـــن حادثـــه  در دم 
ـــدوم  ـــینان مص ـــر از سرنش ـــر دیگ ـــد و دو نف ـــان باختن ج
ــا وخیـــم  ــال آنهـ ــه حـ ــدند کـ ــتان شـ ــه بیمارسـ و روانـ

ـــت. ـــده اس ـــزارش ش گ
ــت  ــه اسـ ــی گفتـ ــان جنوبـ ــده پلیـــس راه خراسـ  فرمانـ
ـــه تصـــادف از ســـوی کارشناســـان قصـــور  ـــت اولی ـــه  عل ک
ـــس  ـــی پ ـــر قطع ـــی نظ ـــده ول ـــام ش ـــون اع ـــده کامی رانن
ـــل  ـــد.اما  مح ـــد ش ـــام خواه ـــق اع ـــای دقی ـــی ه از بررس
ـــوده اســـت کـــه قبـــا  تصـــادف از نقـــاط مســـتعد حادثـــه ب
ـــاع  ـــز اط ـــدگان نی ـــه رانن ـــده و ب ـــام ش ـــئوالن اع ـــه مس ب

ـــت. ـــده اس ـــانی ش رس
بـــه عـــاوه ۲7 درصـــد متوفیـــان تصادفـــات جـــاده ای 
طـــی شـــش ماهـــه نخســـت ســـال جـــاری سرنشـــینان 

ـــد. ـــوده ان ـــد ب ـــواری پرای س
ــم  هـ ــی  جنوبـ ــان  خراسـ ــتان  اسـ ــی  انتظامـ ــده  فرمانـ
ــور  ــت : محـ ــگاران گفـ ــع خبرنـ ــن 96در جمـ ۱7 فروردیـ
ــان  خراسـ ــاده  جـ ــن  تریـ ــات  پرتلفـ ــن  قایـ ــد-  بیرجنـ

ــود. ــال بـ ــوروز امسـ ــی در نـ جنوبـ
ــی در  ــوادث رانندگـ ــان حـ ــداد متوفیـ ــزود : تعـ وی افـ
ــال  ــه سـ ــبت بـ ــه نسـ ــود کـ ــر بـ ــال ۱۲ نفـ ــوروز امسـ نـ

ــت. ــوده اسـ ــر بـ ــدون تغییـ ــته بـ گذشـ
ــات  ــه تصادفـ ــان اینکـ ــا بیـ ــجاع بـ ــد شـ ــردار مجیـ  سـ
ــال یـــک  ــوروز پارسـ ــا نـ ــه بـ ــال در مقایسـ ــوروز امسـ نـ
ـــفرها  ـــداد س ـــال تع ـــت : امس ـــت، گف ـــش یاف ـــد کاه درص
در اســـتان ۱۰ درصـــد افزایـــش یافـــت و دوربین هـــای 
تـــردد شـــمار جـــاده ای بیـــش از ۳ میلیـــون تـــردد در 

اســـتان را ثبـــت کردنـــد
فرمانـــده انتظامـــی اســـتان خراســـان جنوبـــی افـــزود : 
ـــای درون  ـــادف در محوره ـــره تص ـــال ۱۴6 فق ـــوروز امس ن
ـــر  ـــش از ۳5۰ نف ـــه بی ـــتان رخ داد ک ـــهری اس ـــرون ش و ب

ـــدند. ـــدوم ش مص
ــت  ــامانه ثبـ ــجاع ۲6 سـ ــد شـ ــردار مجیـ ــه سـ ــه گفتـ بـ
ـــه ۲5۰  ـــوروز روزان ـــات ن ـــف هوشـــمند هـــم در تعطی تخل

راننـــده متخلـــف را شناســـایی و جریمـــه کـــرد.
ــی  ــای اصلـ ــاده هـ ــات را در جـ ــترین تصادفـ وی بیشـ
ـــد  ـــل 5۱ درص ـــزود: عام ـــرد و اف ـــام ک ـــد اع ـــا 55 درص ب
ــواب  خـ و  ــتگی  خسـ از  ــی  ناشـ ــی  واژگونـ ــات  تصادفـ

آلودگـــی بـــوده اســـت.
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ــای  فوریت هـ و  ــوادث  حـ ــت  مدیریـ ــز  مرکـ ــس  رئیـ
ــتگاه  ــه دسـ ــورد سـ ــی از برخـ ــان جنوبـ ــکی خراسـ پزشـ

ــن ـ  ــور قایـ ــد در محـ ــژو و پرایـ ــواری پـ ــودروی سـ خـ
بیرجنـــد خبـــر داد و گفـــت: ایـــن حادثـــه ۱۱ مصـــدوم و 

کشـــته بـــر جـــا گذاشـــت.
ـــت:  ـــار داش ـــگاران اظه ـــع خبرن ـــان در جم ـــی دلخروش عل
ـــه برخـــورد ســـه دســـتگاه  ـــه حادث ســـاعت ۱5 و 55 دقیق
خـــودروی ســـواری پـــژو و پرایـــد در کیلومتـــر ۲۳ محـــور 
ـــام  ـــس ۱۱5 اع ـــام اورژان ـــز پی ـــه مرک ـــد ب ـــن – بیرجن قای

شـــد.
ــام  ــز پیـ ــه مرکـ ــر بـ ــن خبـ ــام ایـ ــا اعـ ــت: بـ وی گفـ
اورژانـــس ۱۱5 بافاصلـــه چهـــار دســـتگاه آمبوالنـــس از 
ــک،  ــه خونیـ ــن، گردنـ قایـ  ۱۱5 ــس  اورژانـ ــای  پایگاه هـ
ــس  اورژانـ ــرد  بالگـ و  ــی روم  راهـ ــه  ــر سـ ــال احمـ هـ

ــدند. ــزام شـ ــه اعـ ــل حادثـ ــه محـ ــد بـ ــی بیرجنـ هوایـ
ــای  فوریت هـ و  ــوادث  حـ ــت  مدیریـ ــز  مرکـ ــس  رئیـ
 ۱۱ ــه  ــن حادثـ ایـ ــزود:  افـ ــی  ــان جنوبـ ــکی خراسـ پزشـ
ـــات  ـــس از انجـــام اقدام ـــه پ ـــر جـــا گذاشـــت ک مصـــدوم ب
پیـــش بیمارســـتانی بـــه بخـــش اورژانـــس بیمارســـتان 

شـــهدای قایـــن منتقـــل شـــدند.
از  ــی  یکـ ــفانه  متأسـ ــه  اینکـ ــان  بیـ ــا  بـ ــان  دلخروشـ
ــم  ــود به رغـ بـ ــاله  ــج سـ ــی پنـ ــه کودکـ ــان کـ مصدومـ
ــرد:  کـ ــح  تصریـ ــرد،  کـ ــوت  فـ ــی  درمانـ کادر  ــاش  تـ
همچنیـــن 6 نفـــر مصـــدوم ایـــن حادثـــه بـــه صـــورت 
ـــز  ـــدوم نی ـــر مص ـــار نف ـــص و چه ـــان و ترخی ـــرپایی درم س

ــتند. هسـ ــتری  بسـ ــتان  بیمارسـ ــی  جراحـ ــش  بخـ در 
ـــت.  ـــی نیس ـــی انتهای ـــور را گوی ـــن مح ـــوادث ای ـــار ح طوم
ـــرزه  ـــات ل ـــاک تصادف ـــای هولن ـــه خبره ـــت ک روزی نیس
ـــدار  ـــده ای را دغ ـــا ع ـــدازد ی ـــواده ای  نین ـــدام خان ـــر ان ب

ـــد. نکن

پی گیری ها و وعده ها 
ـــس   ـــف در مجل ـــان وخوس ـــد، درمی ـــردم بیرجن ـــده م نماین
ـــا اشـــاره  ـــروژه ب ـــن پ ـــد از ای ـــان ســـال گذشـــته در بازدی آب
بـــه آمـــار بـــاالی تصادفـــات محـــور بیرجنـــد- قایـــن، 
ـــن  ـــردن ای ـــده ک ـــرای دوبان ـــت ب ـــای دول ـــده ه ـــت: وع گف

ـــت. ـــده اس ـــق نش ـــور محق مح
ــزود:  افـ ــادی  عبـ ــر  ــید محمدباقـ سـ ــام  االسـ ــت  حجـ
دوبانـــده شـــدن ایـــن محـــور از ســـال 9۳ آغـــاز شـــده و در 

ایـــن مـــدت پیشـــرفت خوبـــی داشـــته اســـت.
ـــریع  ـــرای تس ـــرر ب ـــای مک ـــری ه ـــه پیگی ـــاره ب ـــا اش وی ب
در اجـــرای ایـــن پـــروژه، بیـــان کـــرد: ایـــن آمادگـــی را 
ـــل  ـــریع در ح ـــرای تس ـــی ب ـــگاه نمایندگ ـــا از جای ـــم ت داری

ـــم. ـــتفاه کنی ـــتان اس ـــکات اس مش
ـــان و خوســـف در مجلـــس  ـــد، درمی ـــده مـــردم بیرجن نماین
شـــورای اســـامی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه اگـــر مدیـــران 
ــت  ظرفیـ از  ــود  خـ ــتگاه  دسـ ــکات  مشـ ــل  حـ ــرای  بـ
ـــر  ـــق ت ـــم موف ـــور حت ـــه ط ـــد ب ـــتفاده کنن ـــدگان اس نماین
ـــتانی  ـــر شهرس ـــر مدی ـــت: ه ـــوان داش ـــود، عن ـــد ب خواهن
ـــی  ـــد آمادگ ـــه کن ـــه مراجع ـــن زمین ـــه در ای ـــتانی ک و اس
بـــرای رایزنـــی و پیگیـــری مشـــکل از جایـــگاه نماینـــده 

را داریـــم.
ـــه  ـــن ب ـــد- قای ـــور بیرجن ـــادی از مح ـــام عب ـــت االس حج
عنـــوان جـــاده مـــرگ یـــاد کـــرد و گفـــت: واقعـــا نـــام 
ــد  ــته انـ ــور گذاشـ ــرای ایـــن محـ ــه بـ ــی کـ ــاده مرگـ جـ
ـــن محـــور  ـــات در ای ـــار تصادف ـــه آم ـــرا ک درســـت اســـت چ

باالســـت.
ـــت  ـــای دول ـــده ه ـــن وع ـــق  نیافت ـــاد از تحق ـــا انتق وی ب
بـــرای اســـتان، گفـــت: مـــن وزیـــر راه را نمـــی بخشـــم 
ـــز  ـــید ج ـــم بخش ـــز نخواه ـــت را هرگ ـــر نوبخ ـــای دکت و آق

ـــود. ـــده ش ـــور دوبان ـــن مح ـــه ای اینک

ـــان و خوســـف در مجلـــس  ـــد، درمی ـــده مـــردم بیرجن نماین
شـــورای اســـامی در ارتبـــاط بـــا برنامـــه هـــای کاری خـــود 
ـــا  ـــاری ب ـــه ج ـــت: هفت ـــز گف ـــروژه نی ـــد از پ ـــد از بازدی بع
ـــر  ـــا وزی ـــه ای ب ـــازی جلس ـــرکل راه و شهرس ـــور مدی حض
در ایـــن ارتبـــاط خواهیـــم داشـــت تـــا قبـــل از بســـتن 
برنامـــه بودجـــه 96 افزایـــش اعتبـــارات ایـــن محـــور را 
ـــرد:  ـــد ک ـــادی تأکی ـــام عب ـــت االس ـــم. حج ـــری کنی پیگی
جایـــگاه نماینـــده در خدمـــت مدیـــران بـــرای پیگیـــری 

ـــت. ـــتان اس ـــکات اس مش
ــدس  ــتان قـ ــت آسـ ــته،  تولیـ ــال گذشـ ــت سـ اردیبهشـ
ــاد  ــن انتقـ ــد – قایـ ــور بیرجنـ ــوی از وضعیـــت محـ رضـ
ـــورای  ـــی در ش ـــلمین رئیس ـــام و المس ـــت االس کرد.حج
روز  ــر  هـ ــفانه  متأسـ ــت:  ــی گفـ جنوبـ ــان  خراسـ اداری 
ـــده  ـــک بان ـــور ت ـــن مح ـــاری در ای ـــات مرگب ـــاهد تصادف ش
هســـتیم کـــه بایـــد بـــرای ایـــن جـــاده  برنامـــه ریـــزی 

جـــدی صـــورت بگیـــرد.
ــه  ــن بـ ــد- قایـ ــور بیرجنـ ــد دوم محـ ــه از بانـ دو قطعـ
ـــار ترافیـــک رفـــت.   ـــر ب ـــر بازگشـــایی و زی طـــول 9 کیلومت
مدیـــرکل راه و شهرســـازی خراســـان جنوبـــی شـــهریور 
ـــار  ـــروژه اظه ـــن پ ـــرداری از ای ـــره ب امســـال در مراســـم به
داشـــت: درجهـــت ایمـــن ســـازی بیشـــتر، رفـــاه حـــال 
رخ  ــات  ازتصادفـ ــری  جلوگیـ و  ــوری  عبـ ــای  خودروهـ
ــروژه  ــه از پـ ــروز دوقطعـ ــح امـ ــاده ای صبـ ــه رخ جـ بـ
ــایی و  ــن بازگشـ ــد- قایـ ــازی محوربیرجنـ ــده سـ دوبانـ

زیربارترافیـــک رفـــت.
ــه اول ۴.5  ــه قطعـ ــان اینکـ ــا بیـ ــری بـ ــدی جعفـ مهـ
در  ــه  قطعـ ــن  ایـ ــرد:  ــان کـ بیـ دارد،  ــول  طـ ــر  کیلومتـ
در  و  ــن  قایـ ــد-  بیرجنـ ــور  محـ  ۲5 ــا  تـ  ۲۰ ــر  کیلومتـ

دارد. ــرار  قـ ــاهی  ــن شـ ثمـ ــه  ــدوده گردنـ محـ
 ۴.5 ــول  ــه طـ ــز بـ ــه دوم نیـ ــرد: قطعـ ــه کـ وی اضافـ
کیلومتـــر طـــول در کیلومتـــر ۴۰ تـــا۴5 ایـــن محـــور و 

ــرار دارد. ــد قـ ــتان بیرجنـ ــوزه شهرسـ ــای حـ درانتهـ
مدیـــرکل راه و شهرســـازی خراســـان جنوبـــی، اعتبـــار 
ــارد  میلیـ  ۱5 را  ــروژه  پـ ــن  ایـ ــرای  بـ ــده  شـ ــه  هزینـ
ـــک  ـــود ی ـــی ش ـــاش م ـــت: ت ـــرد و گف ـــوان ک ـــان عن توم
ــر  ۱۰ کیلومتـ ــول  ــه طـ ــور بـ ــن محـ ــر ازایـ ــه دیگـ قطعـ
ــه ســـیمان  ــا کارخانـ ــد فاصـــل گردنـــه خونیـــک تـ حـ
ـــار  ـــر ب ی ـــایی و ز ـــده بازگش ـــه آین ـــان هفت ـــا پای ـــن ت قای

رود. ــک  ترافیـ
جعفـــری بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه مهمتریـــن اولویـــت 
اداره کل راه وشهرســـازی خراســـان جنوبـــی افزایـــش 
هرچـــه بیشـــترباندهای دوم درســـطح اســـتان اســـت، 
ــی  تمامـ ــکاری  همـ ــا  بـ ــرد:  کـ ــدواری  امیـ ــار  اظهـ
ـــوع  ـــن موض ـــریعتر ای ـــه س ـــط هرچ ـــای مرتب ـــتگاه ه دس

محقـــق شـــود.
ــان  خراسـ ــازی  شهرسـ و  راه  ــرکل  مدیـ ــر  مهـ ــل  اوایـ
ــن  قایـ  – ــد  بیرجنـ ــور  محـ ــل  تکمیـ ــت:  ــی گفـ جنوبـ
 ۳۰ و  ــوده  بـ ــار  اعتبـ ــان  تومـ ــارد  میلیـ  5۰ ــد  نیازمنـ
لبـــات پیمانـــکاران اســـت. میلیـــارد تومـــان نیـــز مطا
ــت  مدیریـ ــی  اجرایـ ــیون  در کمیسـ ــری  ــدی جعفـ مهـ
ــت:  داشـ ــار  اظهـ ــتان  اسـ ــل  نقـ و  ــل  حمـ ــی  ایمنـ
ــر  ــور از نظـ ــتان کشـ ــمین اسـ ــی ششـ ــان جنوبـ خراسـ
ـــتانی  ـــارات اس ـــا اعتب ـــوده ام ـــور ب ـــا در کش ـــول راه ه ط
ــر  ــن تـ ــا پاییـ ــتان هـ ــایر اسـ ــا سـ ــه بـ آن در مقایسـ
ـــرد و  ـــاره ک ـــن اش ـــد- قای ـــور بیرجن ـــه مح ـــت. وی ب اس
ـــت  ـــن اس ـــر ای ـــه ب ـــاش هم ـــر ت ـــال حاض ـــت: در ح گف
ـــن  ـــود در ای ـــده ش ـــر دوبان ـــه زودت ـــور هرچ ـــن مح ـــا ای ت
ـــور  ـــن مح ـــکار در ای ـــه پیمان ـــر س ـــال حاض ـــتا در ح راس

ــتند. ــه کار هسـ ــغول بـ مشـ

او طـــول محـــور نخســـت ایـــن محـــور را ۲9 کیلومتـــر 
ـــون ۲۴/5  ـــزان تاکن ـــن می ـــت: از ای ـــرد و گف ـــوان ک عن
ـــز  ـــر نی ـــه و ۲/5 کیلومت ـــک رفت ـــر بارترافی ی ـــر ز کیلومت
ـــی  ـــک م ـــار ترافی ـــر ب ی ـــه زودی ز ـــه ب ـــده ک ـــفالت ش آس

رود.
ــن  ــه دوم ایـ ــول قطعـ ــه طـ ــان اینکـ ــا بیـ ــری بـ جعفـ
ـــن  ـــت: از ای ـــان داش ـــت، بی ـــر اس ۴۱ کیلومت ـــز  ـــور نی مح
و  ــایی   بازگشـ ــون  تاکنـ ــر  ۴/5 کیلومتـ ــز  نیـ ــزان  میـ

مابقـــی نیـــز در دســـت اجـــرا اســـت.
 ۳۰ ــول  طـ ــه  بـ ــز  نیـ ــوم  سـ ــه  قطعـ داد:  ــه  ادامـ وی 
۱۰ کیلومتـــر از ایـــن قطعـــه روکـــش  کیلومتـــر اســـت کـــه 
ـــرکل راه  ـــی شـــود. مدی ـــده بازگشـــایی م ـــه آین و در هفت
ـــه  ـــق برنام ـــزود: طب ـــی اف ـــان جنوب ـــازی خراس و شهرس
۲۱ کیلومتـــر  یـــزی انجـــام شـــده تـــا پایـــان امســـال  ر
ـــد  ـــک خواه ـــار ترافی ـــر ب ی ـــن ز ـــد- قای ـــور بیرجن از مح
ــه  ــر بـ 9 کیلومتـ ــزان تاکنـــون  ــه از ایـــن میـ رفـــت کـ

ــت. ــیده اسـ ــرداری رسـ بهره بـ
ـــفالت  ـــوع آس ـــه در مجم ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــری ب  جعف
56 کیلومتـــر از محـــور بیرجنـــد- قایـــن باقـــی مانـــده 
ــه  ــان بـ ــارد تومـ 5۰ میلیـ ــر  گـ ــرد: ا ــان کـ ــت، بیـ اسـ
ـــا  ـــد ت ـــی دارن ـــود آمادگ ـــت ش ـــول پرداخ ـــکاران پ پیمان
ـــانند. ـــام برس ـــه اتم ـــروژه را ب ـــن پ ـــال 97 ای ـــان س پای
ــن  قایـ  – ــد  بیرجنـ ــور  محـ ــل  تکمیـ وی  ــه  گفتـ ــه  بـ
ــارد  ۳۰ میلیـ ــوده و  بـ ــان  تومـ ــارد  5۰ میلیـ ــد  نیازمنـ

ــت. اسـ ــکاران  پیمانـ ــات  لبـ مطا ــز  نیـ ــان  تومـ
ــت  ــم ، اردیبهشـ ــی هـ ــان جنوبـ ــابق خراسـ ــتاندار سـ اسـ
ـــر راه و شهرســـازی گفـــت: در  ـــدار معـــاون وزی امســـال در دی
ـــا عنایـــت  مـــاه هـــای پایانـــی ســـال 95 و ابتـــدای امســـال ب
ـــای  ـــازی راه ه ـــوع بهس ـــه موض ـــت ب ـــژه دول ـــه وی ـــه توج ب
ـــه هســـتیم. ـــن زمین ـــی در ای اســـتان، شـــاهد تحـــوالت خوب
ســـید علـــی اکبـــر پرویـــزی بـــا بیـــان اینکـــه در صـــورت 
ســـاماندهی و توجـــه بیشـــتر بـــه فعـــاالن و پیمانـــکاران 
ــرعت  ــا سـ ــوط بـ ــی مربـ ــای عمرانـ ــرح هـ ــوزه راه، طـ حـ
بیشـــتری انجـــام مـــی پذیـــرد، اضافـــه کـــرد: بـــا عنایـــت 
ـــی، راه  ـــان جنوب ـــت خراس ـــی جمعی ـــعت و پراکندگ ـــه وس ب

هـــای اســـتان نیازمنـــد توجـــه جـــدی تـــری اســـت.
ـــت  ـــت اس ـــن جه ـــوع از ای ـــت موض ـــرد: اهمی ـــح ک اوتصری
ــاده  ــش از جـ ــن بخـ ــدازی ایـ ــل و راه انـ ــا تکمیـ ــه بـ کـ
ـــر  ـــوازی کمت ـــای م ـــاده ه ـــک ج ـــم ترافی ـــتان، ه ـــای اس ه
خواهـــد شـــد و هـــم رفـــت و آمـــد مـــردم در شهرســـتان 

قاینـــات و ســـرایان تســـهیل خواهـــد شـــد.
ـــا  ـــرح ه ـــی ط ـــدی اجرای ـــت بن ـــرورت اولوی ـــر ض ـــزی، ب پروی
ـــت:  ـــرد و گف ـــد ک ـــتان تاکی ـــوزه راه در اس ـــای ح ـــروژه ه و پ
اولویـــت بنـــدی و برنامـــه ریـــزی هـــای صـــورت گرفتـــه، 

ـــتان  ـــز اس ـــه خی ـــردد و حادث ـــا ی پرت ـــاده ه ـــای ج ـــر مبن ب
ـــرد. ـــام پذی انج

او، بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم تمرکـــز وزارت راه و شهرســـازی 
ــل  ــر تکمیـ ــط بـ ــتانی ذی ربـ ــای اسـ ــه هـ و زیرمجموعـ
ـــته  ـــاه گذش ـــرد: در 6 م ـــح ک ـــن، تصری ـــد- قای ـــاده بیرجن ج
بـــا توجـــه بـــه اولویـــت ایـــن مســـیر، پیشـــرفت قابـــل 

ماحظـــه ای را شـــاهد بـــوده ایـــم.
پرویـــزی، بـــا بیـــان اینکـــه اگـــر بنـــا بـــر بهـــره گیـــری از 
ـــود،  ـــرای انجـــام طـــرح هـــای حـــوزه راه ب بودجـــه مصـــوب ب
عمـــًا کار زیـــادی صـــورت نمـــی گرفـــت، تصریـــح کـــرد: 
ـــتان،  ـــازی اس ـــر در راه س ـــای اخی ـــرفت ه ـــوالت و پیش تح
بـــه دلیـــل تعامـــل، پیگیـــری و بهـــره گیـــری از بودجـــه 

ســـایر منابـــع بـــوده اســـت.
ـــرز رســـمی و  ـــه م ـــی ب ـــای منته ـــه راه ه ـــژه ب وی توجـــه وی
ـــا  ـــزود: ب ـــد و اف ـــتار ش ـــتان را خواس ـــی اس ـــرکات خروج گم
ـــال  ـــارد دالری س ـــک میلی ـــدود ی ـــادرات ح ـــه ص ـــت ب عنای
ـــور  ـــه منظ ـــی ب ـــره خوب ـــرکات اســـتان ، مذاک گذشـــته از گم
ـــای  ـــوزه ه ـــتان در ح ـــا افغانس ـــترک ب ـــای مش ـــکاری ه هم

ـــت. ـــه اس ـــام گرفت ـــای راه انج ـــرح ه ـــی و ط بازرگان
در ایـــن دیـــدار امیـــر امینـــی، معـــاون برنامـــه ریـــزی و 
مدیریـــت منابـــع وزارت راه و شهرســـازی نیـــز بـــا بیـــان 
ـــاظ  ـــه لح ـــد، ب ـــر و امی ـــت تدبی ـــروع دول ـــان ش ـــه از زم اینک
تخصیـــص بودجـــه تحـــوالت خوبـــی صـــورت گرفتـــه 
اســـت، تصریـــح کـــرد: در طـــرح جامـــع حمـــل و نقـــل، 2 
ـــی  ـــش بین ـــی پی ـــان جنوب ـــتان خراس ـــم در اس ـــدور مه کری
ــای  ــت هـ ــل، ظرفیـ ــگام تکمیـ ــه در هنـ ــت کـ ــده اسـ شـ

جدیـــدی بـــرای اســـتان خواهنـــد بـــود.
طـــول راه هـــای خراســـان جنوبـــی حـــدود 17هـــزار و 500 
ـــی  ـــران 15اســـتان غرب ـــردد زای ـــر اســـت و در مســـیر ت کیلومت

ـــرار دارد. ـــدس ق ـــهد مق ـــه مش ـــور ب ـــوب کش و جن
ــف  ــان و خوسـ ــد، در میـ ــده بیرجنـ ــی نماینـ ــه تازگـ و بـ
در مجلـــس شـــورای اســـامی عنـــوان کـــرده اســـت کـــه 
درآمـــد نفـــت بـــه درســـتی در کشـــور محقـــق نمی شـــود 
ــادی  ــت. عبـ ــدنی اسـ ــا محقق شـ ــد مالیات هـ ــا درآمـ امـ
ــه  ــه بـ ــن کـ ــاده بیرجند-قایـ ــروژه جـ ــرد: پـ ــح کـ تصریـ
عنـــوان جـــاده مـــرگ نام گـــذاری شـــده تاکنـــون از 

پروژه جاده مرگ متوقف می شود؟
مدیر کل راه و شهرسازی : دوبانده ســـازی محور بیرجند-قاین شتاب می گیرد
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ــت. ــوردار اسـ ــی برخـ ــرفت خوبـ پیشـ
ـــه  ـــه مناقص ـــن ب ـــاده بیرجند-قای ـــام ج ـــه داد: تم وی ادام
ـــکار واگـــذار  ـــه پیمان گذاشـــته شـــده و تمـــام نقـــاط جـــاده ب
ـــه  ـــول داده ک ـــز ق ـــازی نی ـــر راه و شهرس ـــت و وزی ـــده اس ش

ـــود. ـــن ش ـــاده تامی ـــن ج ـــرای ای ـــع ب ـــه موق ـــارات ب اعتب
در  و خوســـف  درمیـــان  بیرجنـــد،  مـــردم  نماینـــده 
ــازه  ــه اجـ ــان اینکـ ــا بیـ ــامی بـ ــورای اسـ مجلـــس شـ
متوقـــف  مـــرگ  جـــاده  پـــروژه  کـــه  نمی دهیـــم 
ــان کـــرد: بـــا پیگیری هـــای انجـــام  شـــود، خاطرنشـ
 شـــده تاکنـــون کارهـــای خوبـــی صـــورت گرفتـــه و 
ــه  ــی را بـ ــل توجهـ ــغ قابـ ــت مبلـ ــز دولـ ــه زودی نیـ بـ
ــادی  ــد. عبـ ــاص می دهـ ــن اختصـ ــاده بیرجند-قایـ جـ
ـــرد:  ـــار ک ـــتان، اظه ـــال 96 اس ـــه س ـــه بودج ـــاره ب ـــا اش ب
ـــتان  ـــرای اس ـــس ب ـــه مجل ـــت ب ـــنهادی دول ـــه پیش بودج
در ســـال جـــاری ۳9۲ میلیـــارد تومـــان بـــود کـــه بـــا 
نماینـــدگان  توســـط  شـــده  انجـــام  پیگیری هـــای 
بودجـــه ســـال 96 اســـتان بـــه 7۴۴ میلیـــارد تومـــان 

ــرد. ــدا کـ افزایـــش پیـ

پاسخ مناسب دولت به مطالبه مردم

ـــده ســـازی محـــور  ـــروژه دوبان ـــه اســـت پ ـــک ده ـــش از ی بی
بیرجند-قایـــن در حـــال اجراســـت . مســـئوالن بســـیاری 
ـــی  ـــروژه پ ـــن پ ـــرای ای ـــرعت اج ـــدن و س ـــی ش ـــرای اجرای ب
ـــد همـــت  ـــد و برخـــی هـــم آن طـــور کـــه بای گیـــری کـــرده ان
ـــت  ـــرد دول ـــر اســـاس رویک ـــر ب ـــد . در ســـال هـــای اخی نکردن
ــتر  ــه بیشـ ــت. توجـ ــرعت گرفـ ــروژه سـ ــن پـ ــرای ایـ اجـ
ـــرگ،   ـــاده م ـــازی ج ـــده س ـــن دوبان ـــه ســـرعت گرفت ـــت ب دول
ـــرای  ـــرای اج ـــردم ب ـــه م ـــه مطالب ـــول ب ـــل قب ـــخی قاب پاس
ایـــن پـــروژه و پایـــان تـــراژدی مـــرگ ومیـــر در جـــاده ای 
ـــرای انعـــکاس خواســـت  ـــود. پارســـال کمپینـــی ب پـــر تـــردد ب
ـــت و  ـــکل گرف ـــازی ش ـــای مج ـــئوالن در فض ـــه مس ـــردم ب م

ـــد.  ـــذار باش ـــر گ ـــت تاثی توانس
ـــان جنوبی،  ـــرگ خراس ـــای م ـــه جاده ه ـــراض ب ـــن اعت کمپی
یکـــی از کمپین هایـــی بـــود کـــه بـــا درک یـــک معضـــل 
ــز بـــودن جاده هـــای  بـــزرگ اجتماعـــی یعنـــی حادثه خیـ
تلگـــرام  پیام رســـان  شـــبکه  در  اســـتان  مواصاتـــی 

شـــکل گرفـــت خواســـت کمپیـــن مشـــخص بـــود؛ آنهـــا 
می خواســـتند بـــا ارائـــه شـــواهد و اســـناد واقعـــی از 
ـــئوالن را  ـــتان، مس ـــای اس ـــرور در جاده ه ـــت عبوروم وضعی
ـــد. ـــا آگاه کنن ـــت راه ه ـــودن وضعی ـــن ب ـــه غیر ایم ـــبت ب نس

فضـــای  در  چنیـــن کمپین هایـــی  تشـــکیل  ســـابقه 
مجـــازی بـــه ســـال گذشـــته و زمـــان تشـــکیل کمپیـــن 
جـــاده مـــرگ مســـجد ســـلیمان- اهـــواز برمی گـــردد امـــا 
حـــاال حادثه خیـــز بـــودن جاده هـــای خراســـان جنوبی، 
پـــای مـــردم شـــرق کشـــور را نیـــز بـــه کمپین هـــای 

مجـــازی بـــاز کـــرده اســـت.
»وقایـــع اتفاقیـــه « دربـــاره ایـــن کمپیـــن نوشـــته بـــود: 
گذاشته شـــده،  کـــه  پســـت هایی  تمـــام  تقریبـــا   «
حـــول محـــور وضعیـــت جاده هـــا، تعـــداد کشـــته ها 
ــد-  ــای بیرجنـ ــاده ای محورهـ ــوادث جـ ــن حـ و مصدومیـ
ـــروه  ـــت. گ ـــتان اس ـــر اس ـــاط دیگ ـــزد و نق ـــس- ی ـــن، طب قائ
ــه در  ــانی کـ ــای کسـ ــا و اعامیه هـ ــر اســـت از عکس هـ پـ
حـــوادث رانندگـــی در همیـــن جاده هـــا از بیـــن رفته انـــد؛ 
مـــادری از مـــرگ فرزنـــدش در جـــاده بیرجنـــد بـــه قائـــن 
گفتـــه و پســـری بـــا انتشـــار اعامیـــه ختـــم پـــدرش از غمـــی 
ـــر  ـــت. دبی ـــرده اس ـــه ک ـــدارد، گل ـــل آن را ن ـــاب تحم ـــه ت ک
ـــه 24  ـــدی ک ـــد چهکن ـــام محم ـــه ن ـــت ب ـــی اس ـــروه، جوان گ
ســـاله اســـت و درشهرســـتان بیرجنـــد زندگـــی می کنـــد. 
ـــه  ـــترک ک ـــده مش ـــک ای ـــاس ی ـــن را براس ـــد: کمپی می گوی
ـــاالن مجـــازی اســـتان طـــرح شـــده، تشـــکیل  ـــون فع در کان
داده اســـت. او بـــه همراهـــی دوســـتانش در شـــکل گیری 
کمپیـــن هـــم اشـــاره می کنـــد و می گویـــد: دغدغـــه 
ـــته  ـــد خواس ـــدای بلن ـــا ص ـــه ب ـــود ک ـــن ب ـــه ای ـــی هم جمع
مشـــترکمان را بـــه گـــوش مســـئوالن برســـانیم. باورتـــان 
نمی شـــود هربـــار کـــه بـــرای کاری بـــه شـــهرهای اطـــراف 
ـــواده را  ـــر خان ـــار آخ ـــرای ب ـــت ب ـــرار اس ـــگار ق ـــم، ان می روی
ـــن  ـــاک و غیرایم ـــا خطرن ـــت راه ه ـــدر وضعی ـــم، آن ق ببینی
ـــادر،  ـــد، م ـــران فرزن ـــه دل نگ ـــا همیش ـــه خانواده ه ـــت ک اس
پـــدر، بـــرادر و خواهـــری هســـتند کـــه در ایـــن جاده هـــا 
رفـــت و آمـــد می کنـــد. او کـــه بـــه گفتـــه خـــودش 
ــام کاربـــری اش را  به دلیـــل طوالنی شـــدن کار کمپیـــن، نـ
ـــراز خوشـــحالی  ـــا اب ـــر داده ب ـــه »ناتمـــام« تغیی ـــرام ب در تلگ
از اینکـــه تعـــدادی از رســـانه ها و برخـــی از مســـئوالن در 
ـــدای  ـــان ابت ـــت: از هم ـــده اند، گف ـــان ش ـــراه آن ـــن راه هم ای
ــای  ــر در جاده هـ شـــروع کمپیـــن در مـــدت 10 روز، 14 نفـ
ــئله  ــن مسـ ــدند. ایـ ــته شـ ــادف کشـ ــر تصـ ــتان در اثـ اسـ
ـــان مســـافران  ـــرای نجـــات ج ـــردم را ب ـــی م ـــا همراه طبیعت
جاده هـــای مـــرگ بیشـــتر کـــرد. از همـــان ابتـــدا شـــروع 
کمپیـــن مجازی مـــان، خیلی هـــا همراهمـــان شـــدند. 
ــه  ــد کـ ــاب کردنـ ــی را انتخـ ــان نمایندگانـ از بیـــن خودشـ

صـــدای گروه هـــای مختلـــف مردمـــی باشـــند. به تدریـــج 
ـــا پیوســـتند.اعضای کمپیـــن  ـــه م از شـــهرهای دیگـــر هـــم ب
ـــوش  ـــه گ ـــان ب ـــا صدایم ـــم ت ـــاد کنی ـــه فری ـــعار »هم ـــا ش ب
مســـئوالن برســـد« اعتـــراض خـــود را بـــه وضعیـــت 
ــت  ــس از گذشـ ــد و پـ ــام کردنـ ــتان اعـ ــای اسـ جاده هـ

چهـــار روز، تعدادشـــان بـــه پنـــج هـــزار نفـــر رســـید.«
ایـــن کمپیـــن هرچنـــد بعـــد از مدتـــی منحـــل شـــد امـــا 

تاثیـــر خـــود را گذاشـــت.

جیغ مرگ درقطعه های باقی مانده

ـــرای اعـــام درخواســـت  ایـــن روزهـــا هـــم کمپینـــی دیگـــر ب
ـــن  ـــداث ای ـــد اح ـــه رون ـــن ادام ـــرعت گرفت ـــرای س ـــردم ب م
ـــای  ـــرف ه ـــردم ح ـــی م ـــت.  گوی ـــه اس ـــکل گرفت ـــاده ش ج

ـــد.  ـــنیده ان ـــی را ش در گوش
»کمپیـــن بازگشـــایی صـــد در صـــد اتوبـــان قایـــن _
ـــا  ـــت ت ـــده اس ـــدازی ش ـــازی راه ان ـــای مج ـــد« در فض بیرجن
ـــای  ـــد. دنی ـــئوالن برس ـــوش مس ـــه گ ـــر ب ـــا بهت ـــاد ه ـــاز فری ب
ـــر  ـــاالی فالوئ ـــای صفحـــه  هـــای مجـــازی باآمارب امـــروز دنی
ـــن  ـــر مخاطـــب اســـت. ای ـــال هـــای پ ـــا و کان ـــروه ه ـــا و گ ه
ـــری  ـــرد پیگی ـــا رویک ـــازی ب ـــی در فضـــای مج ـــال تلگرام کان
اتمـــام عملیـــات دوبانـــده شـــدن محـــور 100 کیلومتـــری 

ـــد. ـــکیل ش ـــن تش ـــد _ قای بیرجن
درایـــن کانـــال اعضـــا بـــا گذاشـــتن مطالـــب، عکســـها و 
فیلمهایـــی از تصادفـــات ایـــن محـــور و جـــان باختـــگان، 
ـــن  ـــیدن ای ـــام رس ـــه اتم ـــرای  ب ـــتاندار ب ـــد اس ـــی خواهن م
ـــان دادن  ـــاهد ج ـــر ش ـــا دیگ ـــد ت ـــاش کن ـــتر ت ـــاده بیش ج

هـــم وطنـــان ، اقـــوام و خویشـــان خـــود نباشـــند.
همچنیـــن در کانـــال »کمپیـــن بازگشـــایی صـــد در صـــد 
ـــرای  ـــر راه ب ـــر کشـــور و وزی ـــد« از وزی ـــن _بیرجن ـــان قای اتوب
مشـــخص شـــدن وضعیـــت ایـــن 100 کیلومتـــر ، دعـــوت 
ـــتور  ـــور دس ـــس جمه ـــده و از رئی ـــل آم ـــه عم ـــوری  ب حض

ـــد. ـــته ان ـــوص خواس ـــن خص ـــژه در ای وی
ـــه درنواحـــی  ـــر مشـــکاتی ک ـــاوه ب ـــوز ع ـــه هن ـــاده ای ک  ج
ـــده و حســـاس  ـــی مان ـــه هـــای باق ـــده شـــده دارد قطع دوبان
آن یـــک طرفـــه و مســـیرهایی پـــر تـــردد اســـت کـــه هـــر 
ـــرگ  ـــراش م ـــوش خ ـــغ گ ـــدای جی ـــداد آن ص ـــه در امت لحظ

ـــود. ـــی ش ـــنیده م ش
ـــار  ـــور ) چابه ـــرق کش ـــم ش ـــدور مه ـــم در کری ـــوری مه مح
بـــه مشـــهد( و مهمتریـــن محـــور خراســـان جنوبـــی کـــه 
ـــه  ـــتان را ب ـــن اس ـــی ای ـــوادث رانندگ ـــات ح ـــترین تلف بیش

خـــود اختصـــاص داده اســـت.

در امتداد بیرجند-قاین 

ـــن –  ـــتر بیرجند-قای ـــفر در بس ـــزم س ـــی ع ـــا وقت ـــن روزه ای
ـــی  ـــاده در برخ ـــه ج ـــل توج ـــر قاب ـــی از تغیی ـــی کن ـــاد م گناب
مســـیر هـــا احســـاس  خوبـــی بدســـت مـــی آوری البتـــه 
ــه  ــون اوال قطعـ ــت چـ ــذر اسـ ــی زود گـ ــس کمـ ــن حـ ایـ
ــا کیفیـــت  ــده در برخـــی قســـمت هـ ــای دوبانـــده شـ هـ
مناســـبی نـــدارد و تـــکان هـــای آهنگیـــن ماشـــین ایـــن 
ـــن در  ـــتفاده از بت ـــا اس ـــه آی ـــد ک ـــی کن ـــاد م ـــوال را ایج س
ـــت را باعـــث شـــده اســـت ؟  ـــن وضعی ـــد دوم ای احـــداث بان
ـــه باقـــی  ـــردد پـــس از قایـــن یـــک طرف ـــر ت و دومـــا قطعـــه پ

ـــت. ـــاز اس ـــر س ـــم و خط ـــچ و خ ـــر پی ـــده  پ مان
مـــرداد 95، همزمـــان بـــا آغـــاز عملیـــات اجرایـــی قطعـــه 
ســـوم از بانـــد دوم محـــور گنابـــاد- قایـــن- بیرجنـــد، 
ـــن  ـــر از ای ـــی در ۴۰ کیلومت ـــازی بتن ـــات روس ـــرای عملی اج
محـــور بـــا بهره گیـــری از پیشـــرفته ترین دســـتگاه ها و 
آخریـــن تکنولـــوژی  در ایـــن زمینـــه و بـــرای اولیـــن بـــار 

در کشـــور آغـــاز شـــد.

ـــر  ـــی ب ـــازی مبن ـــر راه و شهرس ـــد وزی ـــه  تاکی ـــه ب ـــا توج ب
اجـــرای روســـازی بتنـــی در۱۰ درصـــد از جاده هـــا اعـــام 
ـــور  ـــن مح ـــی در ای ـــازی بتن ـــرای روس ـــور اج ـــه منظ ـــد : ب ش
پیشـــرفته ترین دســـتگاه های روز دنیـــا وارد کشـــور شـــده 
ـــده  ـــه ش ـــه کار گرفت ـــروژه ب ـــن پ ـــار در ای ـــن ب ـــرای اولی و ب

ـــت. اس
ـــی  ـــازی بتن ـــود روس ـــه ب ـــان گفت ـــان زم ـــر هم ـــاون وزی  مع
ـــرای  ـــتای اج ـــه در راس ـــی دارد و آنچ ـــوابق باالی ـــا س در دنی
ـــه و  ـــر روی ـــول عم ـــن ط ـــاال رفت ـــت دارد ب ـــرح اولوی ـــن ط ای
ـــروز در  ـــه ام ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت و ب ـــادی اس ـــه  اقتص صرف
ـــرف  ـــرای مص ـــد ب ـــت بای ـــازاد اس ـــیمان م ـــد س ـــور تولی کش
ــازی  ــن در بخـــش جاده سـ ــود بنابرایـ ــزی شـ آن برنامه ریـ
بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح می تـــوان از مـــازاد تولیـــد 
ـــازی  ـــوع روس ـــن ن ـــن ای ـــم. همچنی ـــتفاده کنی ـــیمان اس س
در کاهـــش آلودگی هـــای زیســـت محیطـــی نیـــز نقـــش 

اساســـی دارد.
ــازی  ــرح روسـ ــرای طـ ــرای اجـ ــه بـ ــتگاهی کـ ــه دسـ او بـ
ــرد و  ــاره کـ ــرد اشـ ــرار می گیـ ــتفاده قـ ــورد اسـ ــی مـ بتنـ
ــول روز  ــر در طـ ــتگاه 5۰۰ متـ ــن دسـ ــان ایـ ــت: راندمـ گفـ
اســـت و بـــا توجـــه بـــه ایـــن امـــر پیش بینـــی می شـــود 
در طـــول ۴۰ کیلومتـــر محـــور گنابـــاد – قایـــن – بیرجنـــد 
عملیـــات روســـازی تـــا ســـال آینـــده بـــه اتمـــام برســـد.
ـــه  ـــی ب ـــن اعـــام شـــدکه در تمـــام محورهـــای منته همچنی
خراســـان جنوبـــی عملیـــات احـــداث بانـــد دوم در حـــال 
ـــه  ـــیدن ب ـــرعت بخش ـــی س ـــت اصل ـــی اولوی ـــوده ول ـــرا ب اج
ــد  ــن – بیرجنـ ــور قایـ ــد دوم محـ ــات بانـ ــرای عملیـ اجـ

اســـت.
بـــه گفتـــه معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی  ایـــن محـــور 
ـــن رشـــد  ـــن باالتری ـــه قای ـــد ب ـــژه در  محـــدوده بیرجن ـــه وی ب
ترافیـــک را طـــی ســـه ســـال گذشـــته در کشـــور داشـــته 
ـــش اساســـی در کاهـــش  ـــراه نق ـــن بزرگ ـــل ای اســـت و تکمی
ـــورهای  ـــه کش ـــت کاالب ـــش ترانزی ـــاده ای و افزای ـــات ج تلف

ـــه دارد. ـــیانه میان آس

امــا در بــاره اســتفاده از رویــه هــای بتنــی مســایلی 
هــم وجــود دارد ؛ اردیبهشــت96 

ــن  ــازی در دومیـ ــات راه و شهرسـ ــز تحقیقـ ــس مرکـ رئیـ
ــن  ــی مهمتریـ ــای بتنـ ــی رویه هـ ــن المللـ ــش بیـ همایـ
دلیـــل اســـتفاده نکـــردن از رویـــه بتنـــی در کشـــور را 
ــت:  ــد و گفـ ــته خوانـ ــر در گذشـ ــت قیـ ــودن قیمـ ارزان بـ
از  اســـتفاده  بـــرای  انگیـــزه ای  ترابـــری  و  راه  وزارت 
ــز  ــاوران نیـ ــت و مشـ ــفالتی نداشـ ــر آسـ ــای غیـ رویه هـ
بـــا رویه هـــای بتنـــی آشـــنا نبودنـــد و متخصـــص رویـــه 
بتنـــی نیـــز وجـــود نداشـــت. همچنیـــن پیمانـــکار بتـــن 
ــا  ــایر وزارتخانه هـ ــه سـ ــبت بـ ــری نسـ در وزارت راه و ترابـ
ناشـــناخته بـــود و هم اکنـــون نیـــز جایگاهـــی نـــدارد. از 
طرفـــی بتـــن بـــرای پیمانـــکاران یـــک محصـــول قابـــل 
اســـتفاده در ســـاختمان تلقـــی نمی شـــود. شـــکرچی 
ــزو  ــی جـ ــی سـ ــای اچ پـ ــرد: بتن هـ ــان کـ زاده  خاطرنشـ
الینفـــک اجـــرای پـــل و تونـــل محســـوب می شـــود امـــا 
ــازی  ــاید در وزارت راه و شهرسـ ــد و شـ ــه بایـ ــان کـ آنچنـ
ـــه ریشـــه  ـــن مســـئله ای اســـت ک شـــناخته شـــده نیســـت ای
فرهنگـــی دارد کـــه بزرگتریـــن وزارت توســـعه ای کشـــور از 
ـــرای  ـــزود: ب ـــت. وی اف ـــرده اس ـــتفاده نک ـــن اس ـــت بت ظرفی
انجـــام روســـازی بتنـــی بـــه طـــور قطـــع بـــه تجهیـــزات 
ـــین آالت  ـــتگاه ها و ماش ـــه دس ـــم ک ـــاز داری ـــی نی مخصوص
ــئله  ــن مسـ ــد از ایـ ــت و بایـ ــده اسـ ــور نشـ آن وارد کشـ
ـــا اشـــاره  ـــر راه و شهرســـازی ب ـــاون وزی ـــم. مع ـــت کنی حمای
ـــکاران  ـــردن پیمان ـــتقبال نک ـــل اس ـــن و دالی ـــای بت ـــه مزای ب

اظهـــار کـــرد: بتـــن بـــه دلیـــل اینکـــه رویـــه خاصـــی کـــه 
دارد در طـــول زمـــان نقایـــص خـــود را نشـــان می دهـــد از 
ـــرد. از  ـــرای آن را بپذی ـــک اج ـــد ریس ـــکار بای ـــن رو پیمان ای
ـــر ۴۰ و ۴5  ـــغ ب ـــری بال ـــی دارای عم ـــای بتن ـــی رویه ه طرف
ـــذب  ـــاده، ج ـــی ج ـــد ایمن ـــواردی مانن ـــت و در م ـــال اس س
نـــور، مصـــرف ســـوخت و ســـازگاری بـــا محیـــط زیســـت 

نســـبت بـــه آســـفالت برتـــری دارد.
وی ارائـــه تســـهیات، ایجـــاد انگیـــزه بـــرای کارفرمایـــان 
ـــعه  ــرای توس ــوزش را بـ ــن آمـ ــکاران و همچنیـ و پیمانـ
ــت:  ــت و گفـ ــر دانسـ ــی موثـ ــای بتنـ ــتفاده از رویه هـ اسـ
ـــی درحـــال  ـــی و زیربنای دســـتورالعملی از ســـوی شـــورای فن
تهیـــه اســـت کـــه امیدواریـــم تـــا قبـــل از پایـــان ســـال 

جـــاری  تکمیـــل و ارائـــه شـــود.

شرایط کنونی و پاسخ به نگرانی ها 

شـــانزدهم مـــاه گذشـــته در پرتـــال  اداره کل راه و شهرســـازی 
اعـــام شـــد »درراســـتاي افزايـــش ايمنـــي وكاهـــش 
تصادفـــات جـــاده اي ورخ بـــه رخ درمحورهـــاي اســـتان، 
امروزيـــك قطعـــه ديگرازپـــروژه بانـــد دوم محوربيرجنـــد- 
ــزارش  ــد.به گـ ــايي شـ ــر بازگشـ ــول 10 كيلومتـ ــن بطـ قايـ
اداره روابـــط عمومـــي اداره كل راه وشهرســـازي خراســـان 
ـــن  ـــام اي ـــن اع ـــري ضم ـــدي جعف ـــدس مه ـــي، مهن جنوب
ــاي  ــايي باندهـ ــل وبازگشـ ــت:درادامه تکميـ خبراظهارداشـ
دوم اســـتان بويـــژه محـــور بيرجنـــد- قايـــن طـــي دو 
ــن محـــور  ــر ازايـ ــز دو قطعـــه ديگـ هفتـــه گذشـــته نيـ
ـــايي  ـــان بازگش ـــارد توم ـــار 15 ميلي ـــر واعتب ـــول 9 كيلومت بط
شـــد وامـــروز نيـــز يـــك قطعـــه ديگربطـــول 10 كيلومتـــر 
وبااعتبـــاري بالـــغ بـــر15 ميلياردتومـــان حـــد فاصـــل 
ــن  ــيمان قايـ ــه سـ ــا كارخانـ ــك تـ ــه خونيـ ــاي گردنـ انتهـ
ـــه عـــاوه قطعـــه اي كـــه امروزبازگشـــايي  بازگشـــايي شـــد. ب
ــه  ــده كـ ــداث گرديـ ــي احـ ــازي بتنـ ــه روش روسـ ــد بـ شـ
ـــار دركشـــور درايـــن محـــور اجرايـــي شـــد.وي  ـــراي اوليـــن ب ب
بااشـــاره بـــه اينكـــه اولويـــت ايـــن اداره كل افزايـــش 
باندهـــاي دوم درســـطح اســـتان اســـت افزود:باپيگيـــري 
ــان  ــتانداري خراسـ ــكاري اسـ ــده وهمـ ــل آمـ ــاي بعمـ هـ
جنوبي،پليـــس راه واداره كل راهـــداري وحمـــل ونقـــل 
ـــا  ـــون جمع ـــه گذشـــته تاكن جـــاده اي اســـتان طـــي دو هفت
ــن  ــد- قايـ ــد دوم محوربيرجنـ ــر ازبانـ ــدود 19 كيلومتـ حـ
بااعتبـــاري بالـــغ بـــر 30 ميليـــارد تومـــان بازگشـــايي 
وزيربارترافيـــك رفـــت. مديـــركل راه وشهرســـازي اســـتان 
پاســـخی بـــه بیرجنـــد امـــروز مـــی دهـــد کـــه بـــه نوعـــی 
نگرانـــی هـــا دربـــاره جملـــه نماینـــده مـــردم بیرجنـــد را 
ـــه  ـــداده ک ـــئله ای رخ ن ـــا مس ـــی اص ـــرد؛ گوی ـــی ب ـــن م ازبی

بتوانـــد باعـــث توقـــف پـــروژه جـــاده مـــرگ شـــود.
مهنـــدس جعفـــری مـــی گویـــد : ایـــن پـــروژه نـــه تنهـــا 
ـــرعت هـــم خواهـــد گرفـــت،  ـــه س ـــی شـــود ک متوقـــف نم
ـــه  ـــس گرفت ـــده مجل ـــر و نماین ـــاون وزی ـــر و مع همـــه از وزی
تـــا مســـئوالن دیگـــر بـــه دنبـــال اتمـــام هرچـــه ســـریعتر 
ایـــن پـــروژه هســـتند.  او از افزایـــش تخصیـــص اعتبـــار 
ـــه  ـــد ک ـــی ده ـــر م ـــد خب ـــه 84 درص ـــروژه ب ـــن پ ـــال 96 ای س
ـــت.  ـــده اس ـــق ش ـــا محق ـــده ام ـــت نش ـــوز پرداخ ـــه هن البت
ـــی  ـــت م ـــزودی پرداخ ـــم ب ـــکاران ه ـــب پیمان ـــی از طل بخش
ـــده  ـــار دوبان ـــش اعتب ـــول افزای ـــئوالن ق ـــاوه مس ـــود.به ع ش

ـــد. ـــن را داده ان ـــد- قای ـــور بیرجن ـــازی مح س
امـــا بـــه راســـتی بـــا ایـــن رونـــد اســـتوار بـــر تخصیـــص 
ـــک شـــدن  ـــه نزدی ـــد ب ـــل امســـال گاهـــی امی ـــه مث ـــی ک های
آن بـــه 100 درصـــد مـــی رســـد یـــا وعـــده هـــای افزایـــش 
ـــر  ـــال دیگ ـــد س ـــرگ چن ـــاده م ـــازی ج ـــده س ـــار، دوبان اعتب

ـــرد؟ ـــی ب ـــان م زم

پروژه جاده مرگ متوقف می شود؟
مدیر کل راه و شهرسازی : دوبانده ســـازی محور بیرجند-قاین شتاب می گیرد
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حوادث

بیرجند امروز / عمید
ـــه  ـــوان عرض ـــی برت ـــل توجه ـــر قاب ـــا تاثی ـــگاه ه ـــی نمایش ـــر پای  ب
محصـــوالت صنایـــع دســـتی و ارائـــه ظرفیـــت هـــای  هنرمنـــدان مـــی 
گـــذارد . بـــه عـــاوه از مهمتریـــن کار کردهـــای نمایشـــگا ه هـــا ایجـــاد 
زمینـــه مناســـب بـــرای درآمدزایـــی بـــرای هنرمنـــدان اســـت. امســـال 
ـــروش  ـــه ف ـــی ب ـــان جنوب ـــتی خراس ـــع دس ـــان صنای ـــارد توم ۲میلی
رفتـــه و بخـــش قابـــل توجهـــی از ایـــن درآمـــد در نمایشـــگاه هـــا بـــه 

دســـت آمـــده اســـت.
نمایشـــگاه فرصـــت و ظرفیـــت مناســـبی بـــرای تجاری ســـازی 
ــوزه  ــگاهی در حـ ــای نمایشـ ــن کارکرد هـ ــد. ایـ ــاب می آیـ به حسـ
صنایع دســـتی، به دلیـــل آن کـــه حجـــم بزرگـــی ار فعالیت هـــای 
تجـــاری صنایع دســـتی در نمایشـــگاه ها رخ می دهـــد، بیشـــتر از 
ـــا اســـت. در گذشـــته نمایشـــگاه های صنایع دســـتی  ـــر بخش ه دیگ
تنهـــا محـــل عرضـــه محصـــوالت بـــه خریـــداران بـــوده اســـت امـــا در 
حـــال حاضـــر نمایشـــگاه های صنایع دســـتی بـــه فرصتـــی بـــرای 
ـــدگان  ـــار و مصرف کنن ـــدگان، تج ـــان تولید کنن ـــاط می ـــراری ارتب برق
ـــه  ـــی ک ـــای باالی ـــر فرصت ه ـــاوه ب ـــر ع ـــن ام ـــت. ای ـــده اس ـــدل ش ب
ـــرای  ـــبی ب ـــت مناس ـــد موقعی ـــاد می کن ـــدگان ایج ـــرای تولید کنن ب

ـــازی  ـــت تجاری س ـــدن و در نهای ـــی ش ـــدن و تخصص ـــر ش حرفه ای ت
محصـــوالت صنایع دســـتی اســـت. در واقـــع نمایشـــگاه ها ویتریـــن 
صنایع دســـتی هســـتند و می تـــوان نبـــض صنایع دســـتی را بـــا 
ـــتی اداره کل  ـــع دس ـــاون صنای ـــرد. مع ـــری ک ـــگاه ها اندازه گی نمایش
میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری خراســـان جنوبـــی 
مـــی گویـــد: از ابتـــدای امســـال بالـــغ بـــر ۲۰ میلیادریـــال انـــواع صنایـــع 
دســـتی اســـتان بـــه فـــروش رســـید وفـــروش صنایـــع دســـتی اســـتان 
در شـــش ماهـــه اول نخســـت امســـال، نســـبت بـــه دوره مشـــابه ســـال 

ـــش داشـــته اســـت. گذشـــته ۲۴ درصـــد افزای
وی تنـــوع، افزایـــش کیفیـــت، تعـــدد مراکـــز عرضـــه و فـــروش صنایـــع 
دســـتی، رســـانه های گروهـــی، فعالیت هـــای اداره کل در زمینـــه  
شناســـاندن تولیـــدات صنایـــع دســـتی اســـتان را از دالیـــل ایـــن 

ـــمرد. ـــروش برش ـــمگیر ف ـــش چش افزای
ـــب بازارچه هـــای  ـــا برپایـــی ۲۴۰ غرفـــه در قال ـــه گفتـــه او امســـال ب ب
صنایـــع دســـتی بـــه مناســـبت ایـــام نـــوروز و تابســـتان و مشـــارکت 
ـــا ۳9 غرفـــه تولیـــدات  در ۱۳ مـــورد نمایشـــگاه های خـــارج اســـتان ب
هنرهـــای ســـنتی و صنایـــع دســـتی اســـتان در رشـــته هـــای  تـــراش 
ســـنگهای قیمتـــی و نیمـــه قیمتـــی، جاجیـــم بافـــی، حولـــه بافـــی 

ســـنتی، حصیربافـــی، بافته هـــای داری، ســـفال و دیگـــر نمونه هـــای 
صنایـــع  دســـتی بـــه نمایـــش گذاشـــته شـــد.

ـــع دســـتی  ـــزود: بازارچه هـــای عرضـــه وفـــروش صنای ـــاس زاده اف عب
اســـتان در نـــوروز و تابســـتان امســـال بـــا فـــروش بالـــغ بـــر 6۰۰۰ 
میلیـــون ریـــال، مشـــارکت در نمایشـــگاه های صنایـــع دســـتی خـــارج 
اســـتان بالـــغ بـــر ۲۰۰۰ میلیـــون ریـــال و ســـایر بخـــش هـــای فـــروش 

ـــه خـــود اختصـــاص داد. ـــال  را ب ۱۴۰۰۰ میلیـــون ری
امســـال هـــم دومیـــن نمایشـــگاه سراســـری صنایـــع دســـتی از تاریـــخ 
۱9 لغایـــت ۲۴ آذرمـــاه ســـالجاری در اســـتان خراســـان جنوبـــی برگـــزار  

مـــی شـــود.
ـــده  ـــزی ش ـــه برنامه ری ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــن ب ـــاس زاده همچنی عب
تـــا بـــا یـــک اجـــرای منظـــم ایـــن نمایشـــگاه در اســـتان بـــه صـــورت 
ـــه  ـــن گون ـــی ای ـــر پای ـــه داد: ب ـــود ادام ـــزار ش ـــاله برگ ـــی هرس متوال
ـــد  ـــرای عرضـــه محصـــوالت تولی ـــکان مناســـبی ب نمایشـــگاه هـــا م
شـــده سراســـر کشـــور اســـت  و مـــردم مـــی تواننـــد بـــا صنایـــع دســـتی 

ـــق آشـــنا شـــوند. ـــن طری اســـتانهای دیگـــر از ای
معـــاون صنایـــع دســـتی اداره کل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی 
و گردشـــگری خراســـان جنوبـــی اظهـــار داشـــت: توجـــه بـــه هنرهـــای 

بومـــی و ســـنتی امـــر مهمـــی اســـت کـــه بایـــد بـــه آن پرداختـــه شـــود 
و چنیـــن نمایشـــگاههایی مـــی توانـــد کمـــک  ارزشـــمندی بـــه ایـــن 
امـــر صـــورت دهـــد. تـــاش بـــرای برپایـــی نمایشـــگاه هـــای صنایـــع 
دســـتی و تجـــاری ســـازی ایـــن محصـــوالت در کان کشـــور بـــه طـــور 
ـــازمان  ـــتی س ـــاون صنایع دس ـــود.  مع ـــی ش ـــری م ـــی گی ـــدی پ ج
ـــه  ـــا اشـــاره ب میراث فرهنگـــی، صنایع دســـتی و گردشـــگری کشـــور ب
ـــه  ـــا توج ـــد: »ب ـــی گوی ـــتی م ـــازی در صنایع دس ـــعه تجاری س توس
بـــه افزایـــش امیـــدواری نـــزد تجـــار و نـــگاه آن هـــا نســـبت بـــه 
ـــرمایه گذاری ها در  ـــه س ـــل ب ـــت، تمای ـــن صنع ـــد ای ـــده روبه رش آین
ـــل  ـــه دلی ـــوب ب ـــده خ ـــن آین ـــت. ای ـــده اس ـــتر ش ـــش بیش ـــن بخ ای

ـــت.« ـــده اس ـــر ش ـــی تصوی ـــای متنوع فعالیت ه
ـــش  ـــال افزای ـــتی در ح ـــی صنایع دس ـــردش مال ـــام او »گ ـــر اع بناب
اســـت. به عنـــوان مثـــال صـــادرات صنایع دســـتی بیـــش از ۲.5 برابـــر 
ـــری  ـــش از ۴ براب ـــش بی ـــز افزای ـــی نی شـــده اســـت و در حـــوزه داخل
ـــی  ـــه بازار هـــای داخل فروش هـــای نمایشـــگاهی نشـــان می دهـــد ک
ـــعه  ـــتند. توس ـــدن هس ـــترده تر ش ـــال گس ـــز در ح ـــتی نی صنایع دس
ـــراه  ـــد هم ـــی رش ـــکل دائم ـــا ش ـــان و ب ـــدون نوس ـــتی ب صنایع دس

ـــوده اســـت.« ب

ــه  ــتی بـ ــد: در بخـــش صنایع دسـ ــی دهـ ــه مـ ــق ادامـ نامورمطلـ
ســـرمایه گذاری توجـــه شـــده اســـت، ایـــن در حالـــی اســـت در 
ـــوزه صنایع دســـتی توجـــه  ـــه ســـرمایه گذاری در ح ـــر ب گذشـــته کمت
ـــگاه ها  ـــا نمایش ـــود ام ـــی ب ـــتر نمایش ـــگاه ها بیش ـــد و نمایش می ش
در حـــال حاضـــر بیشـــتر جنبـــه تجاری ســـازی و گفتمان ســـازی 

ـــت. ـــرده اس ـــدا ک پی
ـــت  ـــه ای اس ـــن جمل ـــت . ای ـــی اس ـــر بازاریاب ـــدم ب ـــازی مق ـــازار س ب
کـــه بســـیاری از کارشناســـان واســـتادان پیشکســـوت صنایع دســـتی 
ـــلیقه  ـــازار وس ـــی ب ـــاز واقع ـــاره نی ـــی درب ـــناخت کاف ـــود ش ـــاره نب درب
ـــی  ـــان م ـــران در جه ـــتی ای ـــع دس ـــروزی صنای ـــده ام ـــرف کنن مص
گوینـــد. یکـــی از گام هـــای موثـــر بـــرای کســـب جایگاهـــی 
مناســـب در بازارهـــای جهانـــی صنایـــع دســـتی، معرفـــی هرچـــه 

بیشـــترمحصوالت صنایـــع دســـتی وآشـــنایی بـــدون واســـطه 
ـــران  ـــتی ای ـــع دس ـــف صنای ـــای مختل ـــته ه ـــا رش ـــان ب مخاطب
اســـت. درایـــن زمینـــه شـــرکت در انـــواع نمایشـــگاه هـــای صنایـــع 
ـــا  ـــه ه ـــن عرص ـــی کوچکتری ـــا وحت ـــنواره ه ـــواع جش ـــتی وان دس
بـــرای تبلیـــغ صنایـــع دســـتی از اهمیـــت زیـــادی برخـــوردار اســـت.
ـــا برگـــزاری نمایشـــگاه هـــای خارجـــی ، اســـتانی وشهرســـتانی  ب
ـــع  ـــده صنای ـــد کنن ـــدان تولی ـــن هنرمن ـــالم بی ـــت س ـــرای رقاب ب
ـــاده  ـــه را آم ـــوان زمین ـــی ت ـــازار ســـازی م ـــرای ب ـــز  ب دســـتی ونی
ـــرای  ـــی ب ـــه هـــر مناســـبتی قابلیت ـــزاری نمایشـــگاه هـــا ب ـــرد. برگ ک
ـــدی  ـــای تولی ـــش کارگاه ه ـــم وافزای ـــه ک ـــا هزین ـــتغال ب ـــاد اش ایج
ـــا  ـــگاه ه ـــب در نمایش ـــروش مناس ـــل ف ـــه دلی ـــتی ب ـــع دس صنای

ـــت. ـــی اس ـــای فصل ـــه ه وبازارچ

ـــا  ـــد و ب ـــری بیرجن ـــهید مطه ـــان ش ـــی در خیاب ارگ کاه فرنگ
ـــورات  ـــکل زیگ ـــه ش ـــه ب ـــع در 6 طبق ـــر مرب ـــاحت 677 مت مس
ســـاخته شـــده اســـت. از مجمـــوع طبقـــات ایـــن بنـــا دو طبقـــه 
ـــده  ـــاخته ش ـــا س ـــوان نم ـــه عن ـــات ب ـــه طبق ـــرد دارد و بقی کارب
اســـت.مقرنس کاری و رســـمی بنـــدی هـــای موجـــود در فضـــای 
ـــر  ـــن اث ـــات ای ـــه تزئین ـــی از جمل ـــه ارگ کاه فرنگ ـــوض خان ح
اســـت. عمـــارت ارگ کاه فرنگـــی بیرجنـــد از بناهـــای تاریخـــی 
متعلـــق بـــه اواخـــر دوره زندیـــه و اوایـــل دوره قاجاریـــه اســـت. 
ــه  ــه در مجموعـ ــای ارگ کـ ــته بنـ ــال گذشـ ــد از سـ ــر چنـ هـ
اســـتانداری قـــرار دارد تخلیـــه شـــده اســـت ولـــی همچنـــان 
امـــکان حضـــور عاقـــه منـــدان بـــه راحتـــی در آن وجـــود نـــدارد.
ـــار  ـــرای برگـــزاری نمایشـــگاه آث از ســـال گذشـــته از بنـــای ارگ ب
ـــز  ـــده نی ـــود و در آین ـــی ش ـــتفاده م ـــار اس ـــن دی ـــدان ای هنرمن
قـــرار اســـت از آن بـــه عنـــوان مـــوزه بهـــره بـــرداری شـــود.

مدرســـه شـــوکتیه در حـــد فاصـــل دو خیابـــان طالقانـــی و شـــهید 
منتظـــری، عمـــارت اکبریـــه در خیابـــان معلـــم، بـــاغ و عمـــارت 
شـــوکت آبـــاد در محـــور بیرجنـــد- زاهـــدان، بـــاغ و عمـــارت 
رحیـــم آبـــاد در انتهـــای خیابـــان مـــدرس و… از جملـــه جاذبـــه 

ـــت. ـــتان اس ـــن شهرس ـــی ای ـــای تاریخ ه
منطقـــه بنـــد دره، آبشـــارهای گیـــوک و چهـــارده از جاذبـــه 
هـــای طبیعـــی و مـــوزه هـــای مشـــاهیر و مفاخـــر ملـــی، مـــوزه 
ـــی  ـــتان شناس ـــش، باس ـــات وح ـــوان، حی ـــراث پهل ـــف و می وق
ــت  ــد اسـ ــای بیرجنـ ــه هـ ــر جاذبـ ــی از دیگـ ــردم شناسـ و مـ
ـــه  ـــی از جاذب ـــه یک ـــهدای باقری ـــدس ش ـــتان مق ـــن آس همچنی
ـــد از  ـــه در ورودی بیرجن ـــت ک ـــهر اس ـــن ش ـــی ای ـــای مذهب ه

ـــرار دارد. ـــن ق ـــمت قای س

خراســـان جنوبـــی بـــه مرکزیـــت بیرجنـــد بـــا اســـتان هـــای 
خراســـان رضـــوی، یـــزد، کرمـــان و سیســـتان و بلوچســـتان 
ــا  بـ ــترک  مشـ ــرز  مـ ــر  کیلومتـ  ۳۲۰ و  ــت  اسـ ــایه  همسـ
ـــت  ـــه هیئ ـــا مصوب ـــال 8۳ ب ـــتان س ـــن اس ـــتان دارد.ای افغانس
ع  ــز ــان منتـ ــامی از خراسـ ــورای اسـ ــس شـ ــت و مجلـ دولـ
ـــان  ـــه خراس ـــس ب ـــتان طب ـــتن شهرس ـــا پیوس ـــک ب ـــد و این ش
جنوبـــی دارای ۱۱ شهرســـتان اســـت.این منطقـــه بـــر اســـاس 
اســـناد موجـــود زیســـتگاه یکـــی از اقـــوام آریایـــی بـــه نـــام 
ـــی،  ـــای پـــوش هـــای ســـنتی، نمدمال ـــوده اســـت. پ ســـاکارت ب
ـــی و قالیچـــه بافـــی، گلیـــم بافـــی  حصیربافـــی، ســـفالگری، قال
ـــت. ـــه اس ـــن خط ـــمند ای ـــتی ارزش ـــع دس ـــه صنای و… از جمل

در طبیعـــت بکـــر خراســـان جنوبـــی مناطـــق زیســـتی چـــون 
ـــه حفاظـــت شـــده آرک  ـــان، منطق ـــوع درمی ـــه شـــکار ممن منطق
ـــا پســـتانداران  ـــدان و… ب ـــاالب کجـــی نمکـــزار نهبن و گرنـــک، ت
ـــی  ـــاب طای ـــش، عق ـــوچ و می ـــره، ق ـــون هوب ـــی چ و پرندگان
و… وجـــود دارد کـــه ایـــن امـــر بـــر زیبایـــی هـــای طبیعـــت 
کویـــری خراســـان جنوبـــی افـــزوده بـــه ویـــژه آن کـــه غـــار 
بتـــون ســـرایان، نیـــزار خـــور خوســـف، گلزارهـــای قاینـــات، 
اللـــه زارهـــای زیرکـــوه، آبگیـــر موشـــین و حیـــات وحـــش 
ـــران،  ـــت. زعف ـــی اس ـــای طبیع ـــی ه ـــر زیبای ـــکوه از دیگ شاس
ـــوغات  ـــاورزی و س ـــوالت کش ـــم از محص ـــاب ه ـــک و عن زرش
محلـــی خـــاص خراســـان جنوبـــی است.موســـیقی محلـــی ایـــن 
منطقـــه نیـــز در نـــوع خـــود منحصـــر بـــه فـــرد اســـت و بســـیاری 
ـــاران و کاشـــت محصـــول را  ـــب ب ـــه طل از آداب گذشـــته از جمل

ـــت. ـــا داده اس ـــود ج در خ
هـــر پديـــده يـــا عامـــل انگيزشـــي كـــه جذابیتـــی در مقصـــد 

ـــاط  ـــرادي از نق ـــا اف ـــرد ي ـــه مســـافرت ف ـــر ب ـــد و منج ايجـــاد کن
ـــي  ـــده م ـــه نامي ـــود جاذب ـــگري ش ـــد گردش ـــه مقص ـــف ب مختل
ــه  ــته جاذبـ ــه دو دسـ ــگري بـ ــا در گردشـ ــه هـ ــود . جاذبـ شـ
ـــاخت  ـــان س ـــا انس ـــي ی ـــاي فرهنگ ـــه ه ـــي و جاذب ـــاي طبيع ه
تقســـیم مـــی شـــوند كـــه هـــر كـــدام از ايـــن انـــواع طيـــف 
متنـــوع و گوناگونـــي از پديـــده هـــا را بـــه خـــود اختصـــاص 
ـــامل  ـــی را ش ـــه های ـــی جاذب ـــای طبیع ـــه ه ـــد.  جاذب ـــي دهن م
ـــا  ـــدارد ام ـــا ن ـــاد آنه ـــی در ایج ـــان دخالت ـــه انس ـــوند ک ـــی ش م
جاذبـــه هـــای فرهنگـــی بـــا تفکـــرات انســـانی و در نتیجـــه 
ـــم  ـــا مه ـــه ه ـــود جاذب ـــد . وج ـــده ان ـــود آم ـــه وج ـــاش او ب ت
ـــه يـــك مقصـــد خـــاص اســـت  تريـــن داليـــل مســـافرت مـــردم ب
. جاذبـــه هـــاي گردشـــگري بـــه عنـــوان عامـــل جـــذب و بـــا 
ـــد  ـــي توانن ـــد، م ـــه دارن ـــی ک ـــاي خاص ـــي ه ـــه ويژگ ـــه ب توج
گردشـــگران را از نقـــاط مختلـــف وســـرزمين هـــاي دور بـــه 
ــگري  ــه گردشـ ــدر جاذبـ ــر چقـ ــانند . هـ ــود بكشـ ــمت خـ سـ
ــد ازقـــدرت  ــر باشـ ــر و جـــذاب تـ ــر بفردتـ متنـــوع تر،منحصـ
ـــوزه  ـــه ح ـــود و در نتيج ـــد ب ـــوردار خواه ـــري برخ ـــش باالت كش
ـــا  ـــه ه ـــت جاذب ـــت . اهمي ـــد داش ـــري خواهن ـــيع ت ـــوذ وس نف
ـــي،  ـــي و پذيرائ ـــات اقامت ـــود امكان ـــه وج ـــت ك ـــدي اس ـــه ح ب
فروشـــگاههاي ســـوغاتي و صنايـــع دســـتي نیـــز بـــه وجـــود 
ـــک  ـــط ی ـــک محـــل فق ـــن اســـت در ی ـــا بســـتگی دارد. ممک آنه
ـــد  ـــته باش ـــود داش ـــا وج ـــه ه ـــه ای از جاذب ـــا مجموع ـــه ی جاذب
امـــا در هـــر صـــورت شـــناخت رابطـــه بيـــن انـــواع جاذبـــه هـــاي 
مختلـــف يكـــي از مهـــم تريـــن مراحـــل توســـعه گردشـــگري 

ـــت . اس
ـــرد  ـــوع، منحصربف ـــه تن ـــه ب ـــا توج ـــگري ب ـــاي گردش ـــه ه جاذب

ــاورت  ــاط و مجـ ــنديت، ارتبـ ــار و سـ ــه اعتبـ ــودن، درجـ بـ
بـــا ســـاير جاذبـــه هـــا، در دســـترس بـــودن، زنـــده بـــودن 
ــش  ــزان كشـ ــت و ميـ ــتقرار ، داراي اهميـ ــت اسـ و موقعيـ
ـــفر ر ا  ـــزه س ـــد انگي ـــي توان ـــه م ـــتند ك ـــي هس ـــري متفاوت پذي
ـــع  ـــي مناب ـــور كل ـــد . بط ـــت كن ـــف تقوي ـــگران مختل در گردش
ــر پراكنـــش مكانـــي -فضايـــي، ويژگـــي  گردشـــگري از نظـ
هـــاي خـــاص، قدمـــت و ســـابقه تاريخـــي، وجـــود عناصـــر 
ــه  ــاي دیداری،جنبـ ــت هـ ــرد، جذابيـ ــا ارزش و منحصربفـ بـ
هـــاي قداســـت و مذهبـــی، طبيعـــي يـــا فرهنگـــي بـــودن 
ـــازار گردشـــگری اســـت  پاســـخگوي بخـــش هـــاي خاصـــي از ب
. بنابرايـــن ويژگـــي هـــا و جذابيـــت هـــا برنامـــه ريـــزان را 
در انتخـــاب بازارهـــاي هـــدف، پاســـخگويي بـــه تقاضـــاي 
ــگری در  ــعه گردشـ ــراي توسـ ــزي بـ ــه ريـ ــود و برنامـ موجـ

آینـــده يـــاري خواهـــد کـــرد.
ـــات  ـــة تأسيس ـــه مجموع ـــگري ب ـــات گردش ـــهيات و خدم تس
ـــي،  ـــت، پذيرائ ـــل ، اقام ـــل و نق ـــه حم ـــوط ب ـــزات مرب و تجهي
تفريـــح و خدمـــات جنبـــي مربـــوط بـــه گردشـــگري گفتـــه مـــی 
ـــدی  ـــته بن ـــات دس ـــواع تاسیس ـــتا از ان ـــن راس ـــود. در همی ش

ـــی شـــود: ـــه م ـــر ارائ زی
تاسيســـات اقامتـــي عبارتنـــد از : هتـــل هـــا و مهمانخانـــه 
ـــا . ـــل ه ـــا و مت ـــيون ه ـــگري، پانس ـــاي گردش ـــا، اردوگاه ه ه

ــه  اغذيـ ــاي  هـ ــه  دكـ  : از  ــد  عبارتنـ ــي  پذيرايـ ــات  تاسيسـ
فروشـــي، كافـــه هـــا و قهـــوه خانـــه هـــا و نظايـــر اينهـــا .

ـــا، اســـتخرهاي شـــنا،  ـــد از :پاركه  تأسيســـات تفريحـــي عبارتن
ـــا . ـــر آنه ـــا و نظاي پيســـتهاي ورزشـــي، كلوپه

ـــار ايـــن تأسيســـات يـــك سلســـله فعاليتهـــاي خدماتـــي  در كن

وجـــود دارنـــد كـــه بـــه صـــورت غيـــر مســـتقيم در صنعـــت 
ـــن خدمـــات  ـــد. اي ـــه خدمـــات مـــی پردازن ـــه ارائ گردشـــگری ب
ـــرودگاه،  ـــل، ف ـــاي اتومبي ـــرگاه ه ـــن، تعمي ـــاي بنزي ـــپ ه پم
ـــس  ـــا ، آژان ـــك ه ـــال هـــاي مســـافربري ، بان راه آهـــن، ترمين
ـــياري  ـــي و بس ـــاي ايمن ـــت ه ـــز مراقب ـــافرتي، مرك ـــاي مس ه
ـــرد .  ـــی گی ـــر م ـــاز را در ب ـــورد ني ـــي م ـــات جنب ـــر از خدم ديگ

تســـهيات و خدمـــات گردشـــگري يكـــي از بنيـــادي تريـــن 
ــه  کـ ــتند  هسـ ــگري  گردشـ ــت  صنعـ در  ــه  عرضـ ــكال  اشـ
ــان  ــع ميزبـ ــراي جوامـ ــي را بـ ــم درآمدزايـ ــترين حجـ بيشـ
ــهیات  ــات و تسـ ــه خدمـ ــرای ارائـ ــد. بـ ــراه دارنـ ــه همـ بـ
ـــت  ـــروری اس ـــیار ض ـــا بس ـــاخت ه ـــود زیرس ـــگری وج گردش
ـــن  ـــن رك ـــده اي از اي ـــش عم ـــا بخ ـــاخت ه ـــع زيرس و در واق
ـــي،  ـــي، هواي ـــا )زمين ـــي ه ـــد . دسترس ـــي دهن ـــكيل م را تش
ـــي (، آب آشـــاميدني و تاسيســـات فاضـــاب، خدمـــات  درياي
ـــرژي  ـــواع ان ـــن ان ـــكي، تامي ـــاي پزش ـــت ه ـــتي و فوري بهداش
ــت(  اينترنـ ــت،  پسـ  ، ــرات  مخابـ ــتم  )سيسـ ــات  ارتباطـ و 
در حـــوزه زيرســـاخت هـــا قـــرار مـــي گيرنـــد و در توســـعه 

گردشـــگری نقـــش ویـــژه ای دارنـــد.
ــاي  هـ ــت  فعاليـ و  ــا  هـ ــاخت  زيرسـ ــعه  توسـ در  ــه  آنچـ  
ـــان  ـــه ميزب ـــتفاده جامع ـــت ، اس ـــم اس ـــیار مه ـــگري بس گردش
ـــاخت  ـــن زيرس ـــياري از اي ـــه بس ـــرا ک ـــت . چ ـــهیات اس از تس

ـــا  ـــوند، ام ـــي ش ـــاد م ـــگري ايج ـــعه گردش ـــدف توس ـــا ه ـــا ب ه
مـــردم ســـاكن در جامعـــه ميزبـــان نيـــز از ايـــن امكانـــات 
اســـتفاده مـــی نماینـــد و مـــی تـــوان گفـــت کـــه توســـعه 
ـــژه در مناطـــق  ـــه توســـعه فرابخشـــي، بوي گردشـــگري منجـــر ب
ـــي  ـــی از زندگ ـــردم بوم ـــت م ـــزان رضاي ـــده و مي ـــتايي ش روس
را افزايـــش مـــي دهـــد . يكـــي از مهـــم تریـــن منافـــع توســـعه 
ـــتفاده  ـــگري، اس ـــاي گردش ـــاخت ه ـــي زيرس ـــب و اصول مناس
ــگيري از  ــت و پيشـ ــط زيسـ ــت از محيـ ــا در حفاظـ از آنهـ

آلودگيهـــا مـــي باشـــد.
ـــه  ـــك منطق ـــگري در ي ـــاي گردش ـــه ه ـــود جاذب ـــن وج بنابراي
شـــرط الزم بـــراي فعاليتهـــاي مربـــوط بـــه آن مـــي باشـــد، 
ــا كافـــي نيســـت. شـــرط كافـــي آن وجـــود تأسيســـات  امـ
ــل  ــتم حمـ ــود سيسـ ــن وجـ ــي و همچنيـ ــات رفاهـ و خدمـ
و نقـــل و شـــبكه راه هـــاي اســـتاندارد اســـت كـــه بتوانـــد 

نيازهـــاي مســـافران را در حـــد مطلـــوب بـــرآورده ســـازد.
در بیرجنـــد و بـــه طـــور کلـــی خراســـان جنوبـــی در برخـــورداری 
از بســـیاری از ارکان گردشـــگری نقـــص داریـــم و همـــان طـــور 
ـــی آن  ـــی و معرف ـــار تاریخ ـــتن آث ـــط داش ـــد فق ـــه ش ـــه گفت ک
هـــا، گردشـــگری را بـــه یـــک صنعـــت تبدیـــل نمـــی کنـــد 
ـــاد  ـــن ارکان و ایج ـــت آوردن ای ـــه دس ـــرای ب ـــاش ب ـــه ت بلک

ـــد. ـــه باش ـــورد توج ـــد م ـــا بای آن ه

درآمد 2 میلیارد تومانی فروش صنایع دستی 

لزوم توجه به صنعت گردشگری بیرجند
سرمقاله

ادامه از صفحه اول
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بیرجنـــد امروز/ عمید
ــین  ــدر نشـ ــی، صـ ــای خالـ ــه هـ ــزرگ خانـ ــک بـ مالـ
ــزرگ؛  ــول بـ ــور غـ ــی کشـ ــای خالـ ــه هـ ــدول خانـ جـ
تهـــران اســـت و خراســـان جنوبـــی در رده بیســـت و 
چهـــارم اســـتان هـــای مالـــک خانـــه هـــای خالـــی 
جـــای دارد. براســـاس آمـــار ۳۱ هـــزار و ۳5۰ خانـــه 
خالـــی در خراســـان جنوبـــی وجـــود دارد و ایـــن 
اســـتان ۱/۲ درصـــد خانـــه هـــای خالـــی کشـــور را در 
خـــود جـــای داده اســـت.  اربابـــی رئیـــس اتحادیـــه 
مشـــاوران امـــاک بـــه بیرجنـــد امـــروز مـــی گویـــد: 
ــاره دادن  ــت اجـ ــه در نوبـ ــی کـ ــه هایـ ــاره خانـ دربـ
ــه داد  ــوان ارائـ ــی تـ ــار مشـــخصی نمـ ــرار دارد آمـ قـ
ـــای  ـــگاه ه ـــر بن ـــی در دفت ـــه خال ـــدود 5۰۰ خان ـــا ح ام
مختلـــف بـــه عنـــوان مثـــال شـــهر بیرجنـــد وجـــود 
دارد کـــه بـــرای اجـــاره و فـــروش ســـپرده شـــده 

اســـت.
ـــه  ـــج اولی ـــران از نتای ـــار ای ـــز آم ـــام مرک ـــاس اع براس
سرشـــماری نفـــوس و مســـکن ســـال 95، هم اکنـــون 
ــکونی  ــد مسـ ــزار واحـ ــون و۴۰۰ هـ ــدود ۲5 میلیـ حـ
ــوار در کل  ــزار خانـ ــون و ۲۰۰ هـ ــل ۲۴ میلیـ در مقابـ
بـــازار مســـکن کشـــور وجـــود دارد؛ هـــر چنـــد ایـــن 
ــون و۲۰۰  ــک میلیـ ــدود یـ ــود حـ ــی از وجـ ــار کلـ آمـ
ــت  ــور حکایـ ــازاد در کشـ ــکونی مـ ــد مسـ ــزار واحـ هـ
 6۰۰ و  میلیـــون   ۲ امـــا وجـــود حـــدود  می کنـــد، 
ــان  ــور، نشـ ــتان کشـ ــی در ۳۱ اسـ ــه خالـ ــزار خانـ هـ
می دهـــد هـــم اکنـــون »عرضـــه در حـــال مصـــرف« 
در بـــازار مســـکن، در واقـــع معـــادل ۲۲ میلیـــون 

ــزار واحـــد مســـکونی اســـت. و8۰۰ هـ
ــون  ــم اکنـ ــه هـ ــت کـ ــر آن اسـ ــا بیانگـ ــن آمارهـ ایـ
بـــا وجـــود آنکـــه بیـــش از تعـــداد خانوارهـــا در 
ــه  ــا بـ ــود دارد، امـ ــکونی وجـ ــد مسـ ــور واحـ کل کشـ
ــال های  ــازها در سـ ــاخت و سـ ــراف« سـ ــل »انحـ دلیـ
ــازار  ــا در بـ ــورد تقاضـ ــای مـ ــوع واحدهـ ــر از نـ اخیـ
مصـــرف، ســـمت تقاضـــای مصرفـــی مســـکن بـــا 
کســـری حـــدود یـــک میلیـــون و۴۰۰ هـــزار واحـــدی 
مواجـــه اســـت کـــه ایـــن ناشـــی از هدایـــت بخشـــی 
ــی  ــای خالـ ــازار خانه هـ ــه بـ ــد بـ ــای جدیـ از واحدهـ
برآوردهـــای  بـــا  اینکـــه مطابـــق  اســـت. ضمـــن 
ــه در  ــکن کـ ــع مسـ ــرح جامـ ــه در طـ ــورت گرفتـ صـ
ــور  ــکن کل کشـ ــازار مسـ ــد، بـ ــام شـ ــال 9۲ انجـ سـ
ــرح  ــق طـ ــال ۱۴۰5)افـ ــان سـ ــا پایـ ــم تـ ــت کـ دسـ
ــدود 9۰۰  ــاخت حـ ــه سـ ــاالنه بـ ــکن( سـ ــع مسـ جامـ

ــاز دارد. ــکونی نیـ ــد مسـ ــزار واحـ هـ
ـــش  ـــاز پی ـــن نی ـــود ای ـــه باوج ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ــه  ــی در فاصلـ ــای خالـ ــداد خانه هـ ــده، تعـ بینـــی شـ
ـــماری  ـــج سرش ـــا نتای ـــق ب ـــا 95)مطاب ـــال های 9۰ ت س
ــده  ــه شـ ــدی مواجـ ــد 55 درصـ ــا رشـ ــال 95( بـ سـ

اســـت؛ یعنـــی از حـــدود یـــک میلیـــون و6۰۰ هـــزار 
ـــون و6۰۰  ـــدود ۲ میلی ـــه ح ـــی ب ـــکونی خال ـــد مس واح
ــنهادی  ــه پیشـ ــت. »نقشـ ــیده اسـ ــد رسـ ــزار واحـ هـ
ســـرمایه گذاری های  ریســـک  کاهـــش  بـــرای 
جدیـــد« در دوره رونـــق ســـاختمانی، بـــر مبنـــای 
»توزیـــع اســـتانی خانه هـــای خالـــی از ســـکنه« بـــه 
از  می کنـــد  توصیـــه  ســـاختمانی  ســـرمایه گذاران 
تمرکـــز تمـــام ســـرمایه های خـــود در اســـتان های 
ــه  ــتانی کـ ــی 7 اسـ ــی یعنـ ــای خالـ ــورس خانه هـ بـ
57 درصـــد خانه هـــای خالـــی در آنهـــا واقـــع شـــده 
ـــرار دارد  ـــا ق ـــز در آنه ـــور نی ـــهر کش ـــا 7 کان ش و اتفاق

خـــودداری کننـــد.

نقشه ساخت و ساز
 ۴95 و  میلیـــون  یـــک  حـــدود  حاضـــر  حـــال  در 
واحـــد مســـکونی خالـــی از ســـکنه در هفـــت اســـتان 
فـــارس،  رضـــوی،  خراســـان  اصفهـــان،  تهـــران، 
ــایی  ــتان شناسـ ــرز و خوزسـ ــرقی، البـ ــان شـ آذربایجـ
شـــده اســـت کـــه هـــر یـــک از ایـــن اســـتان ها 
بـــه تنهایـــی بیـــش از 5 درصـــد از کل خانه هـــای 
ـــن در  ـــد. ای ـــای داده ان ـــود ج ـــور را در خ ـــی در کش خال
ـــر  ـــتان دیگ ـــک از ۲۴ اس ـــر ی ـــه در ه ـــت ک ـــی اس حال
ــای  ــه خانه هـ ــی بـ ــای خالـ ــبت خانه هـ ــور، نسـ کشـ
خالـــی کل کشـــور کمتـــر از ۴ درصـــد گـــزارش شـــده 
اســـت. همچنیـــن نـــرخ خانه هـــای خالـــی در هفـــت 
اســـتان یـــاد شـــده در فاصلـــه ســـال های 9۰ تـــا 95، 

معـــادل 6۱ درصـــد رشـــد داشـــته اســـت.
ــی  ــه ترجیحـ ــان در نقشـ ــال، کارشناسـ ــن حـ ــا ایـ بـ
ســـرمایه گذاری کم ریســـک در ســـاخت و ســـازهای 
جدیـــد توصیـــه می کننـــد، اگرچـــه نـــرخ خانه هـــای 
ــایر  ــه سـ ــبت بـ ــور نسـ ــهر کشـ ــی در 7 کان شـ خالـ
شـــهرها باالتـــر اســـت، امـــا ایـــن آمارهـــا هرگـــز بـــه 
ــازهای  ــاخت و سـ ــازار سـ ــل بـ ــباع کامـ ــای اشـ معنـ
ــه  ــت. بـ ــهرها نیسـ ــن شـ ــکونی در ایـ ــی مسـ مصرفـ
ســـاختمانی  ســـرمایه گذاران  کـــه  معنـــا  ایـــن 
ضمـــن آنکـــه بایـــد اولویـــت ســـرمایه گذاری های 
جدیـــد را بـــه ســـاخت و ســـاز در شـــهرهای میانـــی 
ـــوف  ـــکن معط ـــاخت مس ـــت س ـــک دارای ظرفی و کوچ
کننـــد بـــا لحـــاظ ســـه شـــرط عمـــده می تواننـــد در 
موفقـــی  ســـرمایه گذاری های  نیـــز  کان شـــهرها 

ــند. ــته باشـ داشـ
ــد  ــه می کننـ ــرمایه گذاران توصیـ ــه سـ ــان بـ کارشناسـ
بـــرای »کاهـــش طـــول دوره انتظـــار بـــرای فـــروش 
ــچ  ــه هیـ ــی بـ ــع فعلـ ــد«، در مقطـ ــای جدیـ واحدهـ
متـــراژ  نرونـــد؛  »لوکس ســـازی«  ســـراغ  وجـــه 
ــر  ــه زیـ ــرده و بـ ــل« کـ ــود را »تعدیـ ــای خـ واحدهـ
۱۰۰ مترمربـــع)و حتـــی کمتـــر( برســـانند و همچنیـــن 
ــود در  ــاختمانی خـ ــرمایه گذاری های سـ ــت سـ اولویـ

ـــک  ـــهرهای کوچ ـــه »ش ـــده را ب ـــاد ش ـــتان ی ـــت اس هف
ـــیل  ــه از پتانس ــهرها« کـ ــراف کان شـ ــی اطـ و میانـ
جدیـــد  واحدهـــای  ســـاخت  بـــرای  بیشـــتری 
برخوردارنـــد قـــرار دهنـــد. بـــا لحـــاظ ایـــن ســـه 
ــت  ــتان و هفـ ــت اسـ ــرمایه گذاری در هفـ ــرط، سـ شـ
کان شـــهر واقـــع در آن نه تنهـــا هیـــچ منعـــی نـــدارد 
بلکـــه بـــرای پاســـخ بـــه نیـــاز مصرفـــی موجـــود در 

ــت. ــروری اسـ ــکن ضـ بازارمسـ

دالیل افزایش خانه های خالی 
کارشناســـان ســـه علـــت عمـــده بـــرای رشـــد 55 
درصـــدی تعـــداد خانه هـــای خالـــی در کشـــور در 
فاصلـــه ســـال های 9۰ تـــا 95 را مطـــرح می کننـــد 
کـــه بـــر مبنـــای آن نقشـــه اولویت بنـــدی اســـتان ها 
جغرافیـــای  براســـاس  ســـازها  و  ســـاخت  بـــرای 
کشـــوری خانه هـــای خالـــی قابـــل تشـــریح اســـت. 
ـــای  ـــداد خانه ه ـــدی تع ـــد 55 درص ـــل رش ـــن دلی اولی
ــه  ــده، بـ ــاد شـ ــی یـ ــازه زمانـ ــور در بـ ــی در کشـ خالـ
کاهـــش قـــدرت خریـــد خانوارهـــا طـــی 5 ســـال 
اخیـــر به خصـــوص فاصلـــه ســـال های 9۰ تـــا 9۲ کـــه 
از یـــک طـــرف »جهـــش قیمـــت مســـکن« رخ داد و 
ــکن  ــد مسـ ــهیات خریـ ــزان تسـ ــر میـ ــوی دیگـ از سـ
»انـــدک« بـــود و تقویـــت نشـــد، برمی گـــردد؛ نبـــود 
تـــوان مالـــی کافـــی بـــرای خریـــد مســـکن از ســـوی 
واحدهـــای  از  بخشـــی  شـــد  موجـــب  خانوارهـــا 
ســـاخته شـــده به جـــای تزریـــق بـــه بـــازار مصـــرف 
به صـــورت واحدهـــای خالـــی از ســـکنه انباشـــته 

شـــوند.
ســـرمایه گذاری های  »انحـــراف  دلیـــل،  دومیـــن 
بـــازار  از  اخیـــر  ســـال   5 طـــی  ســـاختمانی« 
می کنـــد.  مطـــرح  را  مســـکن  مصرفـــی  تقاضـــای 
ــرمایه  ــوان و سـ ــده تـ ــته عمـ ــال های گذشـ ــی سـ طـ
ســـازندگان مســـکن بـــه ســـمت ســـاخت واحدهـــای 
بزرگ متـــراژ  و  گران قیمـــت  لوکـــس،  مســـکونی 
منحـــرف شـــد و ایـــن در حالـــی اســـت کـــه عمـــده 
ــای  ــه واحدهـ ــازار مســـکن معطـــوف بـ ــا در بـ تقاضـ
مســـکونی »کوچـــک و میان متـــراژ« بـــود. »شـــتاب 
ــن  ــد پاییـ ــاز« و »رشـ ــاخت و سـ ــراژ سـ ــاالی تیـ بـ
ــال  ــه سـ ــی بـ ــال منتهـ ــا« در 5 سـ ــداد خانوارهـ تعـ
ـــیب  ـــد »ش ـــث ش ـــه باع ـــت ک ـــی اس ـــومین دلیل 95 س
رشـــد عرضـــه مســـکن« از »شـــیب رشـــد تعـــداد 
خانوارهـــا« بیشـــتر شـــود. در فاصلـــه ســـال های 9۰ 
ــور از  ــکونی کشـ ــای مسـ ــداد کل واحدهـ ــا 95، تعـ تـ
ــون و  ــه ۲5 میلیـ ــد بـ ــزار واحـ ــون و 6۰۰ هـ ۲۱ میلیـ
۴۰۰ هـــزار واحـــد رســـید یعنـــی معـــادل ۱8 درصـــد 
ــه در  ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ــت و ایـ ــش یافـ افزایـ
ـــور  ـــای کش ـــداد کل خانواره ـــی، تع ـــازه زمان ـــن ب همی
ــزار  ــون و ۱85 هـ ــدی از ۲۱میلیـ ــد ۱۴ درصـ ــا رشـ بـ

ـــید. ـــوار رس ـــزار خان ـــون و ۲۰۰ ه ـــه ۲۴ میلی ـــوار ب خان

ســرمایه گذاری در مسکن خراسان جنوبی 
ســـرمایه گذاری  اســـتانی  اولویت بنـــدی  نقشـــه 
ـــی در  ـــای خال ـــداد خانه ه ـــای تع ـــر مبن ـــاختمانی ب س
هـــر یـــک از شـــهرها و اســـتان های کشـــور در حالـــی 
بـــر هدایـــت ســـاخت و ســـاز بـــه شـــهرهای میانـــی 
ــوار  ــد خانـ ــش بعـ ــه کاهـ ــز دارد کـ ــک تمرکـ و کوچـ
طـــی 5 ســـال اخیـــر، ضـــرورت ســـاخت واحدهـــای 
ـــای  ـــه دوره ه ـــبت ب ـــر« نس ـــراژ کمت ـــا »مت ـــکونی ب مس
ــه  ــج اولیـ ــاس نتایـ ــد. براسـ ــکار می کنـ ــل را آشـ قبـ
بعـــد   ،95 ســـال  مســـکن  و  نفـــوس  سرشـــماری 
ــر واحـــد  ــر در هـ ــال 95 بـــه ۳/ ۳ نفـ ــوار در سـ خانـ
مســـکونی کاهـــش یافتـــه و ایـــن در حالـــی اســـت 
کـــه در ســـال 9۰ بعـــد خانـــوار 5/ ۳ و در ســـال 85 
ــکونی  ــد مسـ ــر واحـ ــر در هـ ــط ۴ نفـ ــور متوسـ به طـ

گـــزارش شـــده بـــود.
در شـــرایطی کـــه »ســـرانه متعـــارف مســـاحت بنـــای 
مســـکونی« بایـــد حـــدود ۳۰ مترمربـــع باشـــد، هـــم 
واحدهـــای  عمـــده  مســـاحت  میانگیـــن  اکنـــون 
ـــع  ـــد از ۱۰۰ مترمرب ـــور نبای ـــد در کل کش ـــکونی جدی مس
فراتـــر بـــرود؛ البتـــه ایـــن ســـطح متعـــارف بـــا 

ـــادی  ـــوان اقتص ـــکن«، »ت ـــد مس ـــدرت خری ـــاظ »ق لح
در  آپارتمان هـــا«  قیمـــت  »ســـطح  و  خانوارهـــا« 
ــرآورد  ــکن بـ ــازار مسـ ــی بـ ــرایط فعلـ ــهرها در شـ شـ
پیشـــنهادی  نقشـــه  در  کارشناســـان  می شـــود. 
ســـرمایه گذاری های  جغرافیایـــی  اولویت بنـــدی 
ــی  ــای خالـ ــرخ خانه هـ ــا نـ ــب بـ ــاختمانی متناسـ سـ
ـــه  ـــور، توصی ـــتان های کش ـــهرها و اس ـــک از ش در هری
کمتریـــن  بـــا  شـــهرهای  هم اکنـــون  می کننـــد 
میـــزان خانه هـــای خالـــی، از بیشـــترین ظرفیـــت 
ســـرمایه گذاری های  و  ســـاز  و  ســـاخت  بـــرای 

جدیـــد ســـاختمانی برخوردارنـــد.
در حـــال حاضـــر اســـتان تهـــران بـــا ســـهم ۱8/9 
کشـــور،  خالـــی  خانه هـــای  کل  از  درصـــدی 
ســـرمایه گذاری  بـــرای  اســـتان  کم ظرفیت تریـــن 
ــی  ــن در حالـ ــود و ایـ ــوب می شـ ــاختمانی محسـ سـ
و  ایـــام  اســـتان  دو  از  هرکـــدام  در  اســـت کـــه 
کهکیلویـــه و بویراحمـــد، کمتـــر از 5/ ۰ درصـــد کل 
ــی  ــای خالـ ــوان خانه هـ ــکونی به عنـ ــای مسـ واحدهـ
ــه  ــا نقشـ ــق بـ ــن مطابـ ــده اند؛ بنابرایـ ــایی شـ شناسـ
ســـرمایه گذاری های  اســـتانی  اولویت بنـــدی 
بـــا  اســـتان  دو  ایـــن  ســـاختمانی،  جدیـــد 

ســـاز  و  ســـاخت  بـــرای  مناطـــق  ظرفیت تریـــن 
ـــه  ـــا توصی ـــا ب ـــنهادی کام ـــه پیش ـــن نقش ـــتند. ای هس
ســـرمایه گذاران  بـــه  مســـکن  بخـــش  متولـــی 
راه  وزیـــر  اســـت.  منطبـــق  اخیـــر  ســـال های  در 
همـــواره  اخیـــر  ســـال  ســـه  طـــی  وشهرســـازی 
بـــر ضـــرورت هدایـــت ســـرمایه های  بـــا تاکیـــد 
ــهرهای  ــهرها، شـ ــارج از کان شـ ــه خـ ــاختمانی بـ سـ
میانـــی و کوچـــک را پرظرفیت تریـــن مناطـــق بـــرای 
ســـاخت و ســـاز و دسترســـی بـــه بازدهـــی مطلـــوب 
عنـــوان کـــرده  ســـازندگان  بـــرای  ســـرمایه گذاری 

ــت. اسـ
جغرافیایـــی  اولویت بنـــدی  پیشـــنهادی  نقشـــه 
نه تنهـــا  ســـاختمانی  جدیـــد  ســـرمایه گذاری های 
فـــروش  بـــرای  انتظـــار  دوره  طـــول  می توانـــد 
ــه از  ــد بلکـ ــش دهـ ــده را کاهـ ــای ساخته شـ واحدهـ
ــاختمانی  ــرمایه گذاری سـ ــخ سـ ــت تلـ ــرار سرنوشـ تکـ
در فاصلـــه ســـال های 9۰ تـــا 9۲ کـــه بـــه دلیـــل 
ـــای  ـــطح تقاض ـــا س ـــازها ب ـــاخت و س ـــب س ـــدم تناس ع
ـــش  ـــس بخ ـــه حب ـــر ب ـــازار منج ـــود در ب ـــی موج مصرف
قابل توجهـــی از ســـرمایه ها در واحدهـــای فـــروش 

نرفتـــه شـــد، جلوگیـــری می کنـــد.
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بیرجند امروز / حصان 
گســـتردگی و پراکنـــش جهانـــی ایـــن انـــرژی هـــا منجـــر بـــه آن 
ـــم نشـــود  ـــرژی حاک ـــازار ان ـــی در ب ـــچ هژمون ـــه هی مـــی شـــود ک
و هیـــچ بازیگـــری بـــه تنهایـــی نتوانـــد درتنظیـــم بهـــای انـــرژی 

ـــد. عمـــل و اثرگـــذاری کن
ـــتر و  ـــی دوم بیش ـــگ جهان ـــس از جن ـــری پ ـــدرن بش ـــدن م تم
ـــتون  ـــه وینس ـــت، از روزی ک ـــورده اس ـــره خ ـــت گ ـــه نف ـــتر ب بیش
ـــه  ـــاوگان آلمـــان نفـــت را ب ـــر ن ـــری یافتـــن ب ـــرای برت چرچیـــل ب
ـــوان ســـوخت در نیـــروی دریایـــی بریتانیـــا جایگزیـــن زغـــال  عن
ـــا  ـــرادف ب ـــرژی مت ـــک ان ـــروز ژئوپلیتی ـــه ام ـــا ب ـــرد ت ـــنگ ک س
ـــزه هـــای برخاســـته  ـــوده اســـت. انگی ـــت و گاز ب ژئوپلیتیـــک نف
ـــان  ـــت جه ـــا در زیس ـــا تنگناه ـــدن ب ـــرای برآم ـــا ب ـــزه بق از غری
گرفتـــار در چنبـــره دگرگونـــی هـــای آب و هوایـــی راه را بـــرای 
ـــن همـــوار کـــرده و  کوشـــیدن در مرزهـــای فـــن آوری هـــای نوی
منجـــر بـــه آغـــاز فصـــل نوینـــی در انـــرژی هـــای  نوشـــونده شـــده 
ـــد  ـــه رش ـــر ب ـــه منج ـــی ک ـــت محیط ـــای زیس ـــران ه ـــت. بح اس
ـــن  ـــم بی ـــتن نظ ـــرک برداش ـــا ت ـــد ب ـــونده ش ـــای نوش ـــرژی ه ان
ـــران  ـــدن بازیگ ـــایه برآم ـــه در س ـــان- ک ـــر جه ـــم ب ـــی حاک الملل
ـــدن  ـــته ش ـــرال، شکس ـــر لیب ـــران غی ـــد بازیگ ـــی، رش ـــر دولت غی
معـــادالت جهانـــی قـــدرت و آمـــاده شـــدن بســـتر جهانـــی بـــرای 
ـــر  ـــت. عص ـــده اس ـــان ش ـــم زم ـــی رخ داده- ه ـــان چندقطب جه
انـــرژی هـــای نوشـــونده راه را بـــرای برآمـــدن قـــدرت هـــای نویـــن 
ـــد.  ـــد گردان ـــده و خواه ـــوار گردان ـــو هم ـــران ن ـــرژی و بازیگ در ان
ـــود  ـــژه خ ـــای وی ـــت ه ـــا و فرص ـــش ه ـــن چال ـــر نوی ـــن عص ای
ـــه لحـــاظ  ـــه اســـت کـــه ب ـــرار گرفت ـــه ای ق ـــران در منطق را دارد. ای
ـــا  ـــا آی ـــت ام ـــد اس ـــیار ثروتمن ـــو بس ـــای ن ـــورداری از انرژه برخ
ـــور  ـــرق کش ـــه ش ـــود. در منطق ـــی ش ـــتفاده م ـــروت اس ـــن ث از ای
ـــای   ـــرض باده ـــن درمع ـــاور و قرارگرفت ـــر پهن ـــه کوی ـــه ب ـــا توج ب
ـــرژی  ـــن ان ـــتفاده از ای ـــرای اس ـــر ب ـــی نظی ـــی ب ـــد فرصت قدرتمن
هـــا در دســـترس است.ســـومین اســـتان پهنـــاور کشـــور مســـتعد 

ـــت.  ـــش اس ـــن بخ ـــذاری درای ـــرمایه گ ـــرای س ب
خراســـان جنوبـــی بـــا وجـــود زمینـــه مناســـب اقلیمـــی و تابـــش 
آفتـــاب و بـــاد در بیشـــتر مناطـــق و در اکثـــر فصـــول ســـال، 
ـــاک را دارد. در ایـــن اســـتان  ـــو و پ قابلیـــت تولیـــد انرژی هـــای ن
ـــه ۳۲۰۰ ســـاعت در ســـال  ـــی ب ـــه طـــور متوســـط ســـاعات آفتاب ب
و حتـــی بیشـــتر نیـــز می رســـد. به طـــوری کـــه در برخـــی از 
شهرســـتان های خراســـان جنوبـــی از جملـــه طبـــس مقـــدار 
ـــت.  ـــر روز( اس ـــع در ه ـــانتیمتر مرب ـــر س ـــری ب ـــش ۴8۱)کال تاب
ـــرایان،  ـــتان های س ـــا در شهرس ـــش تقریب ـــدار تاب ـــرم مق ـــن ن ای
بیرجنـــد، قایـــن، بشـــرویه، ارســـک و نهبنـــدان نیـــز بیـــن ۳5۰تـــا 
۴8۱ اســـت. در بخـــش بـــاد نیـــز وجـــود حداقـــل ســـه داالن 

ـــردوس  ـــوی ف ـــز، کجـــه و چهن ـــدان، آفری ـــادی در مناطـــق نهبن ب
بهتریـــن پتانســـیل بـــرای اجـــرای طـــرح نیـــروگاه هـــای بـــادی و 
ـــر گزارش هـــای  ـــا ب خورشـــیدی در ایـــن اســـتان اســـت. البتـــه بن
ـــی  ـــادی ۱۰ مگاوات ـــروگاه ب ـــا احـــداث نی ـــرو ب ـــی وزارت نی دریافت
ـــی خـــود را اعـــام کـــرده  در شهرســـتان نهبنـــدان موافقـــت اصول
ـــان و  ـــوی متولی ـــدی از س ـــای ج ـــد پیگیری ه ـــت و می طلب اس

ـــرد. ـــورت بگی ـــه ص ـــن زمین ـــتان در ای ـــئوالن اس مس
در بخشـــی از مقالـــه درج شـــده در»خاورســـتان « در تکمیـــل 
ـــدار  ـــه مق ـــت ک ـــده اس ـــاره ش ـــم اش ـــن مه ـــه ای ـــاال ب ـــب ب مطال
ـــن ۲   ـــوال بی ـــی معم ـــتم های فتوولتائیک ـــدی سیس ـــوان تولی ت
تـــا 5۰ کیلـــووات می باشـــد کـــه بایـــد گفـــت یـــک سیســـتم 
انـــرژی خورشـــیدی بـــرای مصـــارف خانگـــی ظرفیتـــی حـــدود ۲ 
ـــو  ـــد ســـاالنه ۳6۰۰ کیل ـــووات دارا اســـت کـــه می توان ـــا ۳ کیل و ی

ـــد. ـــد کن ـــرق تولی ـــاعت ب وات س
مرکـــز تحقیقـــات شـــرق آمریـــکا در ســـال ۲۰۰8 اعـــام کـــرد 
کـــه ایـــن میـــزان انـــرژی تولیـــد شـــده در سیســـتم هـــای 
ــرف  ــی در مصـ ــه جویـ ــبب صرفـ ــی سـ ــی خانگـ فتوولتائیکـ
ـــزان ۴.۳ تـــن زغـــال ســـنگ در ســـال می شـــود  ـــه می ســـوخت ب
ـــد. ـــی کن ـــری م ـــده جلوگی ـــای آالین ـــی و گازه ـــر آلودگ و از نش
بررســـی ها نشـــان می دهـــد در دهـــه 8۰ و 9۰ اســـتان های 
ــه  ــی را در زمینـ ــی مهمـ ــای زیربنایـ ــور کارهـ ــادی در کشـ زیـ
ــه  ــد کـ ــام داده انـ ــیدی( انجـ ــادی و خورشـ ــای نو)بـ انرژی هـ
خراســـان جنوبـــی به رغـــم ظرفیت هـــای بســـیار بـــاال در هـــر 
ـــی  ـــی اساس ـــدام و فعالیت ـــت اق ـــن جه ـــوز در ای ـــوزه هن دو ح
ــادی  ــروگاه بـ ــه هم اینـــک نیـ ــوری کـ ــت. به طـ ــته اسـ نداشـ
۱۰۰مگاواتـــی منجیـــل در اســـتان گیـــان و  ۲8 مگاواتـــی بـــادی 
بینالـــود در اســـتان خراســـان رضـــوی از ســـوی مســـئوالن دنبـــال 
ـــادی ۱5۰۰۰  ـــدات ب ـــیل تولی ـــون پتانس ـــم اکن ـــت. ه ـــده اس ش
ـــه ۴۰۰.۰۰۰ مـــگاوات برســـد و کشـــور  مـــگاوات اســـت کـــه بایـــد ب
ـــفانه االن  ـــرق را دارد. متأس ـــد ب ـــگاوات تولی ـــیل 6۰.۰۰۰ م پتانس

ـــم. ـــو داری ـــرژی ن ـــگاوات ان ـــط ۲5۰ م فق
گســـتردگی و پهنـــاور بـــودن خراســـان جنوبـــی و همچنیـــن 
ـــر  ـــاوه ب ـــا ع ـــده ت ـــبب ش ـــتان، س ـــک اس ـــرم و خش ـــم گ اقلی
هـــدر رفـــت انـــرژی بـــرق هزینـــه هـــای زیـــادی بـــرای نگهـــداری 
ـــه روســـتاها و مناطـــق صعـــب  ـــال خطـــوط ب ـــن انتق و همچنی

ـــود. ـــام ش ـــور انج العب
ـــوری  ـــئوالن کش ـــد مس ـــی از دی ـــان جنوب ـــر خراس ـــال حاض در ح
ـــن  ـــرح اســـت و ای ـــر اقتصـــادی مط ـــه ای غی ـــوان منطق ـــه عن ب
ـــت و گاز  ـــر نف ـــتان از ذخای ـــن اس ـــر ای ـــه اگ ـــت ک در صورتی اس
برخـــوردار نیســـت، خوشـــبختانه پتانســـیلهای طبیعـــی از جملـــه 
ـــه  ـــتان ب ـــطح اس ـــادی در س ـــیدی و ب ـــزال خورش ـــای الی انرژی ه

ـــری  ـــادام العم ـــرژی م ـــد ان ـــه می توان ـــود ک ـــت می ش ـــور یاف وف
را بـــه مملکـــت هدیـــه دهـــد و ظرفیتـــی بـــرای پیشـــرفت 

ـــم آورد. ـــتان را فراه ـــادی اس اقتص

 انرژی های نو مانع هدر رفت آب 

"آب مایـــه حیـــات اســـت"، جملـــه ای کـــه بـــا شـــنیدن آن 
ـــی بیـــش از  ـــه از آب را در خراســـان جنوب معنـــای مصـــرف بهین
ـــی در  ـــان جنوب ـــم. خراس ـــی کنی ـــور درک م ـــه ای از کش ـــر نقط ه
حـــال حاضـــر وارد هجدهمیـــن ســـال خشکســـالی شـــده اســـت 
ـــی  ـــون یـــک هـــزار و 85۰ روســـتای اســـتان خال ـــه تاکن و به گفت

ـــد. ـــکنه ش از س
ــیله  ــتان به وسـ ــتای اسـ ــا 5۰۰ روسـ ــون بیـــن ۴5۰ تـ هم اکنـ
تانکـــر آبرســـانی می شـــود و در برخـــی از روســـتاها فقـــط بـــا 
ـــی  ـــای حمایت ـــای نهاده ـــا کمک ه ـــه و ی ـــل یاران ـــن حداق همی
ــور  ــتغال به طـ ــاورزی و اشـ ــرخ کشـ ــد و چـ ــی می کننـ زندگـ
کامـــل از بیـــن رفتـــه اســـت. هـــدر رفـــت آب در بخش هـــای 
ــن  ــت و ایـ ــهری باالسـ ــاورزی و شـ ــه کشـ ــف از جملـ مختلـ

ـــت. ـــاخته اس ـــه س ـــدی مواج ـــران ج ـــا بح ـــتان را ب اس
ــو در  ــای نـ ــش انرژی هـ ــون نقـ ــه پیرامـ ــی هایی کـ در بررسـ
ایجـــاد اشـــتغال در مناطـــق مختلـــف انجـــام شـــد، نشـــان  
می دهـــد کـــه اگـــر بدرســـتی ظرفیت هـــای پیـــش روی مـــا 
بـــکار گرفتـــه شـــود رونـــق اقتصـــادی در گوشـــه –گوشـــه  اســـتان 
رقـــم می خـــورد. احـــداث توربین هـــای بـــادی کوچـــک و 
ع کشـــاورزان بســـتر خوبـــی  پانل هـــای خورشـــیدی در مـــزار
بـــرای جلوگیـــری از مهاجـــرت بی رویـــه آنهـــا بـــه شـــهرها و 
اســـتان های برخـــوردار اســـت به طـــوری کـــه بـــا تولیـــد بـــرق 

پـــاک، مـــازاد مصرفشـــان را بـــه اداره بـــرق بفروشـــند.

انرژی های نو ظرفیت صادراتی

خراســـان جنوبـــی دارای ۴6۰ کیلومتـــر مـــرز مشـــترک بـــا کشـــور 
ـــه  ـــن منطق ـــی در ای ـــت امنیت ـــن ظرفی ـــتان و از باالتری افغانس
ـــت های  ـــی از درخواس ـــالها یک ـــن س ـــی ای ـــت. ط ـــوردار اس برخ
ـــه  ـــت ک ـــران اس ـــوی ای ـــرق از س ـــن ب ـــور تأمی ـــن کش ـــی ای اصل
می توانـــد ارزآوری خوبـــی بـــرای کشـــور بـــه همـــراه داشـــته 

ـــد. باش
لـــزوم توجـــه و ســـرمایه گذاری جـــدی در حـــوزه انرژی هـــای 
ـــد  ـــرای رش ـــتر را ب ـــن بس ـــد ای ـــیدی( می توان ـــادی و خورش نو)ب
ـــادرات  ـــوزه ص ـــی در ح ـــان جنوب ـــادی خراس ـــرفت اقتص و پیش
ـــم  ـــی دارد، فراه ـــاز فراوان ـــه نی ـــتان ک ـــور افغانس ـــه کش ـــرق ب ب
آورد. شـــکی نیســـت کـــه در صـــورت حمایـــت از ســـرمایه داران و 
ـــیدی و  ـــای خورش ـــرداری  از نیروگاه ه ـــی و بهره ب بخش خصوص

بـــادی عـــاوه بـــر تولیـــد بـــرق ارزان قیمـــت اگـــر نگوییـــم رایـــگان 
ـــورهای  ـــه کش ـــادرات آن ب ـــال و ص ـــه، انتق ـــردم منطق ـــرای م ب
همســـایه ارزش افـــزوده و ارزآوری قابـــل توجهـــی را بـــه ارمغـــان 

ـــت. ـــد داش خواه
ــی  ــان جنوبـ ــه در خراسـ ــری کـ ــای دیگـ ــه ظرفیت هـ از جملـ
ـــای  ـــوزه انرژی ه ـــای ح ـــتیبانی از طرح ه ـــت و پش ـــرای حمای ب
نـــو وجـــود دارد، منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی بیرجنـــد. ایجـــاد 
ـــای  ـــادی و پانل ه ـــای ب ـــد توربین ه ـــز تولی ـــات و مراک کارخانج
خورشـــیدی و تجهیـــزات جانبـــی آن در منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی 
ـــادی  ـــه اقتص ـــه چرخ ـــه ب ـــر اینک ـــاوه ب ـــد ع ـــد می توان بیرجن
از  بهره گیـــری  بـــا  نمایـــد،  اســـتان کمـــک مضاعفـــی 
ـــادرات  ـــر ص ـــود دارد در ام ـــتر آن وج ـــه در بس ـــی ک معافیت های

نیـــز ورود کـــرد.

انرژی های نو و ظرفیت اشتغالزایی

ــه ایـــن موضـــوع بـــه صـــورت گـــذرا  ــر بـ در مطالـــب پیش تـ
ـــود  ـــن نب ـــادی و همچنی ـــود اقتص ـــکاری، رک ـــه بی ـــد ک ـــاره ش اش
فرصت هـــای شـــغلی پایـــدار بـــه مســـئله اســـتان خراســـان 
جنوبـــی تبدیـــل شـــده اســـت. خشکســـالی، بحـــران آب، تعطیلـــی 
ـــادی از  ـــش زی ـــا بخ ـــده ت ـــبب ش ـــادی س ـــود اقتص ـــع و رک صنای
جوانـــان از روســـتاها بـــه شـــهرها و از طرفـــی جمـــع قابـــل توجهـــی 
از نخبـــگان و نیـــروی انســـانی متخصـــص بـــه دیگـــر اســـتان های 
ـــاد  ـــای اقتص ـــه ظرفیت ه ـــه ب ـــذا توج ـــد. ل ـــرت کنن ـــور مهاج کش
مقاومتـــی در خراســـان جنوبـــی بیـــش از هـــر نقطـــه ای در کشـــور 
حائـــز اهمیـــت اســـت. در تحقیقاتـــی کـــه در راســـتای انرژی هـــای 
ـــی  ـــان جنوب ـــادی خراس ـــق اقتص ـــرای رون ـــیل آن ب ـــو و پتانس ن
انجـــام گرفـــت، حمایـــت از ایـــن بخـــش می توانـــد آثـــار مطلـــوب 
زیـــر را بـــه همـــراه داشـــته باشـــد: ۱-افزایـــش تولیـــد بـــرق در 
ـــژه  ـــردم بوی ـــرق م ـــی ب ـــای مصرف ـــه ه ـــش هزین ـــتان و کاه اس
در بخـــش صنعـــت، ۲-ایجـــاد اشـــتغال بـــرای نخبـــگان و جوانـــان 
جویـــای کار۳-تبدیـــل شـــدن مناطـــق مســـتعد روســـتایی و 
شـــهری بـــه مرکـــز اقتصـــادی و جلوگیـــری از مهاجـــرت مـــردم۴-
ارتقـــای امنیـــت در مناطـــق مرزی5-افزایـــش صـــادرات بـــرق 
توســـط دولـــت یـــا بخـــش خصوصی6-ایجـــاد کارخانجـــات 
ــای  ــا انرژی هـ ــط بـ ــای مرتبـ ــزات و فناوری هـ ــد تجهیـ تولیـ
خورشـــیدی و بـــادی و جلوگیـــری از خـــروج ارز7-جـــذب ســـرمایه 

گذاری هـــای داخلـــی و خارجـــی

ثروتی موثر بر موازنه قدرت 

ـــوا در  ـــدار و آب و ه ـــرژی پای ـــی ان ـــن مال ـــکاری تامی ـــز هم مرک
فرانکفـــورت، انـــرژی تولیـــد شـــده ازمنابـــع طبیعـــی چـــون پرتـــو 

ـــه  ـــی ک ـــن گرمای ـــرژی زمی ـــواج و ان ـــاد، ام ـــاران، ب ـــید، ب خورش
ـــونده  ـــای نوش ـــرژی ه ـــوند را ان ـــی ش ـــو م ـــی ن ـــور طبیع ـــه ط ب
تعریـــف کـــرده اســـت. فنـــاوری هـــای انـــرژی هـــای نـــو شـــونده 
شـــامل انـــرژی خورشـــیدی، بـــاد، بـــرق آبـــی و تولیـــد بـــرق 
بـــا جریـــان فشـــار آب*، زیســـت تـــوده و زیســـت ســـوخت 
ـــای  ـــرژی ه ـــته ان ـــی در دس ـــل  همگ ـــل و نق ـــردی در حم کارب
Frankfurt School-UNEP Centre/( نویـــن جـــای دارنـــد
BNEF, ۲۰۱7(. "بیشـــتر بـــرای کـــم تـــر"  اصطاحـــی دربـــاره 
ـــرژی هـــای نوشـــونده در ســـال ۲۰۱6 میـــادی اســـت و اشـــاره  ان
بـــر آن دارد کـــه باوجـــود کاهـــش ســـرمایه گـــذاری در انـــرژی 
ـــن  ـــی ای ـــدرت جهان ـــت ق ـــال ظرفی ـــن س ـــونده در ای ـــای نوش ه
ـــیده  ـــن رس ـــد ممک ـــن ح ـــه باالتری ـــال ب ـــن س ـــا در ای ـــرژی ه ان
اســـت )همـــان(. بنابـــر گـــزارش ســـال ۲۰۱6 ســـهم انـــرژی 
ـــد  ـــروز ۱9.۲ درص ـــان ام ـــرف جه ـــبد مص ـــونده درس ـــای نوش ه
ـــاک دارد. در  ـــای پ ـــرژی ه ـــن ان ـــد ای ـــان از رش ـــه نش ـــت ک اس
ـــوده  ـــت ت ـــد زیس ـــه تولی ـــاص ب ـــد اختص ـــان 8.9 درص ـــن می ای
بـــه روش ســـنتی دارد. ســـرمایه گـــذاری جهانـــی در فنـــاوری 
ـــت  ـــه دویس ـــال ۲۰۱5 ب ـــونده در س ـــو ش ـــای ن ـــرژی ه ـــای ان ه
ـــر آخریـــن گـــزارش  و هشـــتاد و شـــش میلیـــارد دالر رســـید. بناب
هـــا هفـــت میلیـــون و هفتصـــد هـــزار شـــغل در صنعـــت انـــرژی 
هـــای نوشـــونده وجـــود دارد. )IRENA,۲۰۱5( کشـــورهای چیـــن 
و ایـــاالت متحـــده در تولیـــد انـــرژی بـــاد، آبـــی، خورشـــید و 
ـــرده  ـــذاری ک زیست-ســـوخت در مقیاســـی گســـترده ســـرمایه گ
انـــد )REN۲۱,۲۰۱7(. امـــروزه چیـــن بـــه بزرگتریـــن ســـرمایه گـــذار 
و تولیـــد کننـــده انـــرژی خورشـــیدی تبدیـــل شـــده اســـت، نکتـــه 
ـــه در ســـنجش  ـــای نوشـــونده آن اســـت ک ـــرژی ه ـــدی در ان کلی
بـــا بازیگـــران نفـــت و گاز- تولیدکننـــدگان انـــرژی هـــای نـــو 
شـــونده متنـــوع ترنـــد. در حـــدود ده کشـــور عمـــده اروپایـــی 
ـــورها  ـــر کش ـــی از دیگ ـــده و برخ ـــاالت متح ـــن و ای ـــار چی در کن
ـــرده  ـــذاری ک ـــرمایه گ ـــو س ـــای ن ـــرژی ه ـــترالیا در ان ـــون اس چ

ـــد. ان

تاثیرات ژئوپلیتیکی انرژی های نوشونده

ـــر اقتصـــاد،  عصـــر انـــرژی هـــای پـــاک تاثیـــر بســـیار زیـــادی ب
صنعـــت، سیاســـت، بینـــش و فرهنـــگ ســـده بیســـت و یـــک 
داشـــته و خواهـــد داشـــت. چنـــان چـــه بیـــل گیتـــس در ایـــن 
بـــاره گفـــت: »انـــرژی پـــاک هماننـــد اینترنـــت انقـــاب بـــه پـــا 
ـــت  ـــنتی نف ـــای س ـــرژی ه ـــا ان ـــنجش ب ـــرد.« در س ـــد ک خواه
و گاز- انـــرژی هـــای نوشـــونده راه را بـــرای یـــک پراکنـــش 
ـــی  ـــد جهان ـــرژی در بع ـــع ان ـــر مناب ـــترده ت ـــر و گس ـــادل ت متع
ـــرده  ـــم ک ـــی فراه ـــای ژئوپلیتیک ـــیت ه ـــتن از حساس و کاس
و خواهنـــد کـــرد و در نتیجـــه برآمـــدن انـــرژی هـــای نـــو 
ــه  ــتر عرضـ ــزه شـــدن بیشـ ــه ســـوی دموکراتیـ ــان را بـ جهـ
ـــرات  ـــه تاثی ـــه ب ـــه توج ـــن در زمین ـــرد. بنابرای ـــی ب ـــرژی م ان
ـــران مـــی بایســـت  ـــه ای ـــدرت در منطق ـــر ق ـــن برخـــورداری ب ای
بـــه مناطقـــی کـــه مســـتعد اســـتفاده از انـــرژی هـــای نـــو 
ـــن  ـــی ای ـــش جهان ـــتردگی و پراکن ـــد.  گس ـــه کن ـــتند توج هس
ـــی در  ـــه آن مـــی شـــود کـــه هیـــچ هژمون ـــرژی هـــا منجـــر ب ان
ـــی  ـــه تنهای ـــری ب ـــچ بازیگ ـــود و هی ـــم نش ـــرژی حاک ـــازار ان ب
ـــد.  ـــذاری کن ـــل و اثرگ ـــرژی عم ـــای ان ـــم به ـــد در تنظی نتوان
ـــن  ـــتر ای ـــدن بیش ـــا برآم ـــه ب ـــد ک ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــن ب چنی
ـــر  ـــگ ت ـــرژی کمرن ـــک ان ـــش ژئوپلیتی ـــا نق ـــرژی ه ـــه ان گون
خواهـــد شـــد و رقابـــت و نـــزاع هـــای بیـــن المللـــی بـــه 
ـــن  ـــود ای ـــرژی کشـــیده ش ـــر از عرصـــه ان ـــی غی عرصـــه های
امـــر را نیـــز بایـــد در نظـــر داشـــت کـــه کاهـــش اهمیـــت 
ـــاء  ـــه خ ـــر ب ـــد منج ـــی توان ـــی م ـــق نفت ـــی مناط ژئوپلیتیک
قـــدرت و جنـــگ هـــای احتمالـــی در مناطـــق نفتـــی نیـــز 
ـــه ســـطح  ـــرژی ب ـــرژی هـــا امنیـــت ان ـــن ان ـــا رشـــد ای شـــود. ب
ـــتر  ـــورها بیش ـــر کش ـــوی دیگ ـــید و از س ـــد رس ـــری خواه باالت
ــی و  ــم تنیدگـ ــن در هـ ــد. ایـ ــد شـ ــده خواهنـ ــم تنیـ درهـ
ـــاختن  ـــدرت در برس ـــی ق ـــاختار جهان ـــدن س ـــر ش ـــده ت پیچی
ـــاد و  ـــد افت ـــر خواه ـــی موث ـــد قطب ـــم چن ـــدن نظ ـــم ش و حاک
ـــرد. ـــد ک ـــم خواهن ـــی را فراه ـــتر جهان ـــکاری بیش ـــه هم زمین

سایه انرژی های نوشونده بر آینده قدرت
ثروت بی نظیر انرژی های نو در خراسان جنوبی از نگاه مسئوالن دور مانده است

ـــتان  ـــر آس ـــح مطه ـــانی ضری ـــی و عطرافش ـــوی غبارروب ـــن معن آیی
ــرکل  ــور مدیـ ــا حضـ ــد بـ ــه بیرجنـ ــزادگان باقریـ ــدس امامـ مقـ
ــان  ــرکل ورزش و جوانـ ــتان، مدیـ ــه اسـ ــور خیریـ ــاف و امـ اوقـ
خراســـان جنوبـــی و معـــاون ورزشـــی ایـــن اداره کل، روســـای 
ـــزار  ـــکاران برگ ـــی از ورزش ـــی و جمع ـــای ورزش ـــأت ه ـــی هی برخ

ـــد. ش
ـــه  ـــه ب ـــه ای ک ـــتان در جلس ـــه اس ـــور خیری ـــاف و ام ـــرکل اوق مدی
ـــات  ـــی روای ـــه برخ ـــاره ب ـــا اش ـــد، ب ـــزار گردی ـــبت برگ ـــن مناس همی
ـــه امـــر ورزش، گفـــت:  از ائمـــه اطهـــار)ع( در ضـــرورت پرداختـــن ب
امـــام خمینـــی)ره( نیـــز مـــی فرمـــود مـــن ورزشـــکار نیســـتم 
ـــروی از  ـــه پی ـــم ب ـــا ه ـــذا م ـــت دارم و ل ـــکاران را دوس ـــا ورزش ام

ـــان ورزشـــی را  ـــام راحـــل، ورزشـــکاران و قهرمان ـــار و ام ـــه اظه ائم
ـــم. ـــی قائلی ـــرام خاص ـــان احت ـــرای آن ـــم و ب ـــت داری دوس

مشارکت دادن مدیران و مسئولین استان 
در آیین غبارروبی بقاع متبرکه 

ــان  ــا بیـ ــمی بـ ــور هاشـ ــلمین منصـ ــام و المسـ ــت االسـ حجـ
ــاع  ــری، بقـ ــم رهبـ ــام معظـ ــات مقـ ــه فرمایشـ ــا بـ ــه بنـ اینکـ
متبرکـــه بایـــد بـــه قطـــب فرهنگـــی تبدیـــل شـــوند، افـــزود: در 
ایـــن راســـتا اوقـــاف و امـــور خیریـــه برنامـــه هـــای متنوعـــی 
را اجـــرا مـــی کنـــد کـــه از جملـــه ایـــن برنامـــه هـــا، مشـــارکت 
ـــت  ـــزادگان اس ـــث امام ـــتان در بح ـــئولین اس ـــران و مس دادن مدی
ـــاع  ـــی در بق ـــار روب ـــوی غب ـــن معن ـــور در آیی ـــه حض ـــا ک و از آنج
متبرکـــه، مشـــتریان فراوانـــی دارد مـــا از مســـئولین و مدیـــران 
ــم.  ــوت می کنیـ ــم دعـ ــن مراسـ ــور در ایـ ــرای حضـ ــتان بـ اسـ

قهرمانـــان ورزشـــی اســـتان هـــم 
آییـــن  ایـــن  در  تواننـــد  مـــی 
ـــح  ـــرده و وارد ضری ـــدا ک ـــور پی حض

مطهـــر بقـــاع متبرکـــه شـــوند.

تاثیر حضور اقشار مختلف مردم در 
بقاع متبرکه در کاهش جرایم

وقتـــی  گفـــت:  همچنیـــن  وی 
اســـتاندار، معاونیـــن اســـتانداری 
آن  معاونیـــن  و  مدیـــران کل  و 
ـــی  ـــوص غبارروب ـــاس مخص ـــا لب ه
بقـــاع متبرکـــه را مـــی پوشـــند و 
ــارکت  ــی مشـ ــم غبارروبـ در مراسـ
ــه  ــار و بـ ــایر اقشـ ــد سـ ــی کننـ مـ
و  نوجوانـــان  و  ویـــژه جوانـــان 

ورزشـــکاران نیـــز ایـــن رویـــه را در پیـــش گرفتـــه و در بقـــاع 
ـــود  ـــداف خ ـــه اه ـــز ب ـــا نی ـــد و م ـــی کنن ـــدا م ـــور پی ـــه حض متبرک
در تبدیـــل بقـــاع متبرکـــه بـــه قطـــب فرهنگـــی نزدیـــک مـــی 

شـــویم.
بـــه گفتـــه حجـــت االســـام و المســـلمین هاشـــمی، مدیـــران 
ورزش تـــاش مـــی کننـــد بـــا هدایـــت و جـــذب نوجوانـــان و 
ـــا و  ـــاری ه ـــوی ناهنج ـــه س ـــان ب ـــه ورزش، از انحرافش ـــان ب جوان

معضـــات اجتماعـــی جلوگیـــری نماینـــد. 
ـــان  ـــان و جوان ـــم نوجوان ـــی کنی ـــز ســـعی م ـــا نی ـــر م از ســـوی دیگ
ـــه هـــای فرهنگـــی و  ـــه حضـــور در برنام ـــردم را ب و همـــه اقشـــار م
ـــار  ـــا آم ـــم ت ـــب نمایی ـــویق و ترغی ـــه تش ـــاع متبرک ـــوی در بق معن
ـــاف  ـــداف اوق ـــذا اه ـــد و ل ـــش یاب ـــم کاه ـــا و جرای ـــاری ه ناهنج
ـــوان  ـــی ت ـــت و م ـــترک اس ـــان مش ـــه ورزش و جوان ـــور خیری و ام

ـــتیم. ـــکار هس ـــا هم ـــت م گف

برگزاری مراسم تجلیل، بدرقه 
و استقبال از قهرمانان ملی 

در بقاع متبرکه
امـــور  و  اوقـــاف  مدیـــرکل 
خیریـــه اســـتان تصریـــح کـــرد: 
ــران  ــه مدیـ ــم کـ ــار داریـ انتظـ
ــه  ــی برنامـ ــتان برخـ ورزش اسـ
هـــای خـــود از جملـــه مراســـم 
ـــتقبال  ـــا اس ـــه و ی ـــل، بدرق تجلی
ــاع  ــی را در بقـ ــان ملـ از قهرمانـ
و  نماینـــد  برگـــزار  متبرکـــه 
از ایـــن طریـــق نوجوانـــان و 
بـــه  عاقمنـــدان  و  جوانـــان 
ورزش را بـــه حضـــور در ایـــن 

ـــا  ـــر هســـتیم ت ـــا هـــم پیگی ـــد. م ـــدس ســـوق دهن ـــکان هـــای مق م
ـــودکان و  ـــرای اســـتفاده ک ـــازی را ب ـــزات ورزشـــی و ب ـــوازم و تجهی ل

ــم. ــتقر نماییـ ــه مسـ ــاع متبرکـ ــان در بقـ ــان و جوانـ نوجوانـ
ـــا  ـــس از ســـال ه ـــت: پ ـــان اســـتان هـــم گف ـــرکل ورزش و جوان مدی
ـــم در  فعالیـــت در عرصـــه ورزش اســـتان، امـــروز توفیـــق پیـــدا کردی
ـــانی  ـــی و عطرافش ـــی غبارروب ـــوی و روحان ـــی، معن ـــم فرهنگ مراس
ــه  ــم کـ ــدا کنیـ ــور پیـ ــه حضـ ــزادگان باقریـ ــر امامـ ــح مطهـ ضریـ
ایـــن حضـــور خاطـــر ه ای شـــیرین و بـــه یادماندنـــی بـــرای مـــا 
ـــوان  ـــرژی و ت ـــی و ورزش، ان ـــت بدن ـــا روز تربی ـــان ب ـــود و همزم ب
ـــه  ـــه مـــردم شـــریف اســـتان و ب ـــرای خدمـــت بیشـــتر ب ـــی ب مضاعف
ـــا داد. ـــه م ـــز ب ـــتان عزی ـــکاران و ورزش دوس ـــان، ورزش ـــژه جوان وی

تعامل و ارتباط بیش از پیش
 با سازمان های فرهنگی و اوقاف

ــم  ــعی خواهیـ ــس سـ ــن پـ ــزود: از ایـ ــور افـ ــل پـ ــر افضـ دکتـ
کـــرد تـــا بیـــش از پیـــش بـــا ســـازمان هـــای فرهنگـــی و از 
ــته  ــل داشـ ــاط و تعامـ ــه ارتبـ ــور خیریـ ــاف و امـ ــه اوقـ جملـ
باشـــیم و وجـــود بقـــاع متبرکـــه و برنامـــه هـــای فرهنگـــی و 
از زیرســـاخت هـــای معنـــوی ایـــن اماکـــن مقـــدس بیشـــتر 

بهـــره منـــد شـــویم.
ــخنرانی در  ــور و سـ ــرای حضـ ــز بـ ــما نیـ ــه از شـ ــن اینکـ ضمـ
ــان  ــرد. وی در پایـ ــم کـ ــتفاده خواهیـ ــکاران اسـ ــع ورزشـ جمـ
ــن  ــا و اماکـ ــط هـ ــت محیـ ــرد: از ظرفیـ ــدواری کـ ــار امیـ اظهـ
ـــای  ـــازی فض ـــالم س ـــتای س ـــتان در راس ـــی اس ـــوی و فرهنگ معن
ـــکل  ـــن ش ـــه بهتری ـــوان ب ـــوان و ج ـــل نوج ـــژه نس ـــه وی ـــه ب جامع

ممکـــن اســـتفاده شـــود.

در آیین معنوی غبارروبی ضریح مطهر امامزادگان باقریه با حضور مدیرکل ورزش و جوانان و جمعی از ورزشکاران عنوان شد:

تحقق کاهش آمار جرایم با حضور اقشار مختلف مردم در بقاع متبرکه


