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آسیب شناسی درایستگاه اصفهان...!!!

امروز خراسان جنوبی - محمد راعي فرد
mohammad.raeifard99@gmail.com

بارهــا و بارهــا گفتیــم و نوشــتیم کــه عــاج واقعــه قبــل 
از وقــوع بایــد کــرد، یعنــی مفهــوم ایــن مثــال در هــزاره 
ســوم همــان علــم مدیریــت اســت کــه در بزنــگاه هــای 
حیاتــی هــر کشــور چونــان داروی معجــزه آســایی عمــل 
ــران  ــار بح ــه دچ ــم ک ــاور کنی ــد و ب ــاور کنی ــد. ب ــی کن م
مدیریتــی هســتیم کــه شــاید در طــول تاریــخ کشــورمان 
ــوده  ــابقه ب ــم س ــا ک ــوده ام ــابقه ب ــی س ــم ب ــر نگویی اگ
اســت، حفــره هایــی کــه همیشــه نــوش دارو بعــد از مرگ 

ــار آورده... ــه ب ســهراب را ب
چــون عاملــی بــه نــام سیســتم در چرخــش نخبگانــی مــا 
وجــود نــدارد لــذا دائــم بایــد هــر دولــت تمــام تقصیرهــا 
را بــه گــردن دولــت قبــل بینــدازد تــا مفــری بــرای عــدم 
پاســخگویی وجــود داشــته باشــد و راه فــرار رو بــه جلــو 

بــاز بمانــد.
در خوزســتان، در گلســتان، در اصفهــان، در یــزد و در 
اقصــی نقــاط کشــور شــاهد حوادثــی بودیــم و هســتیم 
کــه بــا ســیل، غبــار، کــم آبــی و ورشکســتگی آبــی شــروع 
ــی اســت کــه هــر  و خروجــی اش معضــات و اعتراضات

روز از  یــک نقطــه کشــور دهــان مــی گشــاید...
هیــچ عقــل ســلیمی نمــی پذیــرد کــه لولــه هــای عبــور 
ــتانی  ــب و آب اس ــودر تخری ــا ل ــزد را ب ــمت ی ــه س آب ب
را قطــع کننــد همانگونــه کــه هیــچ عقــل ســلیمی نمــی 
ــده  ــه خشــکیده زاین ــرد کــه اعتراضــات کــف رودخان پذی

ــخ داد... ــار پاس ــا فش رود را ب
ــه  ــب لول ــن راه را در تخری ــی آخری ــرا گروه ــه چ ــن ک ای
ــه  ــر ریش ــم ب ــد چش ــد بای ــی بینن ــل آب م ــای حام ه
عوامــل ایــن اتفــاق دوخــت و بــه دنبــال چرایــی آن بــود، 
ــه و  ــتن نام ــات و نوش ــواع اعتراض ــه ان ــد ک ــک نکنی ش
گایــه بــه نماینــدگان شــهر کــه بــه جــای ارایــه راه حــل 
تــوپ را در زمیــن خــدا مــی انــدازد مــردم و کشــاورزان را 
بــه مرحلــه ای مــی رســانند کــه چــاره ای بــه جــز عاملــی 
بــه نــام آتــش بــه اختیــار بــرای شــان باقــی نمــی  گــذارد، 
بارهــا فریــاد برآوردیــم کــه بترســیم از مردمــی کــه دیگــر 
چیــزی بــرای از دســت دادن ندارنــد. وقتــی تــاش 
ــد و  ــی رس ــی نم ــه جای ــدف ب ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــا ب ه
ــه  ــل ب ــارها تبدی ــن فش ــع ای ــت، تجمی ــی نیس فریادرس
اعتراضــات خیابانــی و یــا رودخانــه ای مــی شــود. البتــه 
باشــک امــکان سواســتفاده برخــی از جریانــات همیشــه 
وجــود دارد امــا ایــن دلیلــی بــرای حــق کشــی و ظلــم بــر 

عــوام نیســت...
ــمه اش  ــان ۹۸ سرچش ــم در آب ــوخت ه ــردن س ــران ک گ
همیــن نبــود مدیریــت و سیســتم ناکارآمــد بــوده و 

ــت... هس
ــم،  ــاور باشــیم کــه اگــر مــردم را ارزش نگذاری ــن ب ــر ای ب
عواقبــش را بایــد در اعتراضــات دایمــی و در هــر زمینه ای 
جســت و زنجیــره ای کــه هیچــگاه قطــع نشــده و خطــری 

بالقــوه کــه کشــور را در خــود غــرق خواهــد کــرد...!!!

سرمقاله

گرامی داشت هفته بسیج 
در کانون پرورش فکری سرایان 

امروز خراسان جنوبی / گروه شهرستان ها / حسینی
اعضــا و مربیــان مرکــز فرهنگــی و هنــری کانــون شهرســتان ســرایان 

بــا برگــزاری ویــژه برنامه هایــی هفتــه بســیج را گرامــی داشــتند.
ــا هــدف  ــژه برنامه هایــی ب ــه گــزارش امــروز خراســان جنوبــی، وی ب
آشــنایی بیشــتر اعضــا بــا بســیج، گفتمــان ســازی فرهنــگ و تفکــر 
بســیجی و همچنیــن ایثــار و شــهادت، هم زمــان بــا هفتــه بســیج 
ــی  ــد. گفتن ــزار ش ــرایان برگ ــون س ــری کان ــی و هن ــز فرهنگ در مرک
اســت فضــا ســازی مرکــز بــا مشــارکت کــودکان و نوجوانــان، 
معرفــی ایــام وقایــع، برگــزاری کارگاه هــای ادبــی و هنــری بخشــی 

ــود. ــا ب ــن برنامه ه از ای

برگزاری رویداد ملی 
استارت آپ سرآمدان شاهد و ایثارگر

ــی  ــزار م ــر برگ ــاهد و ایثارگ ــرآمدان ش ــتارت آپ س ــی اس ــداد مل روی
ــش پژوهــان  ــز دان ــاد شــهید اســتان گفــت: مرک ــرکل بنی شــود. مدی
ــی و  ــت علم ــکاری معاون ــا هم ــر ب ــاهد و ایثارگ ــای ش ــکل ه و تش
ــرآمدان  ــتارت آپ س ــی اس ــداد مل ــوری روی ــت جمه ــاوری ریاس فن
شــاهد و ایثارگــر را برگــزار مــی کنــد. عزیــزی افــزود: محورهــای مهــم 
ایــن رویــداد شــامل فرهنــگ ســازی، اطــاع رســانی و مســتند ســازی 
ــه ای،  ــای رایان ــازی ه ــا و ب ــن ه ــا، اپلیکیش ــرم افزاره ــب ن در قال
ــت  ــامت، مراقب ــازمان، س ــات اداری در س ــی، خدم ــات آموزش خدم
ــگری و  ــات، گردش ــداد و نج ــازان، ام ــور جانب ــالمندی و ام ــای س ه
ــتغال و  ــداری، اش ــاورزی و دام ــه ای، کش ــی و بیم ــداری، بانک هتل

ــتند. ــکن هس مس
ــا  ــم آنه ــر از تی ــک نف ــل ی ــه حداق ــی ک ــت: اســتارت آپ های وی گف
عضــو خانــواده هــای معظــم شــهدا و ایثارگــران باشــند، مــی تواننــد 
ــام در ســایت گنــج شــاهد  ــا ثبــت ن ــرای شــرکت در ایــن رویــداد ب ب
نســبت بــه ثبــت ایــده هــا و محصــوالت خــود اقــدام کننــد. آخریــن 
ــی  ــدان م ــه من ــود. عاق ــد ب ــار ۱۵ آذر  ۱۴۰۰ خواه ــال آث ــت ارس مهل
ــش  ــز دان ــایت مرک ــه س ــتر ب ــات بیش ــرای کســب اطاع ــد ب توانن
ــج  ــامانه گن ــش س ــر بخ ــای شــاهد و ایثارگ ــان و تشــکل ه پژوه

ــد. ــه کنن شــاهد مراجع

ثبت نام ۲۰۱ نفر در مسابقات قرآنی مدها متان
تاکنــون ۲۰۱ نفــر در پانزدهمیــن دوره مســابقات قرآنــی مدهــا متــان 

خراســان جنوبــی ثبــت نــام کــرده انــد.
مســئول ســتاد کانون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد اســتان گفــت: 
پانزدهمیــن دوره مســابقات مد هــا متــان بــا هــدف ترویــج معــارف 
ــی  ــگاه اصل ــوان پای ــه عن ــاجد ب ــه مس ــه ب ــه، توج ــی در جامع قرآن
فعالیت هــای قرآنــی، تحکیــم پیونــد مســجد، قــرآن، مــردم و کشــف 
ــبزه کار  ــام س ــت االس ــود. حج ــزار می ش ــی برگ ــتعداد های قرآن اس
افــزود: تاکنــون ۲۰۱ نفــر از فعــاالن کانون هــای فرهنگــی هنــری 

ــد. ــام کرده ان ــت ن ــابقات ثب ــن دوره از مس ــتان در ای ــاجد اس مس
ــا  ــان ت ــم آب ــی هفت ــازه زمان ــار و داوری درب ــذاری آث ــت: بارگ وی گف
۳۰ آذرمــاه امســال و معرفــی نفــرات برتــر از ۹ تــا ۱۵ دی مــاه انجــام 
خواهــد شــد و مرحلــه کشــوری ایــن مســابقات در اردیبهشــت مــاه 

ــود. ــزار می ش ــده برگ ــال آین س

استاندار فردا معرفی می شود

آغاز اجرای عمومی نمایش کمدی پاپاراتزی

امروز خراســـان جنوبی_ گروه خبر 
ـــان  ـــد خراس ـــتاندار جدی ـــور اس ـــر کش ـــور وزی ـــا حض ب

ـــود. ـــی ش ـــی م ـــنبه معرف ـــی روز دوش جنوب
ــه  ــیه جلسـ ــی در حاشـ ــان جنوبـ ــتاندار خراسـ اسـ
ــا  ــی بـ ــش خصوصـ ــت و بخـ ــوی دولـ ــت وگـ گفـ
بیـــان ایـــن مطلـــب گفـــت: در ایـــن ۱۳ مـــاه 
خدمتـــم در اســـتان خراســـان جنوبـــی بـــه انـــدازه 
6-۵ ســـال بـــه تجربیـــات و اندوختـــه هایـــم 

ــت. ــده اسـ ــزوده شـ افـ

بـــه  جنوبـــی  خراســـان  اســـتان  از  مانـــوری 
ـــف  ـــای مختل ـــت ه ـــا ظرفی ـــتان ب ـــک اس ـــوان ی عن
را  بـــود  توانـــم  در  افزود:آنچـــه  و  یـــاد کـــرد 
صادقانـــه بـــرای توســـعه اســـتان گذاشـــتم و 
تـــا آخریـــن لحظـــه هـــم امـــور اســـتان را پیگیـــر 

ــود. ــم بـ خواهـ
وی بیـــان کرد:آنچـــه در چنتـــه داشـــتم در طـــول 
ــتان  ــردم اسـ ــردم و از مـ ــه کـ ــاه ارائـ ــن ۱۳ مـ ایـ

ــوزش دارم. ــرض پـ ــت و عـ ــب حالیـ طلـ

اجــرای عمــوم نمایــش کمــدی  پاپاراتــزی  بــه 
ــری از  ــم صــدرا و جــواد جعف نویســندگی میث

دیــروز آغــاز شــد.
جنوبـــی،  خراســـان  امـــروز  بـــه گـــزارش 
معـــاون امـــور هنـــری و ســـینمایی اداره 
کل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی اســـتان بـــا 
بیـــان ایـــن کـــه اجـــرای عمومـــی نمایـــش  
ــت:  ــه دارد ، گفـ ــا ۲6 آذر ادامـ ــزی  تـ پاپاراتـ
ــدت  ــن مـ ــد در ایـ ــدان می تواننـ ــه منـ عاقـ
هـــر شـــب ســـاعت ۲۱، بـــه تماشـــای ایـــن 
نمایـــش در پاتـــوی  پروفســـور کامیابـــی 

ــینند. ــک بنشـ مسـ
ســید علــی زمــزم بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
ــق مؤسســه  ــوان از طری بلیــط نمایــش را می ت
ــه  ــک، تهی ــع در شــهدای ی ــان واق ــری عرف هن
ــاری  ــرایط بیم ــه ش ــه ب ــا توج ــزود: ب ــرد، اف ک

کرونــا، نمایــش بــا نصــف ظرفیــت ســالن و بــا 
ــرا  ــتی اج ــای بهداش ــل پروتکل ه ــت کام رعای

می شــود.

ــزی« روایــت زندگــی زوجــی  نمایــش »پاپارات
ــرت  ــران مهاج ــه ته ــتان ب ــه از شهرس ــت ک اس
بــه پیشــرفت کاری،  بتواننــد  تــا  می کننــد 

دســت  شــهرت  و  بیشــتر  درآمــد  کســب 
یابنــد و در نهایــت فشــار واقعیــت موجــود 
در راه رســیدن بــه ایــن خواســته، آمــال و 
ــرانجام  ــد و س ــی کن ــود م ــان را ناب آرزوهایش
شــخصیت اصلــی نمایــش دچــار انحطــاط 

. د می شــو
در ایــن نمایــش میثــم صــدرا بــه عنــوان 
ــری،  ــواد جعف ــه، ج ــراح صحن ــردان و ط کارگ
پــور،  زمانــی  مرضیــه  زنگویــی،  مهدیــه 
محمدرضــا مرصعــی و امیرحســین توکلــی 
مهــدی  همچنیــن  و  بازیگــر  عنــوان  بــه 
ســبزاری دســتیار کارگــردان، فهیمــه یوســفی 
ــور  ــم ن ــر ج ــه، امی ــی صحن ــوان منش ــه عن ب
و  دکــور  اجــرای  یوســفی  علــی  صــوت،  و 
امیرحســین توکلــی بــه عنــوان طــراح پوســتر 

و بروشــور همــکاری دارنــد.

پیگیری تأمین دو دستگاه ام آر آی

 برای شهرستان ها ی طبس و فردوس

معرفی کتاب های دو زبانه 

به کودکان و نوجوانان فردوس 

آی  آر  ام  دسـتگاه  دو  تأمیـن  پیگیـری 
بـرای شهرسـتان هـا ی طبس و فـردوس 
در حـال انجـام اسـت. موسـوی میرزایـی 
سرپرست دانشـگاه علوم پزشکی بیرجند 
در نشسـت با نمایندگان مردم شهرسـتان 
فـردوس گفـت: خوشـبختانه دسـتگاه ام 
آر آی شهرسـتان قاینـات تأمیـن  شـد 
و پیگیـر تأمیـن دو دسـتگاه ام آر  آی 
بـرای شهرسـتان هـای فـردوس و طبس 
هـم هسـتیم و امیدواریم بـه زودی این 

مطالبـه دیرینـه مـردم محقق شـود.
ارتقای دانشـکده پیراپزشکی به دانشکده 

تأمیـن  و  افزایـش  و  پزشـکی  علـوم 
مختلـف،  هـای  حـوزه  در  متخصصـان 
از دیگـر مطالبـات مطـرح شـده در ایـن 

جلسـه بـود.
حـاج مقـدم فرمانـدار فـردوس هـم بـا 
اشـاره به موقعیت استراتژیک شهرستان 
در  گرفتـن  قـرار  واسـطه  بـه   فـردوس، 
مسـیر ارتباطـی دو اسـتان کشـور گفـت: 
بـا اختصـاص تجهیـزات  پزشـکی به این 
شهرسـتان بیش از ۱۳۰هـزار نفر جمعیت 
شهرسـتان های اطراف هـم از مزایای آن 

بهـره منـد می شـوند.

کتاب هــای دو زبانــه کانــون پــرورش فکــری بــه 
کــودکان و نوجوانــان عضــو مرکــز فــردوس معرفی شــد. 
اعضــای مرکــز فرهنگــی و هنــری فــردوس بــا مجموعه 
غ قصه هــای  کتاب هــای دوزبانــه  مجموعــه ســیمر
مــردم ایــران از انتشــارات کانــون پــرورش فکری بیشــتر 

آشــنا شــدند.
بــه گزارش امــروز خراســان جنوبــی؛ کــودکان ونوجوانان 
ــا  ــنایی ب ــس از آش ــه پ ــن برنام ــده در ای ــرکت کنن ش

مجموعــه کتاب هــای دو زبانــه موجــود در کتاب خانــه 
مرکــز بــه منظــور معرفــی بــه دیگــر اعضــای ایــن 
کتاب خانــه بــا هنــر کاژ جلــد تعــدادی از ایــن کتــاب 

ــد. ــواری طراحــی کردن ــه صــورت روزنامــه دی هــا را ب
بــر اســاس ایــن خبــر؛ آشــنایی بــا گویش هــا و 
ــناخت  ــران،  ش ــف ای ــاط مختل ــی نق ــای محل لهجه ه
بیشــتر آداب و رســوم و آییــن و اندیشــه و قصــه هــای 
ــان راویــان بومــی و همچنیــن آشــنایی  شــفاهی از زب
بــا نــوع متفــاوت نــگارش کتــاب از دیگــر اهــداف ایــن 

ــوان شــده اســت. ــه عن برنام
غ قصه هــای مــردم  گفتنــی اســت: مجموعــه ســیمر
ــه  ــت ک ــفاهی اس ــای ش ــی از قصه ه ــران، منتخب ای
مربیــان کانــون در منطقه هــای مختلــف ایــران از 
زبــان راویــان بومــی شــنیده اند و بــه منظــور آشــنایی 
و  زبان هــا، گویش هــا  بــه  نوجوانــان  و  کــودکان 

ــد. ــرده ان ــی ک ــی، آن را بازگوی ــای ایران لهجه ه
قصــه هــای ایــن مجموعــه اگــر چــه هــر کــدام زبانــی 
ــوع  ــا در مجم ــد، ام ــاص دارن ــی خ ــیرین و مفهوم ش
ــه ذهــن و  ــران را ب گنجینــه ای از فرهنــگ ســرزمین ای

ــد. ــان منتقــل مــی کنن ــان کــودکان و نوجوان زب

خواننـدگان عزیز مـی توانند نظرات و پیشـنهادات خود 
را در مـورد مطالـب ایـن صفحـه بـا ذکر تیتـر مطلب 
بـه شـماره 30007650009996 پیامـک یا به شـماره 

نمایند. تلگـرام    09382220770
@emroozkhj :آدرس کانال روزنامه
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امام جمعه در دیدار با استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد:

مسئــوالن از سرمایـــه های جامعـــه اند
تغییر پیاپی استانداران در دولت قبلی قابل قبول نبود

 جاده های استان رکورد دار حوادث جاده ای

نماینـــده ولـــی فقیـــه در خراســـان جنوبـــی و 
ـــت: مســـئوالن نظـــام در  ـــد گف ـــه بیرجن ـــام جمع ام
ـــه ای  ـــه جهـــت دانـــش و تجرب ـــف ب رده هـــای مختل
کـــه دارنـــد از بزرگتریـــن ســـرمایه های جامعـــه و 
مـــردم هســـتند. حجـــت االســـام و المســـلمین 
ـــوری  ـــدار حمیـــد مان ـــادی در دی ســـید علیرضـــا عب
اســـتاندار خراســـان جنوبـــی افـــزود: در کنـــار 
ـــن  ـــی از مهمتری ـــه، یک ـــرمایه های جامع ـــواع س ان

ـــتند. ـــام هس ـــئوالن نظ ـــا مس آنه
ـــران  ـــی مدی ـــاله جابه جای ـــت: مس ـــار داش وی اظه
ــار  ــت یکبـ ــد وقـ ــت و هرچنـ ــی اسـ ــم طبیعـ هـ
اتفـــاق می افتـــد، حتـــی در دولـــت قبـــل چهـــار 
ـــد  ـــت جدی ـــد و در دول ـــتان آمدن ـــه اس ـــتاندار ب اس
ایـــن قضیـــه طبیعی تـــر اســـت چـــون برابـــر 

ــد. ــل می کننـ ــود عمـ ــی خـ ــیوه سیاسـ شـ
ـــت:  ـــی گف ـــان جنوب ـــه در خراس ـــی فقی ـــده ول نماین
امـــا بـــه هـــر حـــال خدمـــت، خدمـــت اســـت و 
جایـــی کـــه هیـــچ  گونـــه جابه جایـــی نـــدارد، 
محضـــر خـــدای متعـــال اســـت و انســـان در هـــر 

ـــت  ـــدا خدم ـــدگان خ ـــه بن ـــد ب ـــه بتوان ـــرایطی ک ش
کنـــد، ایـــن خدمـــات در محضـــر خداونـــد ثبـــت 

می شـــود.
وی ادامـــه داد: چهـــار اســـتاندار در مـــدت اخیـــر 
فعالیـــت داشـــتند و هـــر کـــدام بـــه جهـــت 
دانـــش، تجربیـــات کلـــی و مســـایل سیاســـی و 

اقتصـــادی ســـهم خـــاص خـــودش را دارد ولـــی 
ــتر  ــئوالن بیشـ ــر مسـ ــه  اگـ ــات منطقـ در تجربیـ
ـــون  ـــود چ ـــل می ش ـــری حاص ـــه بهت ـــد نتیج بمانن
ـــد،  ـــی بمان ـــد مدت ـــد بای ـــه بیای ـــتانداری ک ـــر اس ه
ـــط مســـئولیت  ـــد و شـــرایط محی ـــه کســـب کن تجرب
ـــر کار  ـــا ب ـــرد ت ـــت می ب ـــاه وق ـــه ۶ م ـــنجد ک را بس

مســـلط شـــود.
حجـــت االســـام و المســـلمین عبـــادی گفـــت: 
ـــت  ـــر اس ـــدارد بهت ـــی ن ـــه ضرورت ـــی ک ـــذا جاهای ل
در  به خصـــوص  نشـــوند  جابه جـــا  مســـئوالن 
ـــوض  ـــار اســـتاندار ع ـــار ب ـــت نبایـــد چه ـــک دول ی
می شـــد و شـــخصی کـــه فعالیـــت می کـــرد 

می توانســـت خدمـــت کنـــد.
وی در خطـــاب بـــه اســـتاندار خراســـان جنوبـــی 
و  مواضـــع  بابـــت  شـــما  از  داشـــت:  اظهـــار 
ــواده  ــم و خانـ ــکر می کنـ ــته تشـ ــاق شایسـ اخـ
حضرتعالـــی ویژگی هـــای معنـــوی و مکتبـــی 
دارنـــد و انتظـــار هـــم همیـــن اســـت، ان شـــاء 
ـــوی  ـــید و دعاگ ـــق باش ـــتید موف ـــا هس ـــر ج ا... ه
ــتیم. ــزار هسـ ــئوالن خدمتگـ ــه مسـ ــما و همـ شـ

ـــن  ـــز در ای ـــروز نی ـــی ام ـــان جنوب ـــتاندار خراس اس
ــات  ــن اقدامـ ــع از آخریـ ــی جامـ ــدار، گزارشـ دیـ
دســـتگاه های اجرایـــی ارائـــه کـــرد. در ایـــن 
دیـــدار دربـــاره مســـایل روز اســـتان نیـــز بحـــث 

و رایزنـــی شـــد.

خراســان  احمــر  هــال  جمعیــت  مدیرعامــل 
ــداد رســانی نیروهــای هــال احمــر  ــی از ام جنوب
بــه ۱۵ مــورد حادثــه در یــک هفتــه گذشــته خبــر 
ــی، محمــد  ــه گــزارش امــروز خراســان جنوب داد. ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــع خبرن ــی در جم ــا رضای رض
حــوادث یــک هفتــه گذشــته بیــان کــرد: طــی ایــن 
مــدت نیروهــای هــال احمــر بــه ۱۵ مــورد حادثــه 

امدادرســانی کرده انــد.
وی افــزود: ۱۲ مــورد از ایــن مأموریــت هــا در 
حــوادث جــاده ای، یــک مــورد حضــوری، یــک 

ــی  ــیل و آبگرفتگ ــورد س ــک م ــهری و ی ــورد ش م
ــت. ــوده اس ب

خراســان  احمــر  هــال  جمعیــت  مدیرعامــل 
ــه  ــا بیــان اینکــه در ایــن مأموریت هــا ب ــی ب جنوب
۵۵ حادثــه دیــده امدادرســانی شــده اســت، گفــت: 
۴۷ نفــر از حادثــه دیــدگان در حــوادث جــاده 
ــی،  ــیل و آبگرفتگ ــه س ــورد در حادث ــار م ای، چه
ــر در  ــک نف ــوری و ی ــورت حض ــه ص ــورد ب ــه م س

محــدوده شــهری خدمــات گرفته انــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت عملیــات 

رهاســازی بــرای شــش مــورد حاثــه جــاده ای 
توســط نیروهــای هــال احمــر انجــام شــده اســت، 
ــات در  ــان عملی ــدت زم ــن م ــرد: میانگی ــار ک اظه
ــات،  ــان عملی ــا پای ــاز ت ــاده ای از آغ ــوادث ج ح

ــت. ــوده اس ــه ب ــاعت و ۳۰ دقیق ــک س ی
رضایــی بــا بیــان اینکــه ۴۶ نیــروی عملیاتــی 
ــن حــوادث امدادرســانی  ــه ای ــم ب ــب ۲۰ تی در قال
دســتگاه   ۱۹ همچنیــن  افــزود:  داشــته اند، 
ــوادث  ــن ح ــات در ای ــودروی نج ــس و خ آمبوالن

اســت. شــده  به کارگیــری 

وی ادامــه داد: حــوادث جــاده ای خراســان جنوبــی 
همچــون گذشــته تعــداد قابــل توجهــی را بــه 
خــود اختصــاص داده کــه نیازمنــد فرهنــگ ســازی 

رانندگــی صحیــح اســت.

۰۹۳۶ ســام کاش کمــی شایســته ســاالری بــرای 
ــران اعمــال می شــد! تعییــن مدی

۰۹۹۲ ســام مســئوالن دانشــگاه علــوم پزشــکی 
در  را  ای  آر  ام  دســتگاه  توجیهــی  چــه  بــا 
ــاران  ــد. بیم ــرده ان ــتقر ک ــن مس ــتان قای شهرس
ــدان، سربیشــه، خوســف  شهرســتان هــای نهبن
و … کــه چنــد مــاه در نوبــت ام آر آی هســتند، 
بایــد ۱۰۰ کیلومتــر دیگــر را طــی کننــد؟ مگــر 
شهرســتان قایــن دیگــر تجهیــزات و امکانــات از 

جملــه پزشــک متخصــص را دارد ؟
 

۰۹۱۵ سرپرســت محتــرم دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــئولیت  ــمت و مس ــک س ــن تبری ــد! ضم بیرجن
جدیــد، لطفــا بــه فوریــت فکــری بــه حــال 
بیمارســتان رازی بنماییــد. بیمارســتان فــوق 
ــی  ــتگاه ام.آر.آی م ــد دو دس ــه بای ــی ک تخصص
داشــت. دســتگاه ســی تــی اســکن آن هــم 
ــا وضعیــت خــاص  خــراب هســت و بیمــاران ب
را از یــک بیمارســتان بــه بیمارســتان دیگــر مــی 
برنــد شــما بهتــر مــی دانیــد کــه چــه مخاطراتــی 

ــا دارد. ــرای آنه ب
 

ــد  ــی چن ــی ط ــواد غذای ــت م ــام قیم ۰۹۳۶ س
مــاه اخیــر بــه طــور چشــمگیری افزایــش یافتــه 
ــردم  ــال م ــه ح ــری ب ــئوالن فک ــر مس ــت. اگ اس
نکننــد فقــط بایــد نــان خالــی بخوریــم. هــر روز 

ــی شــود. ــر م ــردم کوچکت ســفره م
 

۰۹۳۵ ســام چــرا مســئوالن هــر ســاله عملکــرد 
خــود را بــه صــورت شــفاف از طریــق رســانه 
ــا برخــی ادارات کاری  ــد. ی هــا اعــام نمــی کنن
ــام  ــر کاری انج ــم اگ ــا ه ــد ی ــی دهن ــام نم انج
مــی دهنــد مــردم از آن بــی خبــر هســتند. در هــر 

ــد.  ــرای گفتــن ندارن حــال حرفــی ب
 

ــر  ــری مســیر فیب ۰۹۰۳ ســام چــرا کســی پیگی
نــوری نهبنــدان بــه شــهداد نیســت. از ســال ۹۶ 
شــروع بــه کار شــده ولــی هنــوز زیــر بــار نرفتــه  

اســت. خواهشــمندم پیگیــری کنیــد.

۰۹۱۵ ســام وقتــی دولــت نمــی توانــد روی 
افزایــش قیمــت کاالهــا نظــارت داشــته باشــد 
ــا را  ــاره به ــد اج ــار دارن ــن انتظ ــور از مالکی چط

ــد؟ ــش ندهن افزای

ــتی  ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــدم رعای ۰۹۱۵ ع
خصوصــا در مــدارس موجــب افزایــش مــرگ و 

ــد. ــد ش ــور خواه ــر در کش می
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ــاوز  ــش متج ــرد، ارت ــاز ک ــا آغ ــن و دری ــوا و زمی ــگ را از ه جن
عــراق کــه پــی تعبیــر رویــای ســردار قادســیه پــا بــه ایــن ســوی 
مــرز گذاشــت امــا تاریــخ گــواه اســت کــه آب، بــی تــاب تریــن 
مطهــرات بــود در پــاک کــردن پیراهــن خویــش از لــوث وجــود 
متجــاوزان. فقــط ۶۷ روز گذشــت تــا دالور مــردان دریایــی مــا 
ــی  ــروی دریای ــل شــده آســمان، کار نی ــاِن ابابی ــه کمــک عقاب ب
عــراق را تمــام کننــد. آنــان آمــده بودنــد بماننــد، رويــاي 
ســاالري پهنــه آبــي خليــج فــارس  هــم داشــتند و بــه 
ــانده و  ــش نش ــه هاي ــوپ ناوچ ــه در ت ــز گلول ــت نی ــن نی همی
بــه میــدان آمــده بودنــد. مــی خواســتند بــه مــوازات زمیــن و 
آســمان در دریــا هــم جلــو بیاینــد امــا نمــی دانســتند نهنــگ 
هــای خلیــج فــارس،  دهــان گشــوده انــد بــرای بلعیــدن شــان 
ــاب هــای مــار نمــای  ــاره طن ،آن ســان کــه عصــای موســی، پ
ســاحران را بلعیدنــد. آمدنــد پــر هیاهــو هــم ناوچــه هــا را بــه 
پیــش راندنــد امــا پاســخ را غيــرت مــردان نيــروي دريايــي مــا 
صريــح، شــفاف و قدرتمندانــه دادنــد. در هفتــم آذر ۱۳۵۹ بــود 
ــاي  ــد، »تيره ــات مرواري ــکان در عملي ــان پي ــه قهرم ــه ناوچ ک
ــي را  ــاي عراق ــه ه ــرد و ناوچ ــزت« ک ــان ع ــرت« را در »کم غي
يکــي از پــس ديگــري شــکار کــرد و دالوران ناوچــه پيــکان بــا 
قــدرت بــاالي نواخــت تيــر، آخريــن گلولــه هــاي خــود را هــم 
ــر  ــد، ه ــدام شــناورهاي دشــمن کردن ــردن و انه ــرق ک خــرج غ
چنــد در هميــن روز، ناوچــه پيــکان نيــز بــه تاريــخ پيوســت و 
دالورانــش صــف شــهدا را پــر امتدادتــر کــرد امــا پرونــده جنــگ 
دريايــي را هــم نقطــه پايــان گذاشــت. چــه ناوچــه هايــي کــه 
پيــکان را هــدف قــرارداد، توســط جنگنــده بمــب افکــن هــاي 
ايرانــي در حــال فــرار نابــود شــدند تــا پايانــي باشــد بــر پرونــده 
ــز نتوانســتند  ــگ هرگ ــه در طــول جن ــراق، ک ــي ع ــروي درياي ني
ــر  ــران ب ــیادِت اي ــدار و س ــوند و اقت ــارج ش ــدا... خ ــور عب از خ
ــا  ــد ت ــه آمــده بودن ــان ک ــارس تثبيــت شــد. آن ــج ف ــه خلي پهن
بماننــد، چنــان رفتنــد کــه انــگار هرگــز نبودنــد. مــا امــا ماندیــم 
ــه  ــدی ک ــام مرواری ــه ن ــهدایش. ب ــکان و ش ــی پی ــام نام ــه ن ب
در صــدِف خلیــج همیشــه فــارس، رنــگ پرچــم ایــران گرفــت. 
ــی  ــه مانای ــاد رفــت ک ــان را از ی ــی هــا م ــا خیل ــم ام ــا ماندی م
ــام  ــارس، چــه ن ــج ف ــی خلی ــه آب ــر پهن ــا را ب ــی م ــا را و آقای م
هــای مقدســی بــه خــون امضــا کردنــد. یادمــان شــد تکلیفــی 
ــان داشــتیم و داریــم. همــه تکریــم عملیــات  ــال آن کــه در قب
ــاد آوری خاصــه اســت در ۷ آذر  ــک ی ــش، ی ــد و مردان مرواری
و دیگــر هیــچ. حــال آنکــه ایــن حماســه اگــر در هــر کشــوری 
اتفــاق مــی افتــاد، چــه هــا کــه نمــی کردنــد. ســینما ده هــا اثــر 
مــی ســاخت. تلویزیــون بــا  چندیــن ســریال، بــه تبییــن ایــن 
فصــل بلنــد رشــادت و تاریــخ ســازی همــت مــی کــرد. قفســه 
کتابخانــه هــا پــر مــی شــد از کتــاب هایــی کــه بــه تحریــر ایــن 
ــی زود  ــی خیل ــه فراموش ــغ ک ــا دری ــد. ام ــه ان ــه پرداخت حماس
ــانی را  ــم کس ــوش کردی ــرد. فرام ــت ک ــاکن وادی غفل ــا را س م
ــی  ــا کوتاه ــیدند. م ــی بخش ــخ جاودانگ ــاد تاری ــا را در ی ــه م ک
ــی  ــان بدل ــه و قهرمان ــگ بیگان ــر ســایه شــوم فرهن ــم. اگ کردی
اش بلنــد مــی شــود بــه خاطــر کوتاهــی ماســت واال پهلوانــان 
مــا را قامــت چنــان بــه حقیقــت بلنــد اســت کــه در چشــم هــای 
بــاز بــه عــزت مــی نشــیند حتــی اگــر آن چشــم هــا از دشــمن 
ــش از  ــه بی ــم ک ــی دانی ــد. م ــگاه کن ــاف ن ــه انص ــا ب ــد ام باش
چهــل ســال را از دســت داده ایــم امــا بــرای تحریــر خــط پیــکان 
و تکریــم مــردان مرواریــد هنــوز هــم وقــت هســت. اگــر مــرد 

ــم ا... ــت، بس کاری هس

کارگران ساختمانی در انتظار
 سهمیه بیمه تأمین اجتماعی

طـرح اصاح مـاده ۵ قانون بیمـه تأمین اجتماعی 
مجلـس  علنـی  صحـن  بـه  سـاختمانی  کارگـران 

رسـیده و منتظـر تصویـب نهایـی اسـت.
محمـدی  جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه  بـه گـزارش 
مدیـرکل تأمیـن اجتماعـی خراسـان جنوبـی گفت: 
در بحـث کارگـران سـاختمانی در مصوبـه  8۶/8/۲ 
آمـده اسـت کـه تأمیـن اجتماعـی مکلـف اسـت 
از  را  از حـق بیمـه کارگـران سـاختمانی  ۷ درصـد 
خودشـان دریافـت کنـد و ۲۰ درصـد باقـی مانـده را 
دولـت از مجمـوع عـوارض صـدور پروانـه پرداخـت 

. کند
او بـا اشـاره بـه اینکه در حـال حاضر هشـت هزار و 
۷۲۰ بیمه شـده سـاختمانی فعال در اسـتان داریم 

افـزود: تأمیـن اجتماعـی اسـتان تـا پایـان اسـفند 
داشـته  منابـع  تومـان کسـری  میلیـارد   ۲۲۰  ،۹۹
اسـت کـه ایـن مبلـغ بابـت ۲۰ درصد حـق بیمه ای 
مـی  پرداخـت  دولـت  سـمت  از  بایـد  اسـت کـه 
شـد. احمـدی ادامـه داد: انجمـن صنفـی کارگـران 
اعتراضاتـی در خصوص پرداخت نشـدن سـهمیه ها 
از سـمت دولـت داشـتند کـه بـه دنبال آن سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی طرحـی را بـرای اصـاح مـاده ۵ 

پیشـنهاد داد.
مدیـرکل تأمیـن اجتماعی خراسـان جنوبی تصریح 
کـرد: در اصـاح ایـن مـاده بایـد بحـث ۲۰ درصـد 
عـوارض در صـدور پروانه هـای سـاختمانی تغییـر 
کنـد تـا هـم منبـع دریافـت کسـری ها مشـخص 

شـود و هـم سـهمیه تحـت پوشـش بیمـه ای قـرار 
دادن کارگـران سـاختمانی افزایـش پیـدا کنـد. او 
بیـان کـرد: در دولـت قبـل طـرح اصـاح مـاده ۵ 
بـه صحـن علنـی مجلـس رفـت و در رأی گیـری 
ایراداتـی به آن وارد شـد و به کمیسـیون اجتماعی 

رفت.
ایـن  محمـدی عنـوان کـرد: حـدود ۱۲ روز پیـش 

و  شـد  تأییـد  اجتماعـی  کمیسـیون  در  طـرح 
منتظریـم وارد صحـن علنـی مجلس شـود تـا رأی 

بگیـرد. مثبـت 
مدیـرکل تأمیـن اجتماعـی خراسـان جنوبـی اظهار 
شـود،  اجرایـی  اگـر   ۵ مـاده  اصـاح  طـرح  کـرد: 
بیمـه  بحـث  در  سـاختمانی  کارگـران  مشـکات 

می شـود. حـل  اجتماعـی  تأمیـن 
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منــزل مســکونی  دو  هفتــه گذشــته 
در روســتای فندخــت زیرکــوه طعمــه 
حریــق شــد، امــا آتــش نشــانی دیــر بــه 

ــید. ــه رس ــل حادث مح
خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــود کــه دو  جــوان،  پنــج شــنبه شــب ب
ــت  ــتای فندخ ــتایی در روس ــه روس خان
شهرســتان زیرکــوه طعمــه حریــق شــد. 
ــش  ــا آت ــاس ب ــس از تم ــتائیان پ روس
نشــانی شــهر حاجــی آبــاد، ایــن پاســخ 
ــودرو  ــد خ ــه بای ــد ک ــت می کنن را دریاف
و نیــرو از آتــش نشــانی شــهر آبیــز 

ــود. ــزام ش اع
در ایــن گیــر و دار، روســتائیان بــا کمــک 
ــاری  ــانی دهی ــش نش ــول های آت کپس

و همیــاری مــردم آتــش را خامــوش 
چنــد  گذشــت  از  پــس  و  می کننــد 
دقیقــه از اطفــای کامــل حریــق، خــودرو 
از راه می رســد، امــا دیگــر نیــاز بــه کاری 

نبــوده اســت.

نیاز به مجوز کتبی فرماندار 
برای اعزام نیرو به روستا

و  موضــوع  ایــن  پیگیــری  بــرای 
ــیدن  ــر در رس ــت تأخی ــدن عل ــا ش جوی
خــودروی آتــش نشــانی بــه روســتا بــا 
وجــود فاصلــه حــدود ۱۵ کیلومتــری 
بــا کیانــی  آبیــز،  شــهر  تــا  روســتا 

شــهردار آبیــز گفتگــو کردیــم.
او در ایــن گفتگــو بــه خبرنــگار مــا 

نظــر  در  را  نکتــه  ایــن  بایــد  گفــت: 
ــهرداری  ــانی ش ــش نش ــه آت ــت ک داش
را  شــهر  داخــل  محــدوده  فقــط 

دهــد. پوشــش  می توانــد 
کیانــی بیــان کــرد: در شــهر آبیــز نیــروی 
متخصــص آتــش نشــانی وجــود نــدارد 
ــهری  ــات ش ــای خدم ــا از نیرو ه و تنه
مختلــف  حریق هــای  اطفــای  بــرای 

اســتفاده می شــود.
شــهردار بیرجنــد عنــوان کــرد: عــاوه بــر 
نبــود نیــروی متخصص، تجهیــزات الزم 
آتــش نشــانی را نیــز در اختیــار نداریــم 
و اگــر خــودرو قــرار باشــد بــه روســتایی 
اعــزام شــود، نیــاز بــه مجــوز کتبــی 

ــم. ــدار شهرســتان داری فرمان
بـــه  مجـــوز  صـــدور  داد:  ادامـــه  او 
ایـــن دلیـــل اســـت کـــه اگـــر اتفاقـــی 
خـــودرو  اعـــزام  لحظـــه  همـــان  در 
بیفتـــد،  شـــهر  در  روســـتا ها  بـــه 
ــهرداری  ــه شـ ــورد توجـ ــئولیتی مـ مسـ

یـــا آتـــش نشـــانی نباشـــد.
در حــال حاضــر تنهــا یــک خــودروی 
هــزار   ۲ بــا ظرفیــت  نشــانی  آتــش 
لیتــر در آبیــز موجــود اســت و پیگیــری 
بــرای بــه کار گرفتــن نیــروی متخصــص 
انجــام شــده اســت، امــا تاکنــون ثمــری 

ــت. ــته اس نداش

مدیـر مجتمـع فوریت هـای اجتماعـی 
ابتـدای  از  گفـت:  بیرجنـد  شـهرداری 
امسـال تاکنـون ۱۶۳ متکـدی در شـهر 
بیرجنـد بـا همـکاری نیـروی انتظامـی 
بـه  سـاماندهی  بـرای  و  جمـع آوری 
ایـن  اجتماعـی  فوریت هـای  مجتمـع 

شـدند. منتقـل  شـهرداری 
منصـوره امیرآبـادی در گفـت و گـو بـا 
ایرنا اظهار داشـت: از ایـن تعداد ۹۱ نفر 
مـرد و ۷۲ نفـر زن بودنـد کـه در بیـن 
آنهـا ۲ متکـدی حرفه ای وجود داشـت.

وی با اشـاره به اینکه بعد از جمع آوری 
انجـام  آنهـا  متکدیـان کار سـاماندهی 
می شـود، گفـت: از ابتـدای امسـال ۲۸ 
متکـدی بـه خانواده هایشـان و ۱۹ نفـر 
به سـازمان بهزیسـتی تحویل شـده اند.

مدیـر مجتمـع فوریت هـای اجتماعـی 
ایـن  از  داد:  ادامـه  بیرجنـد  شـهرداری 
یـا  و  اسـتان ها  از  نفـر   ۴۵ تعـداد 
بـه  کـه  بودنـد  دیگـر  شهرسـتان های 

شـدند. اعـزام  سـکونت  محـل 
بانـد  هنـوز  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  وی 
تکدی گـری در شـهر بیرجنـد شناسـایی 
نشـده اسـت، اظهار داشـت: سـه کودک 
کمتـر از ۱۸ سـال و ۱۴ متکـدی معتـاد 
نیـز بـرای درمان بـه مراکـز اقامتی ترک 

اعتیـاد معرفـی شـده اند.

امیرآبـادی بـا بیـان اینکـه ۲۷ متکدی 
بـه کمیتـه  حمایـت  و  بررسـی  بـرای 
امـداد امام خمینی)ره( معرفی شـدند، 
گفـت: ۲۵ نفـر از متکدیـان جمع آوری 
شـده اتبـاع بیگانـه بودنـد کـه بـه اداره 
کل اتبـاع و اداره مهاجـرت اسـتانداری 

خراسـان جنوبـی تحویـل شـده اند.
جمـع آوری  طـرح  شـد:  یـادآور  وی 
در  روزانـه  صـورت  بـه  متکدیـان 
می شـود  انجـام  بیرجنـد  شـهر  سـطح 
از  مـوردی  شـهروندان  چنانچـه  امـا 
تکدی گـری در هر نقطه شـهر مشـاهده 
کردنـد بـا شـماره ۳۲۲۱۲۲۶۲ و یا ۱۳۷ 

کننـد. حاصـل  تمـاس 
مدیـر مجتمـع فوریت هـای اجتماعـی 

شـهرداری بیرجنـد بـا بیان اینکـه افراد 
پذیـرش شـده در ایـن مجتمـع از سـه 
وعـده غـذای گـرم بهره منـد می شـوند، 
گفـت: همچنیـن اسـتحمام و نظافـت 
هـم جـزو خدمـات ایـن مرکـز بـوده و 
افـراد از زمـان تحویـل تـا موقعـی کـه 
شـود  تکلیـف  تعییـن  آنهـا  وضعیـت 

اجـازه اقامـت دارنـد.
ــع آوری  ــه جم ــرح روزان ــزود: ط وی اف
متکدیــان بــه خصــوص در ســاعات 
اجــرا  جدیــت  بــا  شــب  پایانــی 
صــورت  همیــن  بــه  و  می شــود 
توانســته ایم در ۱۰ ســال اخیــر آمــار 
ــه  ــم ک ــرل کنی ــهر را کنت ــان ش متکدی

افزایــش پیــدا نکنــد.

حوادث
دستگیری سارق موتورسیکلت در درمیان

مأمـوران انتظامـی شهرسـتان درمیـان یـک سـارق را دسـتگیر و یک 
موتورسـیکلت سـرقتی در ایـن شهرسـتان کشـف کردنـد. بـه گـزارش 
امـروز خراسـان جنوبـی،  فرمانـده انتظامـی درمیـان گفـت: بـا وقوع 
و  شناسـایی  بیرجنـد،  شهرسـتان  در  موتورسـیکلت  یـک  سـرقت 
دسـتگیری سـارقان به صورت ویژه در دسـتور کار ماموران پلیس قرار 
گرفـت. سـرهنگ  دشتسـتانی افـزود: مأمـوران با انجـام تحقیقات و 
بررسـی های میدانی، هنگام گشـت زنی در سـطح شهرسـتان درمیان 

موتورسـیکلت سـرقتی را شناسـایی و توقیـف کردنـد.

کشف ۵ هزار و ۶۱۰ قطعه 
مرغ زنده غیر مجاز در قاین

مامـوران انتظامـی قاینـات در بازرسـی از ۲ کامیـون، ۵ هـزار و ۶۱۰ 
غ زنـده غیر مجـاز کشـف کردند. بـه گـزارش امروز خراسـان  قطعـه مـر
جنوبـی، فرمانـده انتظامی شهرسـتان قاینات گفت: مأمـوران کانتری 
در محور هـای  زنـی  هنـگام گشـت  قایـن  “نیمبلـوک شهرسـتان   ۱۶
مواصاتـی بـه ۲ کامیـون مشـکوک شـدند و خودرو هـا را برای بررسـی 
بیشـتر متوقـف کردند. سـرهنگ زال بیگی افـزود: ماموران در بازرسـی 
غ زنده بدون مجوز های بهداشـتی  از خودروهـا، ۵ هـزار و ۶۱۰ قطعـه مر
بـه ارزش ۴ میلیـارد و ۴۸۰ میلیـون ریـال کشـف کردنـد. فرمانـده 
انتظامـی شهرسـتان قاینـات افـزود: مامـوران در ایـن رابطـه ۲ خودرو 
توقیف و ۲ متهم دسـتگیر کردند که متهمان دسـتگیر شـده به همراه 
پرونـده جهـت سـیر مراحـل قانونی بـه مراجـع قضائی معرفی شـدند.

حکمت های نهج البالغه

سـالروز شـهادت شـهیدان : رضـا محمـدی، عزیـز 
عزیـزی، حسـن رضـا عصمتـی سـرند را بـا ذکـر 

صلواتـی گرامـی مـی داریـم.

ضرورت كنترل زبان 
و درود خـدا بـر او، فرمـود: زبـان درنده اي اسـت که 

اگـر رهايـش کنـي، مي َگَزد.

سرپرســت ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ــگاه  ــا ن ــت: ب ــی گف ــزی خراســان جنوب ری
ویــژه بــه مصوبــات و بــرکات ســفر رئیــس 
جمهــور به اســتان، نقشــه توســعه اســتان 
بــرای ســنوات آتــی ترســیم خواهــد شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان، حمیــد 
جهانشــاهی در نشســت خبــری ویــژه 
ــات  ــری مصوب ــای پیگی ــریح فراینده تش
ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان گفــت: در 
ســفر مقامــات کشــوری بــه اســتان عمومًا  
ــفر  ــل  از س ــه قب ــت ک ــن اس ــر ای ــرف ب ع
ــتگاه  ــای دس ــت ه ــن درخواس ــم تری مه
پیشــنهادات  قالــب  در  اجرایــی  هــای 
کیفــی و کمــی احصــا و در قالــب جلســات 

کارشناســی در اســتان و در برخــی مــوارد در 
پایتخــت مــورد پاالیــش قــرار گرفتــه و بــه 

ــد.  ــی رس ــت الزم م جامعی
وی تصریــح کــرد: همچنیــن در حین ســفر 
و بازدیــد مقامــات کشــوری از پــروژه هــا،  
ــام درخواســت  ــه انضم ــی ب ــوارد تکمیل م
ــه و در  ــد، اضاف ــورد تایی ــی م ــای مردم ه
ــه  ــه ب ــم نام ــب تفاه ــفر، در قال ــان س پای
ــن  ــوان باالتری ــه عن ــتاندار ب ــای اس امض
مقــام اســتانی و مســئولین کشــوری مــی 
ــان  ــه زم ــت ب ــا عنای ــس از آن ب ــد و پ رس
بنــدی در نظــر گرفتــه شــده، قابلیــت رصــد 

و پیگیــری پیــدا مــی کنــد. 
جهانشــاهی بــا تأکیــد بر ایــن نکته کــه در 
ســفرهای ســرزده مقامات کشــوری فرآیند 

قــدری تغییــر پیــدا مــی کنــد، خطــاب بــه 
ــور  ــه ط ــزود: ب ــا اف ــانه ه ــگاران رس خبرن
خــاص در ســفر دکتــر رئیســی، رئیــس 
ــی در  ــان جنوب ــتان خراس ــه اس ــور ب جمه
ــه  ــاری ک ــال ج ــاه س ــهریور م ــم ش نوزده
بــه صــورت ســرزده انجــام شــد، مصوبــات 
ــای  ــت ه ــب نشس ــفر در قال ــن س در حی
مختلــف ازجملــه شــورای برنامــه ریــزی و 
توســعه اســتان، نشســت بــا نخبــگان و... 

تنظیــم شــد.
ــان   وی گفــت: برایــن اســاس پــس از پای
ســفر ســعی شــد تمامی مــوارد مورد اشــاره 
ــوارد  ــایر م ــور و س ــس جمه ــب رئی از جان
ــتانی  ــئولین اس ــب مس ــه از جان مطروح
ــد شــخص رییــس  ــه تأیی ــه ب ــردم ک و  م
جمهــور ، وزرا و ســایر هیات همراه رســیده 
ــی  و  ــات کیف ــش مصوب ــب دو بخ در قال
محتوایــی و پــروژه هــا ی عمرانــی تنظیــم 

گــردد. 
در ادامــه ایــن نشســت خبــری، سرپرســت 
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان 
ــور  ــه مذک ــه مجموع ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــای  ــت ه ــب نشس ــد در قال ــه بع در مرحل
مشــترک کارشناســی در ســازمان مدیریــت 
و بــر نامــه ریــزی اســتان بــا دســتگاه 
هــای اجرایــی و معاونــت هــای مختلــف 
اســتانداری خراســان جنوبــی بــه جامعیت 
و پختگــی الزم رســید، گفــت: در ایــن 
خصــوص مکاتبــه ای از جانب اســتانداری 
ریاســت  نهــاد  بــه  جنوبــی  خراســان 

ــد. ــال ش ــوری ارس جمه
وی ادامــه داد: همچنیــن در ایــن بیــن 
مجموعــه ی تدویــن شــده در ســازمان 
حضــور  بــا  بودجــه کشــور  و  برنامــه 
مســئولین در قالــب جلســات فشــرده 
ــازمان  ــف س ــور مختل ــا ام ــی ب کارشناس

ــد و در  ــته ش ــورت گذاش ــور و مش ــه ش ب
خصــوص  نحــوه تامیــن منابــع اعتبــاری 
پــروژه هــا بــر پایــه ظرفیــت هــای قانــون 
بودجــه ســال ۱۴۰۰ و ســنوات آتــی بحــث و 

ــت. ــورت پذیرف ــر ص ــادل نظ تب
ــا بیــان ایــن کــه مقــرر شــده اســت  وی ب
ــاد  ــه ای در نه ــاری جلس ــه ج ــی هفت ط
ریاســت جمهــوری بــا محوریــت مرتضوی 
و  جمهــور  رییــس  اجرایــی  معــاون 
سرپرســت نهــاد ، مســئولین اســتانداری ، 
نماینــده تــام االختیــار ســازمان برنامــه و 
ــط  ــتان و وزرای ذیرب ــور در اس ــه کش بودج
و مصوبــات ســفر و ســایر پیشــنهادات 
ــار  ــا نگاهــی همــه جانبــه، یکب اســتانی ب
ــود  ــه خ ــمی ب ــکل رس ــرور و ش ــر م دیگ
ــد  ــس از تایی ــت پ ــت: در نهای ــرد، گف بگی
تفاهمــات از جانــب دکتــر مخبــر معــاون 
اول رییــس جمهــور و جنــاب آقــای دکتــر 

میرکاظمــی معــاون رییــس جمهــور و 
رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، 
در اقدامــی مهــم،  نقشــه توســعه اســتان 
بــرای ســنوات آتــی ترســیم خواهــد شــد. 
مطلـب کـه  ایـن  بیـان  بـا  جهانشـاهی 
ایـن  در  شـده  بینـی  پیـش  اعتبـارات 
سـنواتی  اعتبـارات  بـا  تداخلـی  تفاهـم 
اعتبـارات  بـه عنـوان  و  نداشـته  اسـتان 
از  بـه صـورت جداگانـه  متمـم تلقـی و 
منابـع ملـی تامیـن خواهد شـد، تصریح 
کـرد: بـر ایـن اسـاس فراینـد کار در حـال 
انجـام بـوده و امیدواریم حداکثر تا هفته 
آتـی بـه تفاهـم نامـه صدراالشـاره کـه در 
برگیرنـده مصوبات سـفر و منابع اعتباری 
آن اسـت، دسـت پیـدا کنیم کـه جزئیات 
آن متعاقبـًا خدمت مردم شـریف اسـتان 
و مدیـران و رسـانه هـای اسـتان  اطـاع 

رسـانی خواهـد شـد.

دیر رسیدن هایی که ویرانگر شد
۱۶۳ متکدی در شهر بیرجند 
جمع آوری و ساماندهی شدند

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی عنوان کرد:

ترسیم نقشه توسعه استان برای سال های آینده 
با نگاه ویژه به مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان
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مخابرات غرامت سرطانی که مردم می خواهند بگیرند را بپردازد

اینجا فقط سرطان آنتن می دهد
شورا با هرگونه الحاق به شهر بیرجند مخالف است            مردم در پارک ها بجای تفریح، تشعشع دریافت می کنند

طرح شکست خورده مناطق نمونه گردشگری خراسان جنوبی

امروز خراسان جنوبی _ گروه خبر 
بــه گفتــه رئیــس کمیســیون خدمــات،  بهداشــت و محیــط 
از کانــون نصــب دکل هــای  بیرجنــد  زیســت شــورای شــهر 
مخابراتــی تــا شــعاع ۸۰ متــر ،امــواج الکترومغناطیســی ســاطع 
ــرطان  ــر و س ــدوده  مض ــاکنان آن مح ــرای س ــه ب ــود ک ــی ش م
بایــد غرامــت ســرطانی  بنابرایــن شــرکت مخابــرات  زاســت. 
شــدن مــردم را بپــردازد و از طــرف دیگــر مــردم هــم بایــد 

تقاضــای غرامــت از ایــن مجموعــه را داشــته باشــند.
دکتــر حســنی صفــت روز گذشــته در جلســه علنــی شــورای شــهر 
ــرکت  ــرار داد ش ــام ق ــف اتم ــن تکلی ــوص تعیی ــد در خص بیرجن
ــی  ــه یک ــهر ک ــف ش ــاط مختل ــب دکل در نق ــرای نص ــرات ب مخاب
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــان ک ــود، بی ــورا ب ــتور کار ش ــات دس از موضوع
اســتعالماتی کــه از دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد گرفتــه 
ــون  ــا شــعاع ۸۰ متــر از کان شــده اشــعه دکل هــای مخابراتــی ت

ــرر دارد. ــراف ض ــاکنان اط ــرای س ــب ب نص
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون در شــهر بیرجنــد اپراتــور هــای 
ــرای  نصــب دکل مجــوزی اخــذ نکــرده  همــراه اول و ایرانســل ب
انــد و ایــن موضــوع در مرکــز اســتان اصــال دیــده نشــده اســت، 
ادامــه داد: یــک نفــر بــه ازای دریافــت ۴ الــی ۵ میلیــون تومــان 
خانــه اش را بــرای نصــب دکل در اختیــار شــرکت مخابــرات قــرار 
ــا  ــعه ه ــودش از اش ــه خ ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــی ده م
ــا شــعاع ۸۰ متــر تحــت  آســب نمــی بینــد ولــی همســایه هــا ت

ــد. ــرار مــی گیرن ــر امــواج آن ق تأثی

وی افــزود: از طــرف دیگــر بــا نصــب دکل هــا در فضــای ســبز و 
ــد و  ــی کنن ــت م ــع دریاف ــح تشعش ــای تفری ــردم بج ــا م پارک ه
ــب دکل  ــت نص ــراژی را باب ــه مت ــاره چ ــهرداری اج ــد ش ــد دی بای

هــا دریافــت مــی کنــد.
ــاد آور شــد  وی ازدیــاد ســرطان هــای ناشــناخته در جامعــه را ی
ــر از  ــد بهت ــت جــواب نده ــراه و اینترن ــای هم و گفت:گوشــی ه

ایــن اســت کــه مــردم بــه ســرطان مبتــال شــوند.
دکل   ۲۸ از  داشــت:  اذعــان  ادامــه  در  بیرجنــد هــم  شــهردار 
ــا  ــد تنه ــهر بیرجن ــف ش ــاط مختل ــده در نق ــب ش ــی نص مخابرات
 ۲۶ اجــاره  لحظــه  ایــن  تــا  و  پرداخــت شــده  ۲ دکل  اجــاره 
ــده،  ــب ش ــهرداری نص ــه ش ــوط ب ــن مرب ــه در اماک ــر ک دکل دیگ
تعییــن  بــرای  مخابــرات  بایــد  لــذا  اســت  نشــده  پرداخــت 

تکلیــف آن اقــدام کنــد.

شورای شهر می تواند قانون وضع کند 
ــرای طــرح ایــن  ــرات ب ــا انتقــاد از شــرکت مخاب دکتــر بهتریــن ب
ــات  ــد و مصوب ــون وضــع کن ــد قان ــه شــورا نمــی توان موضــوع ک
شــورا ضمانــت اجرایــی ندارد،افزود:ایــن اظهــار نظرهــا در رســانه 
هــای اســتان هــم منعکــس شــد و بایــد بگویــم مصوبــات 
ــق الزم االجراســت  ــه تطبی ــد در کمیت ــد از تایی شــورای شــهر بع
و شــورای شــهر مــی توانــد قانــون وضــع کنــد و شــهرداری هــم 

ــد. ــی کن ــا را اجرای ــد آنه بای
ادامــه داد: شــرکت مخابــرات بعــد از حضــور در جلســه  وی 

ــب دکل  ــورد نص ــی در م ــرح مباحث ــد و ط ــهر بیرجن ــورای ش ش
ــی  ــرده مبن ــال ک ــهرداری ارس ــه ش ــه ای ب ــی نام ــای مخابرات ه
ــوری  ــر ن ــت اجــرای فیب ــی شــهرداری باب ــر بدهــی ۳۸۰ میلیون ب
کــه بایــد شــرکت مخابــرات ایــن خدمــات را رایــگان ارائــه کنــد.
ــای  ــتگاه ه ــا دس ــل ب ــا تعام ــدف م ــه ه ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
اجرایــی اســت، خواســتار رفــع مشــکالت بوجــود آمــده از طریــق 
ــه  ــوق شــهرداری و ب ــرای پرداخــت حــق و حق ــی ب مراجــع قانون

ــی شــد. روز شــدن اجــاره بهــای نصــب دکل هــای مخابرات
ــاد از  ــا انتق ــم ب ــد ه ــهر بیرجن ــورای ش ــای ش ــروری از اعض س
ــورد مضــرات اشــعه هــای  ــت در م ــر حســنی صف اظهارنظــر دکت
زمینــه  ایــن  در  بهداشــت  وزارت  از  بایــد  مخابراتــی گفــت: 
ــرده  ــی ک ــی گوی ــکی کل ــوم پزش ــگاه عل ــت و دانش ــتعالم گرف اس
ــب از دکل  ــه مرات ــراه ب ــی هم ــعه گوش ــرر اش ــه ض ــرا ک ــت چ اس

ــت. ــتر اس ــی بیش ــای مخابرات ه
دکتــر محمــودی راد رئیــس شــورای شــهر بیرجنــد هــم در ادامــه 
ــا  ــرات ب ــرکت مخاب ــرارداد ش ــام ق ــه اتم ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک بی
و درخواســت  بــرای نصــب دکل هــای مخابراتــی  شــهرداری 
ــد و بخشــش بدهــی  ــرارداد جدی ــاد ق ــرای انعق ــه ب ــن مجموع ای
ــن موضــوع برگــزار  ــوان کــرد: جلســه ای پیرامــون ای گذشــته عن
ــورت از  ــن ص ــر ای ــود در غی ــل ش ــل و فص ــی ح ــا توافق ــود ت ش

ــود. ــدام ش ــی اق ــادی قانون ــق مب طری
ایــن پیشــنهاد بــا رأی حداکثــری اعضــای شــورای شــهر بیرجنــد 

بــه تصویــب رســید.

موافقان و مخالفان الحاق اراضی 
معصومیه به شهر بیرجند

از دیگــر مباحــث مطــرح شــده در جلســه روز گذشــته شــورای 
ــه  ــی  معصومی ــی از اراض ــکان بخش ــت مال ــد درخواس ــهر بیرجن ش
بیرجنــد بــرای الحــاق بــه شــهر بــود کــه پیرامــون همیــن موضــوع 
بــه گفتــه رییــس شــورای شــهر بیرجنــد جلســه ای در اســتانداری 
برگــزار شــد و قــرار اســت تعییــن تکلیــف شــود. دکتــر محمــودی راد 
افــزود: معــاون فرمانــداری بیرجنــد مهنــدس رونقــی بــا الحــاق ایــن 
ــال  ــی شــورا و شــهرداری نظــر خــود را قب ــق اســت ول اراضــی مواف

مبنــی بــر مخالفــت بــا هرگونــه الحــاق اعــالم کــرده انــد.

تصمیم مردمی  یا  حکومتی؟
ــه  ــهر مواج ــورای ش ــای ش ــی از اعض ــاد برخ ــا انتق ــوع ب ــن موض ای
شــد.دکتر حســنی صفــت در ایــن زمینــه گفــت: نظــر مردمــی 
ــم   ــت تصمی ــرار اس ــر ق ــی اگ ــده ول ــالم ش ــال اع ــهر قب ــورای ش ش

ــت. ــری اس ــث دیگ ــود بح ــه ش ــی گرفت حکومت
ــای  ــن ه ــار از زمی ــه ۱۰۵۰ هکت ــان اینک ــا بی ــم ب ــناس ه ــزدان ش ی
پــادگان داخــل شــهر بارگــذاری شــده و از طــرف دیگــر مــا در بافــت 
فرســوده هــم مشــکل داریــم، ادامــه داد: هرگونــه الحــاق بــه شــهر 
بــرای شــهرداری بــار مالــی دارد.وی افــزود: ایــن اراضــی مــی توانــد 
در قالــب شــهرک اقمــاری خدمــات را از شــهرداری بگیــرد و همیــن 

االن شــهرداری تــوان ارائــه خدمــات بــه برخــی مناطــق را نــدارد.
شــهردار بیرجنــد هــم بــا بیــان اینکــه مالــکان ایــن اراضــی ۴۸۰ نفــر 
ــی اراضــی  ــان مابق ــر شناســایی و صاحب ــط ۲۰۰ نف ــه فق هســتند ک
شناســایی نشــده اند،گفــت: یــک واحــد در ایــن اراضــی بــه صــورت 
ــد  ــر بای ــرف دیگ ــت و از ط ــرده اس ــاز ک ــاخت و س ــی س ــر قانون غی
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــکان اخــذ شــود.دکتر بهتریــن ب نظــر همــه مال
مــا مجبــور خواهیــم بــود در صــورت الحــاق ایــن محــدوده بــه شــهر 
خیابــان هایــش را هــم بخریــم، اذعــان داشــت: معــاون فرمانــداری 
ــداری  ــل فرمان ــه در مح ــه ک ــوق عام ــظ حق ــه حف ــد در جلس بیرجن
ــر  ــال حاض ــی در ح ــرد ول ــت ک ــاق مخالف ــن الح ــا ای ــد ب ــزار ش برگ

گفتــه مــی شــود موافــق ایــن قضیــه هســتند.
در ایــن جلســه اعضــای شــورای شــهر بــر مخالفــت خــود بــا هرگونــه 

الحــاق پافشــاری کردند.
ــا اشــاره بــه اعتبــار  شــهردار بیرجنــد هــم چنیــن در ایــن جلســه ب
ــش  ــال ۱۴۰۰پی ــالک در س ــزی ام ــرای ممی ــه ب ــاردی ک ــک میلی ی
بینــی شــده اســت،گفت: بــا ایــن اعتبــار یــک دهــم ممیــزی امــالک 

هــم انجــام نمــی شــود.
آنهــا  از امــالک شــهرداری کاربــری  افــزود: بســیاری  بهتریــن 

مشــخص نیســت کــه بایــد تعییــن تکلیــف شــود.

مناطـق نمونـه گردشـگری در دولـت دهـم مطرح شـد اما در طـول این 
سـال ها بـه یـک طرح شکسـت خـورده تبدیل شـده اسـت و آنچنان که 

باید باعث توسـعه اقتصادی نشـده اسـت.
در ایـن زمینـه بـا چنـد کارشـناس فعـال در بخش گردشـگری گفت و گو 

داشـتیم کـه بـه دالیلی تمایلـی به بیان نـام خود نداشـتند.
بـه گفتـۀ یکـی از ایـن فعـاالن نکتـه ای کـه در ایـن میـان بـه آن توجه 
نشـده اسـت ظرفیت های گردشـگری در آن مناطق است که این مناطق 
بـدون در نظر گرفتن نگاه کارشناسـی انتخاب شـده اند و بـاری بر دوش 
دولـت و بودجه های اسـتان هسـتند و چندان آینـده ای در پیش ندارند 

و ایـن قوانیـن نیاز به اصـالح دارد. 
وی خاطـر نشـان کـرد: در ایـن زمینه دولت به تازگی به این مهم دسـت 
یافتـه و بـه دنبـال اصـالح قوانین اسـت امـا باید به ظرفیت هـای دیگر 
گردشـگری هـر منطقه توجه شـود و با توجه به طـرح  های تخصصی و 

نگاه کارشناسـی به توسـعه آنها پرداخت.
یکـی دیگـر از کارشناسـان هم بیـان کرد: می تـوان با ایجاد انگیـزه برای 
سـرمایه گذار بخـش خصوصـی و سـایر بخش ها که عالقمند به توسـعه 
اسـتان در حوزه گردشـگری، ایجـاد تفرجگاه و فضاهای مفرح هسـتند، 
نـگاه آنهـا را بـه دیگـر مناطـق گردشـگری بـا ظرفیـت بـاال جلب کـرد و 
قدمی مؤثر برای مردم برداشـته شـود تا از این بن بسـت خارج شـویم.

۳ منطقه مجوزدار و ۶  منطقه بدون سرمایه گذار
مسـئول  عطاریـان«، کارشـناس  یدرضـا  »حم بـا  راسـتا  همیـن  در 
صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  کل  اره  اد گردشـگری  سـرمایه گذاری 

دسـتی و گردشـگری اسـتان خراسـان جنوبـی گفت وگـو کردیـم کـه 
در ایـن زمینـه عنـوان کـرد: در خراسـان جنوبـی ۹ منطقـه نمونـه 
مصـوب گردشـگری داریـم کـه از ایـن تعـداد فقـط ۳ منطقـه دارای 
سـرمایه گذار بخـش خصوصـی اسـت. وی بـا بیـان اینکـه مناطـق 
نمونـه گردشـگری آب گـرم فـردوس، بوذرجمهـر قایـن و شـهر تـون 
فـردوس دارای سـرمایه گذار هسـتند، گفت: آب گرم فـردوس متعلق 
بـه شـرکت های زیـر مجموعـه هـالل احمر  اسـت که سـرمایه گذاری 
زیـادی در آن صـورت گرفتـه، همچنین سـرمایه گذار دو منطقه شـهر 

تـون و قایـن شـهرداری شهرسـتان اسـت.
عربی با اشـاره به اینکه ۶ منطقه نمونه گردشـگری دیگر  فاقد سـرمایه 
گـذار هسـتند، گفـت: منطقـه نمونه گردشـگری بنـددره به دلیـل اینکه 
سـرمایه گذار بـه تعهـدات خـود عمـل نکـرد لغـو مجـوز شـده و آمادگی 
ایـن وجـود دارد کـه سـرمایه گذار جدیـد وارد شـود. بـه گفتـۀ وی ۵ 
منطقـه دیگر شـامل درخش آسـیابان، مصعبی کریمو سـرایان، منطقه 
کوهسـتانی طبس، ازمیغان طبس و چشـمه مرتضی علی خرو طبس 

اسـت کـه سـرمایه گذار ندارند.

دولت به اهداف مدنظر نرسید
کارشـناس مسئول سـرمایه گذاری گردشـگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری خراسـان جنوبـی بـا بیـان اینکـه مناطـق 
نمونـه گردشـگری در زمـره مصادیـق تأسیسـات گردشـگری اسـت کـه 
موفقیتـی در آن حاصـل نشـده اسـت، اظهار کـرد: اهداف دولـت از این 
مناطق توسـعه اقتصادی و زیرسـاخت های گردشـگری است که در اکثر 

ایـن مناطـق بـه اهداف مـورد نظر دسـت پیـدا نکرد.
عطاریــان تصریــح کــرد: یکــی از مهمتریــن مشــکالت ایــن مناطــق 
ــدون کار کارشناســی  انتخــاب  ایــن اســت کــه محــل مــورد نظــر ب
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــزرگ بودن ــیار ب ــا بس ــای آنه ــدند و محدوده ه ش

موجــب مشــکالتی شــد.

توجه به ظرفیت های گردشگری خراسان جنوبی
وی تأکیـد کـرد: دولت وظیفه خود را در تأمین زیرسـاخت ها انجام داده 
اسـت؛ حتـی اگـر در دولت طرح مناطق نمونه گردشـگری تعطیل شـود 
مـا بـه دلیل ظرفیت های گردشـگری موجود به آن توجـه می کنیم و به 

عنوان طرح گردشـگری سـرمایه گذار هم جذب می شـود.
ــان  ــرو و ازمیغ ــی خ ــورت کل ــه ص ــرد: ب ــان ک ــر نش ــان خاط عطاری
طبــس مزیت هــای گرشــگری باالیــی دارنــد و زیرســاخت های 
ــن شــده اســت  کــه در صــورت ورود  ــًا تأمی ــن مناطــق عمدت ای

ســرمایه گذار مجــوز داده مــی شــود.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای سـرمایه گذاران بخش خصوصـی در مناطق 
نمونـه گردشـگری مشـوق هایی دیـده شـده اسـت، گفـت: از جملـه 
ایـن مشـوق ها و مهمتریـن آنهـا می توان بـه تأمین زیرسـاخت های 
ایـن مناطـق، معافیت هـای مالیاتـی، واگـذاری اراضـی  و آب، بـرق 

و گاز اشـاره کرد.

حکمنمازخواندندرخانهای
کهسگوگربهدرآن
نگهداریمیشود

یکـی از موضوعاتـی کـه در مـورد آن پرسـش های زیـادی 
مطـرح می شـود مسـائل مربـوط بـه نگهـداری سـگ و گربه 

در خانـه و مسـاله لبـاس نمازگـزار و… اسـت.
بـه گـزارش مهر، یکـی از مهمترین واجبات دین مبین اسـالم 
کـه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشـد، فراگیری احکام دین 
اسـت. کسـی کـه اسـالم را بـه عنـوان دیـن خـود بـر می گزیند 
بایـد برنامه هـای آن را به طور کامـل در همه قلمروهای زندگی 
خـود بپذیـرد و رفتار و عملکرد خویـش را مطابق با احکام دین 
تنظیـم نمایـد، انجـام چنین تکلیفـی می طلبد فرد مسـلمان 
نسـبت بـه مقدار مورد نیـازش از احکام دین کـه به آن احتیاج 
دارد و برایـش پیـش می آید، شـناخت پیدا کند تـا بتواند آن را 

در زندگـی خـود اجرا نماید.
یکـی از موضوعاتـی کـه در مـورد آن پرسـش های زیـادی 
مطـرح می شـود مسـائل مربـوط بـه نگهـداری سـگ و گربه 

در خانـه و مسـاله لبـاس نمازگـزار و… اسـت.

حضرت آیت ا... خامنه ای
شرایط لباس نمازگزار:

یکی از شرایط این است که: از حیوان حرام گوشت نباشد
۱. لبـاس نمازگـزار بایـد از حیـوان حرام گوشـت )مثل سـگ 
و گربـه( نباشـد و اگـر مویـی از آن هـم بـه لبـاس یـا بـدن 

نمازگـزار چسـبیده باشـد نمـاز او باطـل اسـت.
۲. اگـر آب دهـان یـا بینـی یـا رطوبـت دیگـری از حیـوان 
حرام گوشـت، ماننـد گربه بر بدن یـا لباس نمازگزار باشـد، نماز 
باطل اسـت، مگر اینکه خشـک شـده و عین آن بر طرف شـده 
باشـد، بنابراین اگر فضله پرندگان حرام گوشـت بر روی بدن یا 
لباس باشـد، نماز با آن باطل اسـت، ولی اگر خشـک شـده و از 

لبـاس یـا بدن زدوده شـده باشـد نماز صحیح اسـت. 
حیـوان  از  لباسـی  کـه  باشـد  داشـته  شـک  اگـر   .۴
حالل گوشـت اسـت یـا حرام گوشـت، نمـاز خوانـدن بـا آن 

اسـت. اشـکال  بـی 

ا... سیستانی حضرت آیت 
پرسـش: آیـا در مـورد شـرایط لبـاس نمازگـزار، پـر پرنـده حـرام 

گوشـت هـم حکـم مـو را دارد؟
پاسخ: مانعی ندارد.

پرسـش: مـوی گربه نجـس بـوده و نماز نـدارد! آیا ایـن موضوع 
دارد؟ صحت 

پاسـخ: مـوی گربه نجس نیسـت و اگـر به تعداد کم )یـک یا دو 
تـار مو( به بدن یا لباس چسـبیده باشـد نمـاز را باطل نمی کند.

پرسـش: شـرایط نگهداری سـگ در منزل و بـاغ جهت نگهبانی 
چگونه می باشـد؟

پاسـخ: مانعـی نـدارد و شـرط خـاص بـرای آن نیسـت اگـر چـه 
نجس اسـت و نماز خواندن در خانه ای که سـگ در آن نگهداری 

می شـود مکروه شـمرده شـده است.
مسـأله ۹۹۰ توضیـح المسـائل جامـع. لبـاس نمازگـزار )بـه 
را  عورتیـن  تنهایـی  بـه  کـه  کوچکـی  چیزهـای  اسـتثنای 
نمی پوشـاند مثـل جوراب( بایـد از اجزای درنـدگان – بلکه بنابر 
احتیـاط الزم، از مطلـق حیـوان حرام گوشـت مثل خرگوش نیز 
– نباشـد و همیـن طور چنین لباسـی و نیز بـدن نمازگزار نباید 
بـه ادرار و یـا مدفـوع، یـا عـرق یـا شـیر یا موهـای آن حیـوان، 
آلـوده باشـد ولـی اگـر موی حیـوان حرام گوشـت بسـیار کم و 
ناچیـز باشـد مثـالً یـک یـا دو یـا سـه مـوی کوچک حیـوان بر 
لبـاس نمازگـزار باشـد اشـکال نـدارد و همچنیـن اگر چیـزی از 
آنهـا را مثـالً در قوطـی یـا پالسـتیک گذاشـته و بـا خـود حمل 

نماید، اشـکال نـدارد.

حضرت آیت ا... مکارم شیرازی
پرسـش: حکـم سـگ و خـوک از لحـاظ طهـارت و نجاسـت 

چیسـت؟
پاسـخ: سـگ و خوک معمولی نجس اسـت، حّتـی مو و پنجه 
و ناخـن و رطوبت هـای آن نجس می باشـد ولی سـگ و خوک 

دریایی پاک اسـت.
پرسـش: اگـر شـخصی با علم بـه وجود مـوی گربه در لباسـش 
آن را تمیـز کنـد ولـی بـا شـک در بـر طرف شـدن، نمـاز بخواند 
و بعـد از مدتـی مـوی گربـه را مشـاهده کنـد نماز خوانده شـده 

چه حکمـی دارد؟
پاسـخ: اگـر از قبل می دانسـت کـه آن مو بر لباس قـرار دارد و یا 
شـک در بـر طرف شـدن آن بعـد از یقین به قرار گرفتن داشـته 

باشـد نماز او اشکال دارد.
پرسـش: اگـر نمازگزار در وسـط نمـاز متوجه موی حیـوان حرام 

گوشـت در لباسـش شـود، چه وظیفه ای دارد؟
پاسـخ: اگـر در وسـط نمـاز بفهمـد و همـان لحظـه آن را از خود 

جـدا کند نمـاز او صحیح اسـت.
پرسـش: اگـر نمازگـزار بعـد از نمـاز متوجه مـوی حیـوان حرام 

گوشـت در لباسـش شـود، چـه وظیفـه ای دارد؟
پاسخ: اعاده نماز الزم نیست.

پرسـش: اگر شـخصی در صـورت جهل به حکم، بـا وجود موی 
گربـه در لبـاس نماز خوانده باشـد نسـبت به نمازهای گذشـته 

چه وظیفـه ای دارد؟
پاسـخ: در صورتی که در فراگیری مسـئله کوتاهی نکرده باشـید 

نمازهای گذشـته صحیح است.
پرسـش: اگـر آب دهـان یا بینی حیوان حرام گوشـت در بدن یا 

لباس نمازگزار باشـد حکم آن چیست؟
پاسـخ: هـرگاه آب دهـان یـا بینی یـا رطوبت دیگـری از حیوان 
حـرام گوشـت )ماننـد گربـه( در بـدن یـا لبـاس نمازگـزار باشـد 
مـادام کـه عیـن آن برطرف نشـده نمـاز بـا آن اشـکال دارد، اّما 
اگـر خشـک شـود و عیـن آن برطرف گـردد نماز صحیح اسـت.
پرسـش: بـا توجـه بـه اینکـه تـار مـوی حیـوان حـرام گوشـت، 

صـدق لبـاس نمی کنـد چـرا مبطـل نمـاز اسـت؟
پاسـخ: در اینجـا موضـوع، حکـم لبـاس نیسـت بلکـه موضوع 
»صلـی فیـه« اسـت کـه در روایـات وارده شـده و این عنـوان بر 

آن صـدق می کنـد.
پرسـش: اگر در لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشـت اسـتفاده 

شـده باشـد حکم نماز چیست؟
پاسـخ: لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشـت نباشـد، حّتی 

اگر مویی از آن همراه نمازگزار باشـد اشـکال دارد.

رونمایی از تست سریع تشخیص کرونا در منزل علمی

 دارچین شیوه ای ایمن برای کاهش 
عالئم روماتیسم مفصلی

دارچیــن  مکمــل  کــه  دریافتنــد  محققــان 
ــی  ــار اکسایش ــاب و فش ــتی الته ــانگرهای زیس نش
دخیــل در روماتیســم مفصلــی را کاهــش مــی دهــد.

ــد  ــان می گوین ــث، محقق ــزارش اوری دی هل ــه گ ب
اگــر بــه روماتیســم مفصلــی، یــک بیمــاری التهابــی 

مزمــن مفاصــل، مبتــال هســتید، پاشــیدن مقــداری 
ادویــه در قهــوه صبحگاهــی ممکــن اســت بــه شــما 

کمــک کنــد احســاس بهتــری داشــته باشــید.
محققــان چینــی در مطالعــه خــود، ۱۲ مطالعــه 
مربــوط بــه مصــرف دوزهــای پــودر دارچیــن از ۱.۵ 
تــا ۴ گــرم در روز را بررســی کردنــد. یافــت هــا نشــان 
داد مصــرف مکمــل دارچیــن منجــر بــه مــوارد زیــر 

می شــود:
 C واکنشــی  پروتئیــن  توجــه  قابــل  • کاهــش 
CRP((، پروتئیــن خــون کــه در صــورت وجــود 
ــد  ــون دی آلدئی ــد، و مال ــش می یاب ــاب افزای الته

اکسایشــی. فشــار  نشــانگر   ،)MDA(
• کاهــش معنــی دار آمــاری در اینترلوکیــن -۶ کــه 

ــود. ــد می ش ــاب تولی ــای الته در محل ه
• افزایش ظرفیت کل آنتی اکسیدانی.

ــود کــه  نتیجــه گیــری نهایــی تیــم تحقیــق ایــن ب
»مکمــل دارچیــن ممکــن اســت کمکــی بــرای 

کاهــش التهــاب و میــزان فشــار اکسایشــی در 
ــد.« ــان باش انس

قرارگرفتن صبحگاهی در معرض نور 
قرمز به تقویت بینایی کمک می کند

می دهــد  نشــان  محققــان  جدیــد  مطالعــات   

ــه مــدت ســه  ــور قرمــز ب ــرار گرفتــن در معــرض ن ق
دقیقــه در صبــح، بــه تقویــت دیــد طبیعــِی در حــال 

کاهــش، کمــک می کنــد.
ــه  ــن مطالع ــث، ای ــری هل ــگاه خب ــزارش  پای ــه گ ب
نشــان می دهــد قــرار گرفتــن در معــرض نــور قرمــز 
بــا طــول مــوج بلنــد، ســلول های میتوکنــدری 
موجــود در شــبکیه چشــم انســان را کــه تولیدکننــده 
انــرژی هســتند، فعــال می کنــد و بــه تبــع آن 
ــی در حــال کاهــش می شــود. ــت بینای باعــث تقوی

رونمایی از تست سریع تشخیص کرونا 
در منزل

ــخیص  ــریع تش ــت س ــی از تس ــمندان آمریکای دانش
ابتــال بــه کوویــد ۱۹ در خانــه خبــر دادنــد. بــه گــزارش 
آکســیوس، مقامــات ســازمان جهانی بهداشــت تاکید 

دارنــد یکــی از موثرتریــن راهکار هــا بــرای کنتــرل 
همه گیــری کرونــا شناســایی افــراد مبتــال و قرنطینــه 
ــور در  ــورت حض ــال در ص ــراد مبت ــت. اف ــردن آنهاس ک
ــوده  ــراد را آل ــه ســرعت دیگــر اف ــد ب جامعــه می توانن

کــرده و بــر شــدت همــه گیــری کرونــا بیافزاینــد.
انجــام گســترده  بــا  امــروزه کشــور های جهــان 
تســت های تشــخیص کرونــا )PCR( می کوشــند 
ــد. ایــن روش گرچــه  افــراد مبتــال را شناســایی کنن
موثــر اســت، امــا افــراد بــرای دریافــت ایــن خدمات 
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ــس  ــی، رئی ــم رئیس ــید ابراهی ــلمین س ــام والمس حجت االس
ــارج  ــا گفت:خ ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــه ســتاد مل ــور در جلس جمه
شــدن همــه شــهرها از وضعیــت قرمــز کرونایــی در ایــن 
مقطــع، از آثــار تزریــق ۸۴ درصــدی دوز اول و حــدود ۷۰ 
بایــد  ایــن کار  و  اســت  درصــدی دوز دوم واکســن کرونــا 
ــه  ــش ادام ــان بخ ــوب و اطمین ــرایط مطل ــه ش ــیدن ب ــا رس ت
از  پرهیــز  و  بهداشــتی  دســتورالعمل های  مراعــات  یابــد. 
دورهمی هــا و عــادی انــگاری 
اســت،  ضــروری  همچنــان 
غفلــت  آن  از  نبایــد  لــذا 
ــردد از مرزهــا  شــود. کنتــرل ت
بویــژه مرزهــای شــرقی کشــور 
ضــروری اســت و بایــد در 
ــا دقــت  ــه ب ــار قرنطین کن
انجــام  حساســیت  و 

ــود. ش

علیرضــا شــهیدی، رئیــس ســازمان زمین شناســی کشــور گفــت: 
۲۹ اســتان و بیــش از ۶۵ درصــد دشــت های ایــران بــا فرونشســت 
ــد. بیــش از یــک میلیــون حلقــه چــاه وجــود دارد  زمیــن درگیرن

درصــد   ۴۲ آن هــا غیرمجــاز اســت. در دشــت کــه 
کــه  مربــع اصفهــان  کیلومتــر  پنج هــزار 

ــم وســعت دارد،  ــتر از حج ــالیانه بیش س
کــرج،  آبخوان هــا ســد  از  آب  پمپــاژ 

ــران  ــرد. ته ــورت می گی ص
اصفهــان  و 
ت  به شــد
تاثیــر  تحــت 
نشســت  و فر
زمیــن قــرار 

دارنــد.

ــورای  ــس ش ــت مجل ــیون بهداش ــو کمیس ــی عض ــنی بندپ محس
اســامی گفــت: متأســفانه بــا عادی انــگاری صــورت گرفتــه 
تمامــی ظرفیــت  بلیــت اتوبــوس، هواپیمــا و قطارهــا بــه مــردم 
فروختــه می شــود ســتاد مقابلــه بــا کرونــا نبایــد دســت از 
ابزارهــای ســلبی بــردارد. ســهل گرفتــن ایــن ســتاد ممکــن اســت 
بــا همــان دالیلــی کــه مــا از پیــک یک به ٢ و ســپس بــه ٣ حرکت 
ــک  ــه پی ــه ب ــال دارد ک ــیده ایم احتم ــک ۵ رس ــه پی ــم و ب کردی
ششــم هــم برســیم.ما شــاهد آن هســتیم کــه محدودیت هــای 
کرونایــی در خیلــی از کشــورهای اروپایــی افزایــش یافتــه اســت. 
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ای
مــا  از  زودتــر  کشــورها 
را  عمومــی  واکسیناســیون 
آغــاز کــرده بودنــد امــا درگیــر 
پیــک جدیــد شــیوع کرونــا 
ســویه های  و 
آن  جدیــدی 

ند. شــده ا

علـــی نیکـــزاد نایـــب رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـامی 
ـــن  ـــس گرفت ـــر پ ـــی ب ـــده مبن ـــول بن ـــه از ق ـــری ک ـــت: خب گف
ـــت  ـــده، صح ـــر ش ـــت، منتش ـــط دول ـــدی توس ـــه رتبه بن الیح
نـــدارد. دولـــت و مجلـــس بـــا یکدیگـــر ایـــن موضـــوع را 

اکثریـــت  و  می برنـــد  مجلـــس پیـــش 
بـــا ایـــن الیحـــه موافـــق 

رتبه بنـــدی  هســـتند. 
در دســـتور کار  معلمـــان 
ـــس اســـت  ـــت دار مجل اولوی

تصویـــب  زودی  بـــه  و 
. د می شـــو

مدیریـــت  مرکـــز  رئیـــس  گویـــا،  مهـــدی  محمـــد 
ـــوزش  ـــان و آم ـــت، درم ـــر وزارت بهداش ـــای واگی بیماری ه
ـــا  ـــوب آفریق ـــا در جن ـــد کرون ـــویه جدی ـــت: س ـــکی گف پزش
ـــی  ـــاد و باورنکردن ـــداد زی ـــک ۵۲۹( دارای تع ـــک ی ـــی ی )ب
ــد  ــویه جدیـ ــاد جهش هـــای سـ جهـــش اســـت.تعداد زیـ
ـــویه  ـــن س ـــه ای ـــد ک ـــاد می کن ـــال را زی ـــن احتم ـــا ای کرون
ــواب  ــن روی آن جـ ــم واکسـ ــد و هـ ــدیدتر باشـ ــم شـ هـ
ندهد.چنـــد هفتـــه طـــول می کشـــد تـــا ویژگی هـــای 
ســـویه جدیـــد کرونـــا بـــرای مـــا کامـــًا مشـــخص شـــود.

ســـفر  از  کشـــورهای مـــردم  بـــه 
ـــی  ـــای جنوب ـــد؛ آفریق ـــودداری کنن خ
افـــراد  ورود  از از  غیرایرانـــی 
ایـــن  ها مبـــدأ  ر کشـــو
ی  گیـــر .جلو د می شـــو

ــس شــورای  ــی مجل ســرمدی، عضــو کمیســیون اجتماع
بــرای  فکــری  بایــد  ســیزدهم  اســامی گفت:دولــت 
تغییــر سیســتم بانکــداری بــه نظــام بانکــداری اســامی 
کنــد تــا اندوختــه هــا و ســرمایه هــای مردمــی کــه 
در بانــک هــا وجــود دارد بــه ســمت تولیــد و رفــع 
مشــکات اقتصــادی و تولیــدی مــردم ســوق داده شــود. 
ــل  ــه تبدی ــت ک ــوی اس ــه نح ــا ب ــداری م ــتم بانک سیس
ــی  ــادی و معامات ــای اقتص ــگاه ه ــده، بن ــگاه ش ــه بن ب

آنهــا  ســوی  و  ســمت  ســود کــه  بیشــتر 
بانــک هــا اســت و عمــا 
گــره آنچنانــی از تولیــد و 
اشــتغال بــاز نمــی کننــد 

ــن مشــکلی اســت  و ای
ــتم  ــه در سیس ک

ــا  ــداری م بانک
وجــود دارد.

ســید احمدعراقچــی معــاون ارزی ســابق بانــک مرکــزی دربــاره اتهاماتــی کــه 
ــه وی وارد شــده اســت، گفــت: روزی کــه مــن بازداشــت شــدم دالر ۹ هــزار  ب
ــه در  ــه مداخل ــی ک ــت، ایام ــان اس ــزار توم ــدود ۲۸ه ــا االن ح ــود ام ــان ب توم
ــا  ــود ام ــان ب ــدود ۴۲۰۰-۴۳۰۰ توم ــت، دالر ح ــورت گرف ــی دالر ص ــازار فردای ب

نبایــد بــه جامعــه آدرس ببینیــد االن نــرخ دالر فردایــی چنداســت؟ مــا 
ای غلــط بدهیــم. درپرونــده ی مــا هیــچ  سواســتفاده 

ــی خــارج  ــچ پول ــی هی ــوده یعن نب
از عــرف و روال در جیــب کســی 
نرفتــه اســت و همچنیــن پولــی 
هــم از بیــن نرفتــه اســت، چــرا کــه 
اگــر ایــن اتفــاق رخ داده بــود بعــد 

از هشــت ســال محکومیــت کــه 
ــه  ــده، اضاف ــم دادگاه آم درحک

ــن  ــد از ای ــه بع ــرد ک ــی ک م
مــدت محکومیــت رد مــال 

ــرد. ــز انجــام پذی نی

محمــود محمــودزاده، معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت : پرداخــت نکــردن 
ــت.  ــول نیس ــورد قب ــا م ــار بانک ه ــام اعتب ــل اتم ــه دلی ــکن ب ــه مس وام ودیع
بــه هیــچ عنــوان ایــن موضــوع مــورد قبــول نیســت کــه اعتبــاری بانکــی بــرای 
پرداخــت تســهیات ودیعــه مســکن بــه اتمــام رســیده اســت. ممکــن اســت 
ــا  ــد و م ــته باش ــر داش ــد نظ ــه تجدی ــاز ب ــعبه ای نی ــا ش ــعب بانک ه ــن ش بی
مکاتبــه بــرای تأمیــن اعتبــار کنیــم، امــا اینکــه اعتبــار تمامــی شــعب بانک هــا 

قبــول بــه اتمــام رســیده اســت بــه هیــچ عنــوان  مــورد 
ــک  ــار ی ــن آم ــاس آخری ــر اس ــت. ب میلیــون و ۶۸۵ نیس
ــت وام  ــرای دریاف ــون ب ــر تاکن ــزار نف ثبــت ه ودیعــه 
 ۶۴۰ تعــداد  ایــن  از  و  ــه نــام کرده انــد  ــر ب ــزار نف ه

۱۴۲ بانک هــا معرفــی شــده اند و 
هــزار نفــر هــم تســهیات 

کرده انــد. دریافــت 

رســتم قاســمی، وزیــر راه  و شهرســازی گفــت: امــروز هزینــه مســکن در  ســبد 
ــزرگ  ــاد اســت،  در شــهرهای ب ــوار بســیار زی از خان بیــش 

۶۰ درصــد و در شــهرهای کوچــک بــه میــزان 
کمتــر، هزینه هــای مســکن در ســبد خانــوار 
بــرآورد شــده اســت. بخــش خصوصــی 
مسکن ســازی کنــد؛  ایــران  در  می توانــد 

ــی  ــا کس ــی ب ــی و توافق ــون رایزن تاکن
امــا  اســت  نشــده  انجــام 

می توانــد  خصوصــی  بخــش 
وارد  را  ســاخت  تکنولــوژی 

کشــور کنــد.

مایــک پمپئــو، وزیــر خارجــه پیشــین آمریــکا گفــت: بــازرس بین المللــی تاکیــد 
می کنــد کــه ایــران دروغ گفتــه و همچنــان در خصــوص برنامــه هســته ای خــود 
دروغ می گویــد و هیچوقــت بــه توافــق هســته ای اوبامــا پایبنــد نبــوده اســت. 
چــرا بایــدن می گــذارد مذاکره کننــدگان ضعیفــش بــه ویــن برونــد تــا بــا ایــران 

بــه توافــق برســند؟ بــه شفاف ســازی و هــدف آمریکایــی نیــاز اســت.

* گفتــه مــی شــود معــاون ارزی اســبق بانــک 
ــت ۱۵۹میلیــون دالری در  ــه جــرم دخال مرکــزی کــه ب
ــه ۸ســال حبــس  ــازار ارز فردایــی در نیمــه دوم ۹۶ ب ب
محکــوم شــد گفتــه می گوینــد ۳۰میلیــارد دالر در 
ــازار ارز  ــزی در ب ــک مرک ــه بان ــا مداخل ــل ب ــت قب دول
فروختنــد کــه در دوره مــن نبــوده، بــا ایــن افــراد 
ــه گذشــته  ــان ب چــه برخــوردی می شــود؟ اگــر همچن
برگــردم بــاز هــم همیــن اقــدام را انجــام مــی دادم چرا 
اعتقــاد دارم اگــر در آن برهــه ایــن کار را انجــام نمــی 
دادیــم قیمــت ارز بــه بــاالی ۱۰ هــزار تومــان مــی رفت. 
فضــای ســال ۹۶ کــه بعــد از انتخــاب رئیــس جمهــور 
ــای  ــود کــه آق ــی ب ــود فضای و شــعارهای او رخ داده ب
روحانــی تأکیــد داشــتند قیمــت ارز تــکان نخورد.کدام 
ــران  ــورد بح ــدار در م ــزان هش ــن می ــاون ارزی ای مع
ــخص  ــه ش ــه ب ــاه ۳۰ نام ــرف ۶ م ــود؟ ظ ارزی داده ب
رئیس جمهــور نوشــتم کــه ایــن نامــه صرفــا هشــدار 

نبــود بلکــه راهــکار هــم ارائــه داده بــود.

*گفتــه مــی شــود وزیــر دفــاع پیشــین رژیــم 
ــا  ــار از م ــران ۷۴ ب ــه ای ــان اینک ــا بی ــتی ب صهیونیس
بزرگتــر و جمعیــت آن ۹ برابــر مــا اســت و در اســرائیل 
همــه چیــز در مرکــز متراکــم اســت امــا در ایــران 
فاصلــه دو کانشــهر تهــران و مشــهد ۹۰۰ کیلومتــر 
اســت، گفــت: وضعیــت مــا بــا ایــران کامــا متفــاوت  

اســت!

*گفتــه مــی شــود کانــال ۱۲ تلویزیــون رژیــم 
صهیونیســتی بــا اســتناد بــه آنچــه گــزارش اطاعاتــی 
دولــت انگلیــس خوانــده شــده مدعــی شــده کــه ایــران 
یــک مــاه بــا ســاخت ســاح هســته ای فاصلــه دارد. 

ــاره  ــری درب ــم گی ــود تصمی ــی ش ــه م * گفت
ــه  ــران ب ــه اطاعــات حقوقــی مدی دسترســی عمــوم ب
ــوز را  ــن مج ــه ای ــان ک ــر زم ــتگی دارد و ه ــت بس دول
صــادر کنــد، دسترســی بــه اطاعــات پرداختــی مدیران 

ــال خواهــد شــد. فع

ــاع  ــر دف ــین وزی ــود جانش ــی ش ــه م * گفت
ــام را  ــه برج ــچ وج ــه هی ــری زاده ب ــهید فخ ــه ش گفت
قبــول نداشــت و مــدام از آن تبــری می جســت. ســردار 
ــهید فخــری  ــت: ش ــاع گف ــر دف فرحــی جانشــین وزی
زاده هیــچ خــط قرمــزی بــرای بیــان صحبــت هایــش 
نداشــت و بارهــا مقابــل رئیــس جمهــور و وزرا حــرف 
هایــش را زده بــود و بارهــا گفتــه بــود کــه برجــام را بــه 
هیــچ وجــه قبــول نــدارد. برجــام برایــش یــک دغدغــه 

جــدی بــود.

* گفتــه مــی شــود فرزنــد شــهید فخــری زاده 
ــتم  ــده هس ــن زن ــی م ــا وقت ــت ت ــدر می گف ــه پ گفت
ــی رود.  ــو نم ــپ و نتانیاه ــمان ترام ــه چش ــواب ب خ
پــدرم  از شــهادت  بعــد  حامــد فخــری زاده گفتــه 

ــیدیم! ــنبه آرام رس ــه ش ــت ب ــو گف نتانیاه

ــیون  ــخنگوی کمیس ــود س ــی ش ــه م * گفت
آمــوزش و تحقیقــات مجلــس از تاییــد صاحیــت 
یوســف نــوری وزیــر پیشــنهادی آمــوزش و پــرورش در 

ــت.  ــر داده اس ــیون خب ــن کمیس ــه ای جلس

کنترل تردد از مرزهای شرقی
 کشور ضروری است

تهران و اصفهان به شدت
 تحت تاثیر فرونشست زمین

انتقاد از سیاست های
 ستاد ملی مقابله با کرونا 

پاسخ به برخی محتویات 
پرونده محکومیت مدیران سابق بانک مرکزی

پرداخت نکردن وام ودیعه مسکن به دلیل
 اتمام اعتبار بانک ها مورد قبول نیست

بخش خصوصی می تواند 
تکنولوژی ساخت را وارد کشور کند

بایدنمذاکرهکنندهضعیفبهوینمیفرستد

سویه جدید کرونا دارای
 تعداد باورنکردنی جهش است

دولت باید فکری برای تغییر نظام 
بانکداری به بانکداری اسالمی کند

الیحه رتبه بندی 
به زودی تصویب می شود
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به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج صورت گرفت
افتتاح و بهره برداری از سالن های ورزشی شهر ماژان و خوسف

ــاح  ــف افتت ــاژان و خوس ــهر م ــی ش ــای ورزش ــالن ه ــیج س ــه بس ــت هفت ــبت گرامیداش ــه مناس ب
ــده  ــا حضــور ســردار قاســمی فرمان ــی، ب ــروز خراســان جنوب ــزارش ام ــه گ ــرداری رســید. ب ــره ب و به
ســپاه انصارالرضــا)ع( خراســان جنوبــی، خســروی نماینــده مــردم شهرســتان هــای بیرجند،خوســف 
ــی از  ــتان و جمع ــان اس ــرکل ورزش و جوان ــزی مدی ــامی، عزی ــورای اس ــس ش ــان در مجل و درمی
مســئوالن شهرســتان خوســف ســالن هــای ورزشــی مزیــن بــه نــام ســردار دلهــا ســپهبد شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی در شــهر هــای خوســف و مــاژان افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید. ایــن ســالن 
هــای ورزشــی هــر کــدام بــه مســاحت ۳۵۰ متــر مربــع، توســط ســپاه انصارالرضــا )ع( احــداث شــد و 

ــان اســتان نیــز تجهیــز شــدند. ــا همــکاری و مســاعدت اداره کل ورزش و جوان ب

برگزاری همایش پیاده روی
 ویژه کارکنان دانشگاه بیرجند 

گرامیداشت هفته بسیج

در  حاضـران  جنوبـی،   خراسـان  امـروز  گـزارش  بـه 
امـام  تـا مسـجد  از سـازمان مرکـزی  پیـاده روی  ایـن 
جعفرصـادق)ع( را پیـاده روی کردنـد و بـا حضـور در مزار 
تجدیـد  شـهدا  و  امـام  آرمان هـای  بـا  شـهید گمنـام 
میثـاق کردنـد. طبـق قرعـه کشـی انجـام شـده در پایان 
ایـن مراسـم بـه هفـت نفـر از حاضـران در ایـن همایش 

جوایـزی اعطـا خواهـد شـد.
همایـش پیـاده روی ویـژه کارکنـان دانشـگاه بیرجند به 
مناسـبت گرامیداشـت هفته بسـیج بـا حضـور ۷۰ نفر از 
کارمنـدان و اعضـای بسـیج خاتم االنبیـا)ص( دانشـگاه 

بیرجنـد برگزار شـد.

هندبالیست های طبسی
 در اردوی تیم ملی

ــامی  ــوری اس ــال جمه ــی هندب ــم مل ــرمربی تی س
ایــران ۳۵ بازیکــن برتــر باشــگاه هــای هندبــال 
در  فراخوانــد.  ملــی  تیــم  اردوی  بــه  را  کشــور 
لیســت دعوت شــدگان مونائــول مونتایــا فرنانــدز 
بــه اردوی تیــم ملــی هندبــال کشــورمان، نــام پنــج 
ــس  ــال ســنگ طب ــم باشــگاه زغ ــده تی ــن ارزن بازیک
خراســان جنوبی  از  می درخشــد.  خراســان جنوبی 
ــال  ســعید علــوی در پســت گوشــه چــپ تیــم هندب
ــل  ــی، ابوالفض ــی در اردوی آمادگ ــم مل ــی تی انتخاب
افضل نیــا در بغــل راســت، مهــدی موســوی در بغــل 
ــوان  ــه عن ــان ب چــپ، محمدغامــی و محســن کرمی
خــط زن تیــم بــه میــدان می رونــد. بیســتمین دوره 
ــردان آســیا ۲۰۲۲ از  ــال م ــی هندب مســابقات قهرمان
۲۸ دیمــاه تــا ۱۱ بهمــن مــاه بــه میزبانــی عربســتان 

ــود.  ــزار می ش ــام برگ ــدر دم ــعودی در بن س

کسب مقام دوم دارتر خراسان 
جنوبی در مسابقات قهرمانی کشور

سـلطانی  مطهـره 
خراسـان  دارتـر 
جنوبی، مقـام دوم 
دارت  مسـابقات 
را  قهرمانـی کشـور 
کسـب کرد. رئیس 
انجمـن  هیئـت 
ورزشـی  هـای 
در  گفـت:  اسـتان 
دارت  مسـابقات 

انجمن هـای  هیـات  میزبانـی  بـه  کـه  قهرمانـی کشـور 
ورزشـی اسـتان فـارس برگـزار شـد دو بانـوی جـوان دارتـر 
اسـتان بـه رقابت بـا ورزشـکاران سراسـر کشـور پرداختند. 
علیزاده افزود: در این دوره از مسـابقات مطهره سـلطانی با 
شکسـت در فینال مسـابقات، مقام دوم کشـور را به دست 
آورد. وی گفـت: زهـرا مؤمـن دیگـر دارتر جوان اسـتان هم 
بـه مقـام پنجـم مشـترک این مسـابقات کشـوری رسـید.

برد تیم هندبال آیسک 
در مسابقات قهرمانی نونهاالن کشور

تیــم هندبــال شــهرداری آیســک اولیــن دیــدار خــود در 
مســابقات قهرمانــی نونهــاالن کشــور را بــا بــرد ســپری 
کــرد. مربــی و سرپرســت تیــم شــهرداری آیســک 
ــه  ــاالن شــهرداری آیســک ب ــال نونه ــم  هندب گفــت: تی

ــه  ــور ب ــگاه های کش ــاالن باش ــال نونه ــابقات هندب مس
میزبانــی یــزد اعــزام شــد کــه در اولیــن دیــدار خــود بــا 
نتیجــه ۲۱ بــر ۱۸ تیــم چهارمحــال بختیــاری را شکســت 
داد. کاظــم احمــدی افــزود: ایــن مســابقات بــا شــرکت 
۳۰ تیــم در یــزد آغــاز شــده و آیســک خراســان جنوبــی 
ــال  ــهر چهارمح ــرخ ش ــک ف ــام، المپی ــای ای ــا تیم ه ب
و بختیــاری، شــهید چمــران الرســتان فــارس و نجــف 

آبــاد اصفهــان هــم گــروه اســت.

 افزایش بی حساب اجاره در بیرجند

مستأجــران حاشیــه نشیـــن شدنـــد
افزایــش بــی حســاب اجــاره بهــا و 
ســبب  بیرجنــد  در  مســکن  قیمــت 
شــده کــه بســیاری از مســتأجران ایــن 
ــرای ســکونت  روزهــا حاشــیه شــهر را ب
انتخــاب کننــد و رونــد صعــودی اجــاره 

ــه دارد. ــان ادام ــا همچن به
ــن  ــا تأمی ــن روزه ــر، ای ــزارش مه ــه گ ب
ــه  ــا ب ــین ه ــازه نش ــرای اج ــرپناه ب س
یکــی از دغدغه هــای اصلــی زندگــی 
ــل  ــکات تبدی ــر مش ــار دیگ ــا در کن آنه
شــده اســت و افزایــش رهــن و اجــاره 
بهــا نگرانــی بســیاری بــرای خانواده هــا 
بــه ویــژه کارگــران و کارمندان کــه درآمد 
ثابتــی دارنــد، فراهــم کــرده اســت. 
ــت  ــرده اس ــازه ازدواج ک ــه ت ــی ک جوان
اجــاره مســکن را یکــی از مهمتریــن 
مشــکات جوانــان بــرای ازدواج اعــام 
ــا کمتریــن  ــی ب و اضافــه کــرد: آپارتمان
ــا  ــد ب ــهر بیرجن ــمال ش ــات در ش امکان
ــرای  ــرده ام و ب ــادی اجــاره ک قیمــت زی
ایــن کار بایــد بخــش زیــادی از حقوقــم 

ــم. ــت کن را پرداخ
علــی رضایــی اظهــار کــرد: افزایــش 
شــده  ســبب  بهــا  اجــاره  صعــودی 
اســت بــه جــای لــذت بــردن از زندگــی 
مشــترک از هــم اکنــون بــه فکــر آن 
باشــم کــه بــا پایــان قــرارداد اجــاره چــه 

کاری بایــد انجــام دهــم.

افزایش حاشیه نشینی
ــدی  ــهریان بیرجن ــر از همش ــی دیگ یک
هــم گفــت: بــا وجــود اینکــه کمبــودی 
اجــاره ای وجــود  در خصــوص خانــه 
ــغ  ــش مبل ــاهد افزای ــر روز ش ــدارد، ه ن

ــتیم. ــاره هس اج

صاحبــان  افــزود:  محمــدی  ســعید 
امــاک قیمــت اجــاره منــازل خــود 
موجــود  قیمت هــای  اســاس  بــر  را 
در ســایت دیــوار و فضــای مجــازی 
مشــخص می کننــد و هیــچ نظارتــی 
در ایــن بــاره کــه افزایــش دالل بــازی را 
بــه دنبــال داشــته اســت، وجــود نــدارد.
و  مســکن  گرانــی  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــت ک ــده اس ــب ش ــا موج ــاره به اج
بســیاری از افــراد حاشــیه شــهر را بــرای 
زندگــی انتخــاب کننــد و ایــن موضــوع 
بــه دلیــل یکســان نبــودن فرهنــگ 
در  را  خاصــی  مشــکات  خانواده هــا، 

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــده ب آین

نظارتی بر سایت های مجازی
 در حوزه مسکن نیست

امــاک  مشــاوران  اتحادیــه  رئیــس 
بیرجنــد نیــز بــا بیــان اینکــه معامــات 

ــکن  ــروش مس ــد و ف ــه خری ــوط ب مرب
ــه  ــبت ب ــد نس ــا ۳ درص ــد ۲ ت در بیرجن
اســت،  داشــته  افزایــش  قبــل  مــاه 
عنــوان کــرد: بــرای ایــن موضــوع علــت 
مشــخصی را نمی تــوان ذکــر کــرد و 
ــرای  ــود ب ــاز خ ــه نی ــه ب ــا توج ــراد ب اف

خریــد مســکن اقــدام کرده انــد.
ــا ۴۰  ــزان اجــاره ۳۰ ت ــه وی می ــه گفت ب
ــز  ــه مراک ــبت ب ــد نس ــد در بیرجن درص
اســتان های دیگــر کمتــر اســت بــه 
طــوری کــه اجــاره واحــد ۱۵۰ متــری در 
خیابــان توحیــد ۳ میلیــون و ۵۰۰ هــزار 
تومــان اســت کــه بــا توجــه بــه قیمــت 
۲ میلیــارد تومانــی آن زیــاد نمی باشــد 
ــی  ــی مال ــه توانای ــل اینک ــه دلی ــا ب ام
افزایــش  بــا  منطقــه  ایــن  مــردم 
ــه،  ــش یافت ــادی کاه ــکات اقتص مش
میــزان اجــاره بهــای موجــود بــرای آنهــا 

ــت. ــاد اس زی

ــت  ــوص فعالی ــی در خص ــا ارباب علیرض
ــایت  ــاک در س ــان ام ــی از صاحب بعض
دیــوار اظهــار کــرد: منــع قانونــی در 
ــه  ــی ب ــدارد ول ــن خصــوص وجــود ن ای
در  اعــام کرده ایــم  خــود  همــکاران 
نداشــته  فعالیتــی  مجــازی  فضــای 

ــند. باش

قولنامه های صوری
بــه گفتــه وی هرچنــد تــا پایــان آذر 
ــد  ــکن تمدی ــه مس ــت ودیع ــاه دریاف م
ــه  ــتی ب ــانی درس ــاع رس ــا اط ــد ام ش
مشــاوران امــاک نشــد لــذا وقتــی 
ــه  ــری ب ــد رهگی ــن ک ــرای گرفت ــراد ب اف
ــد  ــه می کردن ــاک مراجع ــاوران ام مش
و خواســتار راهنمایــی در ایــن بــاره 
بودنــد، همــکاران مــا نمی توانســتند 
از  و  راهنمایــی کننــد  را  افــراد  ایــن 
در  آن  پرداخــت  روش  دیگــر  طرفــی 

اســت. متفــاوت  بانک هــا 
مثــال  عنــوان  بــه  بیــان کــرد:  وی 
کــه  فرزنــدی  بــه  بانک هــا  بعضــی 
ودیعــه  اســت  پــدرش  مســتأجر 
پرداخــت و بعضــی پرداخــت نمی کننــد 
و ایــن موضــوع ســبب بــه وجــود آمــدن 
ــه شــده اســت  ــن زمین فاجعــه ای در ای
کــه نتیجــه آن تنظیــم قولنامه هــای 

صــوری اســت.
امــاک  مشــاوران  اتحادیــه  رئیــس 
ــکن  ــت مس ــوص قیم ــد در خص بیرجن
واحدهــای  بیرجنــد  در  گفــت:  هــم 
ــا ۱۵  ــون ت ــری ۶ میلی ــکونی از مت مس
ــه  ــی ک ــان و در واحدهای ــون توم میلی
همــه امکانــات را دارنــد بیــش از ۲۰ تــا 

۲۲ میلیــون تومــان اســت.
ــه  ــه ن ــود اینک ــا وج ــرد: ب ــه ک وی اضاف
تنهــا کمبــود مســکن در بیرجنــد نداریــم 
ــود  ــکونی موج ــای مس ــی واحده و حت
مــازاد هســتند بــه دلیــل رکــود بازارهــای 
دیگــر و اینکــه در اســتان واحدهــای 
تولیــدی بزرگــی وجــود نــدارد کــه مــردم 
در آنهــا ســرمایه گــذاری کننــد همــه 
مســکن  زمینــه  در  مــردم  گروه هــای 

ســرمایه گــذاری می کننــد.
وی ادامــه داد: ثبــت نــام بــرای مســکن 
ــری  ــی تأثی ــی و فعل در دولت هــای قبل
بــر بهبــود وضعیــت مســکن تــا زمانــی 
ــذار  ــراد واگ ــه اف ــا ب ــن واحده ــه ای ک
قیمــت  افزایــش  امــا  نــدارد  شــود، 
ــر مســتقیمی  ــح ســاختمانی تأثی مصال
واحدهــای  تمــام شــده  قیمــت  بــر 
قیمــت  افزایــش  و  دارد  مســکونی 
ــاره  ــزان اج ــکونی و می ــای مس واحده

ــال دارد. ــه دنب ــا را ب آنه



جنوبـــی گفـــت:  خراســـان  آمـــوزی  دانـــش  ســـازمان  مدیـــر 
دانش آمـــوزان عالقمنـــد مـــی تواننـــد حداکثـــر تـــا ۱۵ آذر مـــاه، 
ــه  ــه را بـ ــوص زلزلـ ــود در خصـ ــدی خـ ــی تولیـ ــوای آموزشـ محتـ

ــد. ــال نماینـ ــوزی ارسـ ــش آمـ ــازمان دانـ سـ
محمدرضـــا بااطمینـــان در نشســـت برنامـــه ریـــزی برگـــزاری 
ـــش  ـــژه دان ـــی وی ـــه و ایمن ـــری زلزل ـــور سراس ـــومین مان ـــت و س بیس
ـــا  ـــان ب ـــاه همزم ـــتم آذرم ـــه هش ـــری زلزل ـــور سراس ـــرد: مان ـــار ک اظه
سراسرکشـــور در صـــورت حضـــوری بـــودن مـــدارس، بـــه صـــورت 
نمادیـــن درآموزشـــگاه هاجـــر و در صـــورت غیـــر حضـــوری بـــودن 
در بســـتر شـــبکه شـــاد و بـــا مشـــارکت خانـــواده هـــا برگـــزار 

می شـــود.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه همـــه ســـاله مانـــور سراســـری زلزلـــه و 
ـــوزان و  ـــش آم ـــی دان ـــای آمادگ ـــه منظـــور ارتق ـــدارس ب ـــی در م ایمن
ـــح  ـــود، تصری ـــزار می ش ـــه برگ ـــر زلزل ـــی در براب ـــگ ایمن ـــج فرهن تروی
ـــا  ـــی ب ـــه و ایمن ـــور سراســـری زلزل ـــرد: بیســـت و ســـومین دوره مان ک
ـــازمان  ـــارکت س ـــا مش ـــاب آور« ب ـــه ت ـــن، جامع ـــه ایم ـــعار »مدرس ش
دانـــش آمـــوزی و دســـتگاه هـــای مرتبـــط، در راســـتای اهـــداف 
بســـته تحولـــی هـــر دانـــش آمـــوز یـــک نقـــش اجتماعـــی و بـــا 
ـــول  ـــند تح ـــی س ـــای تربیت ـــاحت ه ـــه س ـــی ب ـــت بخش ـــدف عینی ه

ـــود. ـــی ش ـــزار م ـــرورش برگ ـــوزش و پ ـــن آم بنیادی
ـــازی  ـــی، توانمندس ـــان جنوب ـــوزی خراس ـــش آم ـــازمان دان ـــر س مدی
ــه  ــی و مواجهـ ــرای آمادگـ ــن، بـ ــتان زمیـ ــه قهسـ ــدان خطـ فرزنـ
صحیـــح و کارآمـــد بـــا بحـــران هـــا و بالیـــای طبیعـــی را هـــدف 
ــوای  ــد محتـ ــرد: تولیـ ــوان کـ ــت و عنـ ــور دانسـ ــن مانـ ــی ایـ غایـ
ــای  ــی از راه کارهـ ــتازان یکـ ــی پیشـ ــامانه ارتباطـ ــی در سـ آموزشـ
ـــار  ـــد آث ـــی توانن ـــدان م ـــه من ـــت و عالق ـــه اس ـــور زلرل ـــرکت در مان ش
ـــی،  ـــی، اینفوگراف ـــن گراف ـــی، موش خـــود را در قالـــب فیلـــم آموزش
اســـالید، پوســـتر و نقاشـــی بـــا حجـــم حداکثـــر 10 مـــگ تولیـــد و 

حداکثـــر تـــا 15 آذر از طریـــق شـــبکه شـــاد ارســـال نماینـــد. ایـــن 
ـــا اشـــاره  ـــی ب ـــرورش خراســـان جنوب ـــوزش و پ ـــام مســـئول در آم مق
بـــه تولیـــد 670 اثـــر توســـط دانـــش آمـــوزان دختـــر و پســـر دوره 
ـــه  ـــا توج ـــرد: ب ـــان ک ـــته بی ـــال گذش ـــی در س ـــف تحصیل ـــای مختل ه
ــم  ــتان علـ ــی، بهارسـ ــان جنوبـ ــل در خراسـ ــت 50 گسـ ــه فعالیـ بـ
ــه،  ــرار داده، در نتیجـ ــران قـ ــز ایـ ــه خیـ ــد زلزلـ و ادب را در کمربنـ
ـــای  ـــارت ه ـــا و مه ـــی ه ـــب آمادگ ـــازی، کس ـــوزش، استانداردس آم
الزم قبـــل، حیـــن و بعـــد زلزلـــه بـــه دانـــش آمـــوزان و اولیـــای 

ایشـــان الزامـــی اســـت.
هـــای  آموزانـــی کـــه کالس  دانـــش  بااطمینـــان  بـــه گفتـــه 
ــد  ــی تواننـ ــز مـ ــود نیـ ــی شـ ــزاری مـ ــوری برگـ ــان حضـ درس آنـ
از مراحـــل مختلـــف مانـــور فیلـــم بـــرداری کـــرده و پـــس از 
طـــرق  از  را  خـــود  آثـــار  مگابایـــت(   10 فشرده ســـازی)حداکثر 
شـــبکه شـــاد تـــا تاریـــخ اعالمـــی بـــه ســـازمان دانـــش آمـــوزی 

اســـتان ارســـال نماینـــد.

ــدازی  ــا راه انـ ــت: بـ ــی گفـ ــان جنوبـ ــداد خراسـ ــه امـ ــرکل کمیتـ مدیـ
ــزار  ــات ۵۲ هـ ــد، اطالعـ ــمند و کارآمـ ــداد هوشـ ــع امـ ــامانه جامـ سـ
مددجـــوی کمیتـــه امـــداد اســـتان هوشـــمند مـــی شـــود. رضـــا 
ــا  ــتان بـ ــانه اسـ ــاب رسـ ــا اصحـ ــری بـ ــت خبـ ــلم آبادی در نشسـ سـ
ـــامانه  ـــی و س ـــنهادات مردم ـــام پیش ـــامانه نظ ـــدازی س ـــه راه ان ـــاره ب اش
ـــود  ـــرد: بهب ـــار ک ـــداد، اظه ـــه ام ـــد کمیت ـــداد هوشـــمند و کارآم ـــع ام جام

ــش  ــردی و پاالیـ ــات فـ ــانی اطالعـ ــات و به روزرسـ ــت خدمـ و مدیریـ
ــت.  ــرح اسـ ــن طـ ــای ایـ ــه برنامه هـ ــان از جملـ ــات مددجویـ اطالعـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــا راه انـــدازی ایـــن ســـامانه بـــه ۲۷ پایـــگاه 
ــد از  ــان می تواننـ ــزود: مددجویـ ــویم، افـ ــی شـ ــل مـ ــی وصـ اطالعاتـ
طریـــق نشـــانی soha.emdad.ir وارد ســـامانه امـــداد هوشـــمند و 
کارآمـــد شـــوند و نســـبت بـــه ثبت نـــام و درج اطالعـــات مـــورد نیـــاز 
ـــرای  ـــات ب ـــش اطالع ـــرح پای ـــه ط ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــد.وی ب ـــدام کنن اق
ــر  ــا سراسـ ــان بـ ــتان همزمـ ــداد اسـ ــه امـ ــوی کمیتـ ــزار مددجـ ۵۲ هـ
کشـــور در اســـتان آغـــاز شـــده اســـت، گفـــت: اطالعـــات پایـــه مـــورد 
ــد  ــمند و کارآمـ ــداد هوشـ ــع امـ ــامانه جامـ ــه سـ ــرای ورود بـ ــاز بـ نیـ
شـــامل کـــد ملـــی، کدپســـتی و شـــماره تلفـــن همـــراه سرپرســـت خانـــوار 

ـــداد  ـــامانه ام ـــدازی س ـــای راه ان ـــا مزای ـــه ب ـــادی در رابط ـــلم آب ـــت. س اس
ــانی  ــنجی و به روزرسـ ــرد: صحت سـ ــح کـ ــد، تصریـ ــمند و کارآمـ هوشـ
ـــان  ـــی آس ـــان، دسترس ـــات مددجوی ـــش اطالع ـــردی، پاالی ـــات ف اطالع
ــامانه، مراجعـــه نکـــردن بـــه امـــداد و رایـــگان بـــودن ثبـــت  بـــه سـ
ـــت. وی از  ـــامانه اس ـــن س ـــای ای ـــی از مزای ـــات، بخش ـــت خدم درخواس
ـــت:  ـــر داد و گف ـــاد خب ـــن نه ـــنهادات ای ـــام پیش ـــامانه نظ ـــدازی س راه ان
مـــردم می تواننـــد بـــا ورود بـــه بخـــش ارائـــه پیشـــنهاد های خـــارج 
ســـازمانی، پیشـــنهاد های خـــود را در جهـــت بهبـــود عملکـــرد کمیتـــه 

امـــداد ارائـــه دهنـــد. 
ـــد  ـــامانه، ک ـــنهاد در س ـــت پیش ـــس از ثب ـــرد: پ ـــه ک ـــادی اضاف ـــلم آب س
ــد  ــه می توانـ ــد کـ ــص می یابـ ــنهاددهنده تخصیـ ــه پیشـ ــری بـ پیگیـ
ـــری کنـــد.  ـــامانه پیگی ـــی پیشـــنهاد خـــود را در س کلیـــه مراحـــل بررس
مدیـــرکل کمیتـــه امـــداد خراســـان جنوبی بـــا بیـــان اینکـــه ســـامانه 
pishnahadat.emdad. ـــه آدرس ـــداد ب ـــه ام ـــنهادات کمیت ـــام پیش نظ

ـــوم  ـــدف و عم ـــه ه ـــنهاد های جامع ـــرات و پیش ـــت نظ ـــاده دریاف ir آم
ــت،  ــاد اسـ ــن نهـ ــانی ایـ ــرد خدمت رسـ ــود عملکـ ــهروندان در بهبـ شـ
ــد، از  ــی و تائیـ ــس از بررسـ ــر پـ ــی برتـ ــنهاد های مردمـ ــت: پیشـ گفـ
طریـــق ســـامانه و نیـــز ارســـال پیامـــک اطالع رســـانی می شـــود و از 

فـــرد پیشـــنهاددهنده بـــا پـــاداش نقـــدی تقدیـــر بـــه عمـــل می آیـــد. 
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه نیـــاز ســـاخت بیـــش از ۲ هـــزار و ۱۲۳ 
ـــی  ـــه کش ـــتی و لول ـــرویس بهداش ـــزار و ۲۷۷ س ـــام، ۲ ه ـــرویس حم س
گاز بـــرای چهـــار هـــزار و ۶۹۲ خانـــوار مددجـــوی کمیتـــه امـــداد 
اســـتان، عنـــوان کـــرد: در مجمـــوع بـــرای انجـــام ایـــن امـــور حداقـــل 
۹۰ میلیـــارد تومـــان اعتبـــار نیازمنـــد اســـت. ســـلم آبـــادی در پایـــان 
ـــت  ـــزار خدم ـــش از ۹ه ـــوع بی ـــون از مجم ـــن راســـتا تاکن ـــت: در همی گف
ــام و گازکشـــی( تعـــداد هفـــت  )احـــداث ســـرویس بهداشـــتی، حمـ
ــل پرداخـــت  ــه از محـ ــده اســـت کـ ــزار و ۸۰۰خدمـــت مصـــوب شـ هـ
کمـــک هـــای بالعـــوض و تســـهیالت قـــرض الحســـنه امـــداد تعهـــد 

کردیـــم تـــا پایـــان ســـال انجـــام شـــود.

مدیر سازمان دانش آموزی خراسان جنوبی خبر داد:

تولید 670 محتوای الکترونیک 
در خصوص زلزله توسط دانش آموزان

با راه اندازی سامانه جامع امداد هوشمند و کارآمد

اطالعات ۵۲ هزار مددجوی 
کمیته امداد استان هوشمند می شود
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