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مدی ــرکل بهزیس ــتی اس ــتان خراس ــان جنوب ــی ب ــا ص ــدور پیام ــی از
همراه ــی مخلصان ــه و ایثارگران ــه م ــردم در خدم ــت ب ــه معل ــوالن،
ایتـــام و خانـــواده هـــای بـــی سرپرســـت و پرداخـــت زکات فطریـــه
و کف ــاره ب ــه مراک ــز و مؤسس ــات خیری ــه تح ــت نظ ــارت بهزیس ــتی
تقدی ــر و تش ــکر ک ــرد .مت ــن پی ــام حس ــن ش ــرفی ب ــه ش ــرح زی ــر
اس ــت:
چـــه خـــوش اســـت دريچـــه دل را بـــه ســـوي درمانـــدگان گشـــودن
و چ ــه دلن ــواز اس ــت گ ــوش ج ــان برن ــواي بينواي ــان و دس ــتگيري
افتــادگان و يــاوري محرومــان و آن چــه هســتي را شــكوه و زيبايــي
مـــي بخشـــد جلـــوه وجـــود انســـانهايي اســـت كـــه از قالـــب رهـــا
گشــته و در بيكــران خلقــت  ،عظمــت مــي آفريننــد و بــراي جامعــه
ب ــاران رحمتن ــد ب ــر زمي ــن تش ــنه زيس ــتن .خدم ــت ب ــه محروم ــان
و نيازمن ــدان و معل ــوالن س ــعادتي اس ــت ك ــه ني ــكان روزگار هم ــواره
در پ ــي آنن ــد و رس ــيدن ب ــه آن دس ــتاني را م ــي طلب ــد ب ــه بلن ــداي
آس ــمان ت ــا از خرم ــن اع ــاي معرف ــت خوش ــه ه ــاي طالي ــي وص ــل
را بچينن ــد و زيبن ــده كار خوي ــش سازند.بدینوس ــیله ضم ــن تبری ــک
ف ــرا رس ــیدن عی ــد س ــعید فط ــر عی ــد بندگ ــی و تق ــرب ال ــی ا ...و
آرزوی قبول ــی طاع ــات و عب ــادات ش ــما بن ــدگان خ ــوب و شایس ــته
خداون ــد ک ــه توفی ــق حض ــور در ب ــزم میهمان ــی اله ــی را پی ــدا ک ــرده
ای ــد ،مرات ــب قدردان ــی و ح ــق شناس ــی خ ــود را از م ــردم ش ــریف و
ن ــوع دوس ــت اس ــتان و خی ــران ارجمن ــد ك ــه در س ــايه الط ــاف اله ــي
در م ــاه رحم ــت و مهربان ــی و در راس ــتاي تحق ــق ش ــعار مه ــرورزي
ب ــه بن ــدگان خ ــدا توانس ــته اي ــد ب ــا عنای ــات صادقان ــه و مخلصان ــه و
ایثارگرانــه خویــش در خدمــت بــه معلــوالن  ،ايتــام  ،خانــواده هــاي
ب ــي سرپرس ــت نق ــش ش ــایانی داش ــته و موجب ــات طب ــخ و توزی ــع
بی ــش از  60ه ــزار پ ــرس غ ــذای گ ــرم و توزی ــع بی ــش از  1100س ــبد
کم ــک معیش ــتی ب ــرای جامع ــه ه ــدف نیازمن ــد بهزیس ــتی اس ــتان
فراه ــم نمایی ــد ،و در روز عی ــد س ــعید فط ــر زکات فطری ــه و کف ــارات
خویــش را در راه رضــای الهــی بــه مراکــز و مؤسســات خیریــه تحــت
نظ ــارت بهزیس ــتی جه ــت ص ــرف در م ــواردی همچ ــون هزین ــه ه ــای
خـــورد و خـــوراک معلـــوالن جســـمی حرکتـــی ،ذهنـــی و کـــودکان
بی سرپرس ــت و ایت ــام مراک ــز نگه ــداری و کم ــک ب ــه خان ــواده ه ــای
نیازمنـــد تواخواهـــان و مددجویـــان بهزیســـتی اهـــدا نمـــوده ایـــد،
صميمان ــه تقدي ــر و تش ــكر م ــي نماي ــم .دع ــای خی ــر توانخواه ــان
و مددجوی ــان جامع ــه ه ــدف بهزیس ــتی بدرق ــه راه و زندگیت ــان ب ــاد.
حسن شرفی  -سرپرست اداره کل
بهزیستی خراسان جنوبی
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ازطال گشتن پشیمان گشته ایم!!!...
امروز خراسان جنوبی  -محمد راعي فرد
mohammad.raeifard99@gmail.com
ماظرفیــت و گنجایــش طالگشــتن مــان ســال هاســت کــه
بــه فنــا رفتــه ،مرحمــت فرمــوده مــا را مــس کنیــد ،ایــن کــه
خواســته غیرمنطقــی و ناشــدنی نیســت ،هســت؟!!!
گفتیــم بــا یــک دســت شــدن قــوا ســتاره اقبــال بــر مــا تابیــدن
خواهــد گرفــت و بــر پیشــانی مــان خواهــد نشســت ،امــا ایــن
نــوع یــک دســت شــده آنچنــان در کشــور دســت انــداز تولیــد
کــرد کــه مــردم را بــه کُمــا بــرد...
مــا دچــار توالــی و گسســتگی اجتماعــی و بــه تبــع آن بحــران
هــای اجتماعــی شــده ایــم ،مــا زیرســاختی بــه نــام سیســتم
محــوری کــه ناظــر بــر قانــون و شــفافیت باشــد نداشــته
و نداریــم لــذا بــه شــکل ابــن الوقــت و آزمایــش و خطــای
دائمــی کــه بــه آن معتــاد شــده ایــم مــردم را دچــار گسســت
و پرتــاب شــدگی بــه قهقــرا کــرده ایــم ،تصمیــم مــی گیریــم،
دســتور صــادر مــی کنیــم و بــا حــرف درمانــی و تشــر زدن و
فشــار ســعی در جلــوه دادن خویــش بــا نــام هــای دهــان پرکــن
چــون انقالبــی و جهــادی و امثــال آن مــی نماییــم!!!...
در تمــام زمینــه هایــی کــه قــرار بــود گــره از معیشــت مــردم
برداریــد بــه دلیــل نداشــتن نــگاه تخصصــی و اعتقــاد بــه
قانــون مــداری گــره هــا را بزرگتــر و کــور تــر زدیــد ،گرانــی را
آنچنــان نهادینــه کردیــد و خونســردانه بــه آن نگریســتید کــه
انــگاری تنهــا دولتــی بودیــد کــه بــا افتخــار و بــا گــران شــدن
همــه چیــز در جامعــه از گوشــت ،ســیب زمینــی ،ماکارونــی
و پوشــک بچــه تــا بیســکوییت مــادر را بــه اوج قیمــت هــا
رســاندید و آنــگاه بــا خونســردی کامــل از رشــد اقتصــادی و
ثابــت نــگاه داشــتن و تــورم و حتــی پاییــن آمــدن آن داد
ســخن مــی دهیــد ،براســتی شــما را چــه مــی شــود؟ در کجــا
داریــد ســیر آفــاق و انفــس مــی کنیــد؟ بــه جــای ســفرهایی
کــه تاکنــون هیــچ تغییــری را ایجــاد نکــرده بــه جــز بــار
ســنگین مالــی از جیــب مــردم لطفــا بــا لبــاس مبــدل وزیــران،
وکیــان و مدیــران دانــه درشــتتان را بفرســتید بــه فروشــگاه
هــا و نانوایــی هــا و قصابــی هــا و بنــگاه هــای ملکــی تــا
بفهمیــد ســفرهای درون شــهری چــه واقعیاتــی را بــر شــما
مــی نمایانــد ،مــردم نیازمنــد حداقــل تغییــرات هســتند و نــه
حداکثــر حــرف و دســتور ،هرچــه فکــر مــی کنــم کــه آن ۷هــزار
صفحــه ای را کــه گفتیــد در بــاب حــل مشــکالت اقتصــادی در
اختیــار داریــد را کجــا بایــد مطالعــه کــرد و یــا در اختیــار جامعه
شناســان و اقتصاددانــان حتــی چنــد صفحــه اش را فکرمــان
بــه جایــی قــد نــداد...
کشــور کامــا در حــال ســکون اســت و هیــچ نهــادی حاضــر
نیســت تــن بــه شــفاف گویــی دهــد جــز اینکــه همچنــان
تــوپ را در زمیــن ایــن و آن ،چــه دولــت قبــل و چــه اســتکبار
جهانــی بیندازیــد و خــوف مــان ایــن اســت کــه ایــن رویــه
تبدیــل بــه یــک اصــل شــود و ۴ســال هــم طــول بکشــد..
وزیرنفــت بــا قاطعیــت اعــام مــی کنــد کــه آن حجــم عظیــم
نفــت را مــی فروشــد و تــا ریــال آخــرش را هــم بــا قیمــت
موجــود جهانــی نفــت بــدون تاخیــر دریافــت مــی کنــد  ...خــب
پــس چــرا مــردم چیــزی حــس نمــی کننــد؟ چــرا تــورم و پایــه
پولــی کشــور علیرغــم ادعــای عجیــب عــدم اســتقراض از بانــک
مرکــزی همچنــان رو بــه فزونــی اســت...
چق ــدر دلم ــان ب ــرای قیم ــت ه ــای قب ــل از انتخاب ــات تن ــگ
ش ــده ،لطف ــا م ــا را ب ــه هم ــان م ــس ب ــودن م ــان برس ــانید
ایـــن طـــا شـــدن جـــز مطـــا بـــودن و کاله بـــر ســـر هـــم
نهـــادن معنـــی دیگـــری نـــدارد!!!...

شستا در معادن نهبندان سرمایهگذاری میکند

اســتاندار خراســان جنوبــی از قــول مســاعد
مدیرعامـــل شســـتا در زمینـــه ســـرمایه
گـــذاری بـــر روی ظرفیتهـــای معدنـــی
نهبن ــدان خب ــر داد و گف ــت :ب ــا عملیات ــی
شـــدن ایـــن موضـــوع شـــاهد دگرگـــون
شـــدن ایـــن شهرســـتان خواهیـــم بـــود.
جـــواد قناعـــت در جلســـه دیـــدار بـــا
جمع ــی از مرزنش ــینان و س ــران عش ــایری
شهرســـتان نهبنـــدان اظهـــار داشـــت:
اینکـــه ســـفرهای آیـــت هللا رئیســـی از
اســـتانهای محـــروم شـــروع شـــد و
خراســـان جنوبـــی هـــم ســـومین مقصـــد
ســـفر بـــود ،نشـــان دهنـــده ایـــن نـــگاه

ویـــژه بـــه مناطـــق محـــروم اســـت.
وی بـــه بازدیدهـــای ســـرزده رئیـــس
جمهـــور از محـــات محـــروم اشـــاره کـــرد
و ادامـــه داد :بـــا فضـــای مثبتـــی کـــه
ً
قطعـــا
در ســـطح ملـــی ایجـــاد شـــده،
اتفاقـــات خوبـــی خواهـــد افتـــاد.
اســتاندار خراســان جنوبــی بــا تأکیــد بــر
فضــای حاکــم بــر کشــور ،تصریــح کــرد:
مــا هــم نخســتین ســفرهای شهرســتانی را
در داخــل اســتان از نهبنــدان آغــاز کردیــم
بــه ایــن جهــت کــه نهبنــدان میزبــان ســفر
مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی)
بــوده و هــم اینکــه آی ـتا ...رئیســی نــگاه

ویــژهای بــه نهبنــدان دارد.
وی از پیگیر یهای ــی ک ــه در س ــطح مل ــی
بـــرای رفـــع برخـــی مشـــکالت نهبنـــدان
و اســـتفاده از ظرفیـــت معـــادن ایـــن
شهرس ــتان ص ــورت گرفت ــه گف ــت و تأکی ــد
کـــرد :در دیـــدار بـــا مدیرعامـــل شســـتا،
قولهـــای مســـاعدی در زمینـــه ســـرمایه
گـــذاری بـــر روی ظرفیتهـــای معدنـــی
نهبنـــدان گرفتیـــم کـــه بـــا عملیاتـــی
ش ــدن ه ــر ک ــدام از آنه ــا ،ش ــاهد دگرگ ــون
شـــدن ایـــن شهرســـتان خواهیـــم بـــود.
بـــه گفتـــه وی؛ در دیـــدار بـــا رئیـــس
ســـازمان عشـــایری کشـــور ،اعتبـــارات

خوبـــی بـــرای حـــوزه عشـــایری اســـتان
گرفت ــه ش ــد ک ــه ب ــا اس ــتفاده از آن ،تم ــام
مطالبـــات پیمانـــکاران تـــا پایـــان ســـال
 ۱۴۰۰صفـــر شـــده اســـت.
اس ــتاندار ب ــا اش ــاره ب ــه اتفاقات ــی ک ــه در
ســـطح بیـــن المللـــی رخ داده تصریـــح
کـــرد :بـــا وجـــود اینکـــه تحریمهـــا
برداش ــته نش ــده ،ام ــا نف ــت م ــا ف ــروش
خوبـــی دارد و انشـــاءا ...بـــا اتمـــام
بدهیهـــای دولـــت قبـــل ،منابـــع مالـــی
کشـــور بـــه ســـمت عمـــران و ســـاخت و
ســـاز خواهـــد رفـــت .قناعـــت بـــر تغییـــر
رویکـــرد دولـــت و ریـــل گـــذاری جدیـــد
صـــورت گرفتـــه در کشـــور تأکیـــد کـــرد
و گفـــت :بـــا تأکیـــد رئیـــس جمهـــور و
وقت ــی ک ــه ب ــرای تغیی ــر در فض ــای کش ــور
گذاشـــته میشـــود ،وظیفـــه مـــا هـــم
ای ــن اس ــت ک ــه ب ــرای تغیی ــر در فض ــای
اســـتان وقـــت بگذاریـــم.
وی بــا اشــاره بــه مطالــب مطــرح شــده در
جلســه و مطالبــات عشــایر و مرزنشــینان
شهرســتان نهبنــدان از ســفر ویــژهای بــرای
رصــد و پیگیــری مشــکالت از نزدیــک خبــر
داد و گفــت :مســایل مطــرح شــده بــه صورت
مــوردی و کارشناســی پیگیــری خواهــد شــد.

برگزاری آزمون استخدامی در خراسان جنوبی

خبرنگار :زهره نوری
رئیـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه

ریـــزی خراســـان جنوبـــی از برگـــزاری
نهمیـــن آزمـــون مشـــترك فراگیـــر
اســـتخدامی دســـتگاه هـــای اجرایـــی
اســـتان (مختـــص آمـــوزش و پـــرورش)
همزمـــان بـــا سراســـر كشـــور خبـــر داد .
بـــه گـــزارش امـــروز خراســـان جنوبـــی،
حمیـــد جهانش ــاهی گف ــت :ای ــن آزم ــون
توس ــط س ــازمان س ــنجش آم ــوزش كش ــور
و ب ــا نظ ــارت س ــازمان مدیری ــت و برنام ــه
ری ــزی در اس ــتان ه ــا برگ ــزار خواه ــد ش ــد.

وی بی ــان ک ــرد :ای ــن آزم ــون در روزه ــای
پن ــج ش ــنبه و جمع ــه  15و  16اردیبهش ــت
در شهرســـتان هـــای بیرجنـــد ،قاینـــات،
ف ــردوس ،طب ــس و نهبن ــدان برگ ــزار م ــی
شـــود.وی تصریـــح كـــرد :از تعـــداد كل
مجوزه ــای اس ــتخدامی تخصی ــص یافت ــه
بـــه دســـتگاه هـــای اجرایـــی اســـتان در
نهمی ــن امتح ــان مش ــترک فراگی ــر (472
ســـهمیه) تعـــداد  378ســـهمیه متعلـــق
بـــه اداره کل آمـــوزش و پـــرورش اســـتان

م ــی باش ــد ک ــه  8069نف ــر در ای ــن آزم ــون
بـــه رقابـــت خواهنـــد پرداخـــت.
وی اضاف ــه ك ــرد :از مجم ــوع  378مج ــوز
مذکـــور ،تعـــداد  234نفـــر معـــادل 62
درص ــد س ــهمیه ه ــا آزاد 112 ،نف ــر مع ــادل
 30درصــد بــرای احــراز  25درصــد ســهمیه
ایثارگ ــران 15 ،نف ــر مع ــادل  4درص ــد ب ــرای
 5درصـــد ســـهمیه ایثارگـــران و  17نفـــر
معـــادل  4درصـــد ســـهمیه  3درصـــد
معلولیـــن مـــی باشـــند.

یک میلیارد تومان به حساب

ایتام خراسان جنوبی واریز شد
مســوول نهــاد پیشــرفت و آبادانــی بنیــاد
علــوی در خراســان جنوبــی گفــت :بنیــاد
علــوی در مــاه مبــارک رمضــان ،یــک
میلیــارد تومــان بــه حســاب  ۲هــزار و ۳۰۰
یتیــم اســتان واریــز کــرده اســت.
بــه گــزارش امــروز خراســان جنوبــی،
حجتاالســام ســعید پورمهــدوی افــزود:
ایــن کمکهــا در قالــب هدیــه  ۵۰۰هــزار
تومانــی بــه حســاب  ۲هــزار و  ۳۰۰یتیــم
اســتان واریــز شــد .وی بیــان کــرد :واریــز
کمکهــای  ۵۰۰هــزار تومانــی بــه حســاب

پنــج هــزار خانــوار تحــت پوشــش کمیتــه
امــداد و بهزیســتی شهرســتان درمیــان
نیــز از دیگــر اقدامــات حمایتــی بنیــاد
مســتضعفان در مــاه مبــارک رمضان اســت.
پورمهــدوی بــا بیــان اینکــه همچنیــن بــا
حمایــت بنیــاد مســتضعفان  ۱۰هــزار بســته
معیشــتی بــه ارزش پنــج میلیــارد تومــان
در مــاه مبــارک رمضــان در اســتان توزیــع
شــد ،اضافــه کــرد :هــر بســته معیشــتی
شــامل برنــج ،روغــن ،رب و حبوبــات بــه
ارزش  ۵۰۰هــزار تومــان اســت.

سرایان رکورددار بارشهای اخیر

امروز خراسان جنوبی  /گروه شهرستان ها  /حسینی
ســرایان بــا ثبــت  ۱۲میلــی متــر بــارش ،رکــورددار بارندگــی در خراســان
جنوبــی بــوده اســت .لطفــی کارشــناس هواشناســی خراســان جنوبــی
گفــت :از ســرایان  ۱۲میلیمتــر ،آبیــز و خنــگ  ،۱۰کفــاز و معــدن قلعــه
 ۸و از مختــاران و حاجیآبــاد  ۷میلــی متــر بــارش بــاران گــزارش
شــده اســت .او گفــت :میــزان بــارش در مــاژان و دســتگرد  ،۶زنوغــان
و علــی آبــاد زارعیــن  ،۵ماهمیــران و فــردوس  ۴و عشــقآباد ،ده
محمــد ،پیرحاجــات محمدیــه ،گزیــک و زهــان  ۳میلــی متــر بــوده
اســت .لطفــی گفــت :در ایــن مــدت از اســفزار ،کلنشــانه ،بیرجنــد ،کالت
گاویــج و خوســف  ،۲حیدرآبــاد ،سربیشــه ،اســدیه و خلــف  ،۱پیکــوه
کمتــر از یــک و نهبنــدان میــزان ناچیــزی از بــاران گــزارش شــده اســت.

جشن روز معلم در کتابخانه
سیار روستایی کانون پرورش فکری نهبندان

کــودکان ونوجوانــان عضــو کتابخانــه ســیار روســتایی کانــون
در روســتای اســدآباد نهبنــدان روز معلــم را جشــن گرفتنــد .بــه
گــزارش امــروز خراســان جنوبــی؛ اعضــای ایــن کتابخانــه ابتــدا بــا
توضیحــات مربــی کانــون بــا علــت نامگــذاری روز معلــم و شــخصیت
شــهید مطهــری آشــنا شــدند و پــس از آن بــا هنــر کاغــذ و تــا گل
اللــه ســاختند و بــا اهــدا بــه معلــم خــود ایــن روز را تبریــک گفتنــد.

جشن روز معلم در مدارس
روستای نوده و چناران برگزار شد

کتابخانــه ســیار روســتایی کانــون در شهرســتان زیرکــوه ،جشــن
اولیــن روز از هفتــه بزرگداشــت مقــام معلــم را در مــدارس روســتایی
نــوده و چنــاران برگــزار کــرد .بــه گــزارش امــروز خراســان جنوبــی؛
همزمــان بــا  ۱۲اردیبهشــت مــاه ســالروز شــهادت اســتاد شــهید
مرتضــی مطهــری و آغــاز هفتــه گرامیداشــت مقــام معلــم و بــا
هــدف قدردانــی از زحمــات معلمــان ،بــا تــاش کتابخانــه ســیار
روســتایی کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان شهرســتان
زیرکــوه  ،جشــن روز معلــم همــراه بــا برنامــه هــای شــاد و متنــوع
در مــدارس روســتاهای نــوده و چنــاران برگــزار شــد  .گفتنــی اســت؛
شــعرخوانی ،اجــرای ســرود و نمایــش ،مســابقه و آشــنایی اعضــا بــا
مقــام واالی معلــم و نامگــذاری ایــن روز و در ادامــه اهــدا جوایــز از
بخشهــای ایــن برنامــه بــود کــه مــورد اســتقبال معلمیــن و دانــش
آمــوزان ایــن مــدارس قــرار گرفــت .در پایــان ایــن برنامــه بــا اهــدای گل
از مدیــران و معلمیــن ایــن دو مدرســه تجلیــل بــه عمــل آمــد.

افزایش ۳۰درصدی
اهدای خون در ماه رمضان

بنیــاد علــوی وابســته بــه بنیــاد
مســتضعفان معیــن محرومیتزدایــی و

توســعهای شهرســتان مــرزی درمیــان در
خراســان جنوبــی اســت.

اهــدای خــون در مــاه رمضــان امســال در خراســان جنوبــی ۳۰درصــد
افزایــش یافــت .سرپرســت اداره کل انتقــال خــون خراســان جنوبــی
گفــت :در مــاه رمضــان ۲هــزار و ۶۲۰نفــر بــه مراکــز خونگیــری خراســان
جنوبــی مراجعــه کردنــد کــه ۲هــزار و ۱۵۰نفــر موفــق بــه اهــدای خــون
شــدند .مهــدی زاده افــزود :همچنیــن در ایــن مــدت ۲۷نفــر پالکــت
اهــدا کردنــد .وی گفــت :در مــاه رمضــان پارســال۲ ،هــزار و ۲۵نفــر
بــرای اهــدای خــون مراجعــه کردنــد کــه هــزار و ۶۱۱نفــر موفــق بــه
اهــدای خــون شــدند.
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امروز خراسان جنوبی  -زنگویی
zangoei@birjandtoday.ir

آدم هـــر چقـــدر هـــم کـــه بـــزرگ شـــود بـــرای پـــدر و
م ــادرش ،بچ ــه اس ــت .خ ــودش ه ــم ک ــه بچ ــه داش ــته
باش ــد ب ــاز ب ــرای پ ــدر و م ــادرش بچ ــه اس ــت .از ای ــن
ط ــرف حت ــی اگ ــر خ ــود آدم ــی پ ــدر ب ــزرگ ه ــم بش ــود
ب ــاز نگاه ــش ب ــه پ ــدر ی ــک چی ــز دیگ ــر اس ــت .ن ــگاه
ب ــه م ــادر ی ــک چی ــز دیگ ــر اس ــت حت ــی اگ ــر خ ــودش
ه ــم م ــادر ب ــزرگ ش ــود .ای ــن رابط ــه ی ــک ج ــای دیگ ــر
و فقـــط هـــم یـــک جـــای دیگـــر قابـــل بـــاز تعریـــف
اس ــت؛ در نس ــبت م ــا ب ــه معل ــم .هرچ ــه ه ــم درس
بخوانی ــم و رتب ــه کس ــب کنی ــم ب ــاز در براب ــر معلم ــان
خــود ،ســر بــه تعظیــم فــرو مــی آوریــم .حــس همــان
دانــش آمــوز را داریــم کــه چنــد دهــه پیــش در کالس
شـــان آب ،بابـــا مـــی خواندیـــم .راســـتی هـــم چـــه
حالوت ــی داش ــت وقت ــی ی ــاد م ــی گرفتی ــم از معل ــم
الفبـــا را ،بابـــا آب داد را ،بابـــا نـــان داد را .کیـــف مـــی
کردی ــم وقت ــی معل ــم مش ــق ه ــای م ــان را امض ــا م ــی
ک ــرد .بهتری ــن جای ــزه ب ــرای م ــا هم ــان ص ــد آفری ــن
های ــی ب ــود ک ــه م ــی نوش ــت .دله ــره دیکت ــه ای ک ــه
مـــی نوشـــتیم و معلـــم صحیـــح مـــی کـــرد حـــاال
بـــه خاطراتـــی تبدیـــل شـــده اســـت کـــه اگـــر خـــود
بخواهیـــم نمـــره بدهیـــم کمتـــر از  20نخواهیـــم داد.
 20نمـــره یـــاد معلـــم اســـت .مـــن بـــا گذشـــت نیـــم
ق ــرن از زندگ ــی ام هن ــوز ب ــا ش ــنیدن ص ــدای معلم ــم
پ ــر از ح ــس دان ــش آم ــوزی م ــی ش ــوم .م ــن هم ــه
معلمـــان دبســـتانم را پیـــدا کـــرده ام .بـــه شـــنیدن
ص ــدای بعض ــی از آن ه ــا ن ــه ج ــوان ک ــه نوج ــوان و
ک ــودک م ــی ش ــوم .ل ــذت م ــی ب ــرم از ش ــنیدن ص ــدای
"مل ــک محم ــد آرون" و "الل محم ــد رحیم ــی" .کی ــف
مـــی کنـــم بـــا خاطـــرات "علـــی هامونـــی" و علـــی
ابریش ــمی" حال ــم خ ــوش م ــی ش ــود وقت ــی ب ــه ی ــاد
"کنیــز ثامــن " و زهــرا ثامــن " مــی افتــم .همــه اســم
های ــی ک ــه برای ــم مق ــدس اس ــت .هم ــه خاطرات ــی ک ــه
برای ــم مطه ــر اس ــت در روس ــتای نوغ ــاب افض ــل آب ــاد
از توابـــع بخـــش مرکـــزی بیرجنـــد بـــه خـــط زمـــان و
تقدی ــر اله ــی تحری ــر ش ــد .ب ــه ع ــاوه دواس ــم صاح ــب
احتـــرام دیگـــر؛ غالمرضـــا ســـیمبر( مطهریـــان) و
محمـــد علـــی خراشـــادیزاده کـــه در دبســـتان جوادیـــه
دان ــش آموزش ــان ب ــودم .مقاط ــع مختل ــف دانش ــگاه را
ه ــم ک ــه گذران ــده ام ب ــاز عظم ــت آن ــان را در نگاه ــم
روز افـــزون مـــی کنـــد .ایـــن را بـــه آقـــای آرون هـــم
گفت ــم -همی ــن چن ــد روز پی ــش -ک ــه پرس ــید چ ــه
خوانــده ای و امــروز چــه بایــد صدایــت بزنیــم .گفتــم
همیشـــه شـــاگردتان هســـتم و هیـــچ عنوانـــی بـــه
ان ــدازه دان ــش آم ــوز برای ــم حرم ــت اف ــزا نم ــی ش ــود.
مـــن همیشـــه همـــان دانـــش آمـــوز ابتدایـــی همـــه
معلم ــان هس ــتم .هن ــوز الفب ــا را بهتری ــن درس م ــی
دان ــم و ب ــا آن م ــرد ک ــه در ب ــاران آم ــد ،زالل ــی آب را
احس ــاس م ــی کن ــم .هم ــه معل ــم ه ــا ب ــرای م ــن
نمـــاد همـــان مـــردی هســـتند کـــه دربـــاران مـــی
آی ــد ت ــا کوی ــر ج ــان ه ــا را ت ــازه و مهی ــای روی ــش
کن ــد .معل ــم ه ــا ،هم ــه معل ــم ه ــا حت ــی کس ــانی
کـــه امـــروز معلـــم شـــده انـــد برایـــم عظمتـــی
چنیـــن دارنـــد .بـــزرگ اســـت مقـــام معلـــم .پـــر
برکـــت اســـت نـــام معلـــم .پـــر برکـــت و ســـعادت
بـــاد روز گارشـــان .آمیـــن!

لغو پروازهای فرودگاه بیرجند تمامی ندارد
خبرنگار :پری حیدری
تعــدادی از پروازهــای فــرودگاه بیــن المللــی
بیرجنــد از ســوی شــرکتهای هواپیمایــی لغــو
شــده اســت و هــم اکنــون راهــکار دائمــی بــرای
حــل ایــن مشــکل وجــود نــدارد.از ابتــدای امســال
اخبــار متعــددی در خصــوص لغــو پروازهــای
فــرودگاه بیــن المللــی شــهید کاوه بیرجنــد
منتشــر شــده اســت.به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران
جــوان  ،در آخریــن اخبــار اعــام شــده ،پروازهــای
شــرکت هواپیمایــی ایــران ایــر در مســیر تهــران –
بیرجنــد – تهــران در روزهــای  ۱۴و  ۱۸اردیبهشــت
باطــل شــده اســت.
در اطالعیــه دیگــری پروازهــای ایــن شــرکت در
روزهــای دوشــنبه از  ۱۲اردیبهشــت تــا  ۲آبــان
امســال نیــز باطــل اعــام شــده اســت کــه لغــو
ایــن پروازهــا مشــکالت متعــددی را بــرای
پزشــکان ،ورزشــکاران ،اســاتید ،بیمــاران و ســایر
افــراد ایجــاد میکنــد.

فعالیت شرکت هواپیمایی
بومی می تواند مشکل را حل کند
بــرای پیگیــری ایــن موضــوع بــا طهماســبی
مدیــرکل فرودگاههــای خراســان جنوبــی گفتگــو
کردیــم تــا از آخریــن وضعیــت پروازهــای

فــرودگاه بیرجنــد و اقدامــات انجــام شــده بــرای
برقــراری مجــدد پروازهــا مطلــع شــویم.
طهماســبی مدیــرکل فرودگاههــای خراســان
جنوبــی در خصــوص لغــو پروازهــای فــرودگاه
بیرجنــد گفــت :پروازهــای  ۱۴و  ۱۸اردیبهشــت بــه
دلیــل کمبــود نــاوگان ایــران ایرلغــو شــده اســت.

او گفــت :پروازهــای شــرکت ایــران ایــر تــا  ۲آبــان
و در روزهــای دوشــنبه لغــو شــده کــه علــت لغــو
ایــن پروازهــا نیــز کمبــود نــاوگان ایــن شــرکت
ذکــر شــده اســت.
طهماســبی گفــت :راه حــل دائمــی لغــو پروازهــا
وجــود یــک شــرکت بومــی هواپیمایــی اســت
کــه بایــد بــه صــورت دائمــی در اســتان وجــود
داشــته باشــد کــه رایزنــی تشــکیل آن بــا اســتاندار
خراســان جنوبــی و معاونــت هماهنگــی امــور
عمرانــی اســتانداری انجــام شــده اســت.
مدیــرکل فرودگاههــای خراســان جنوبــی گفــت:
مکاتباتــی نیــز بــا ســازمان هواپیمایــی کشــوری
انجــام شــده اســت و منتظــر پاســخ ایــن شــرکت
هســتیم تــا کار ادامــه پیــدا کنــد.
او گفــت :شــروع مکاتبــات و اخــذ توافقهــا از دو
هفتــه گذشــته آغــاز شــده اســت و امیدواریــم تــا
 ۶مــاه آینــده نتایــج مشــخصی حاصــل شــود و
پروازهــای فــرودگاه بیرجنــد ســامان بگیــرد.

در آستانه برگزاری همایش منطقهای استاد فروزانفر اعالم شد

چاپ دست نوشتهها ،نامه نگاریها و مکاتبات استاد فروزانفر

مـــدرس دانشـــگاه ،پژوهشـــگر و عضـــو هیئـــت
امنـــای آثـــار بدیـــع الزمـــان فروزانفـــر گفـــت:
کتـــاب دســـت نوشـــتهها ،نامـــه نگار یهـــا و
تصاوی ــر اس ــتاد فروزانف ــر ت ــا پای ــان به ــار امس ــال
بـــه چـــاپ میرســـد.

علــی مراقبــی در گفتگــو بــا مهــر گفــت :چــاپ
دســت نوشــتهها ،گزیــده نامــه نگار یهــای
اســتاد بــه افــراد مهــم و یــا نامــه مقامــات
کشــورهای خارجــی بــه اســتاد ،تصاویــر و
قراردادهــای او در دســت چــاپ اســت و بــه زودی

منتشــر میشــود.
بــه گفتــه وی ایــن نامههــا بســیار جالــب اســت
و مکاتبــات مقامهــای دولتــی وقــت بــا او را بــه
تصویــر میکشــد.
وی تاکیـــد کـــرد :تـــاش شـــده تـــا همـــه آثـــار
بدیعالزمـــان فروزانفـــر بـــه چـــاپ برســـد و
تعـــداد اندکـــی از کارهـــای او از جملـــه ترجمـــه
روان قـــرآن کـــه ســـرقت شـــده ،خاطـــرات و
دســـت نوشـــتهها و همچنیـــن کتـــاب عطـــار
او باقـــی مانـــده کـــه در دســـت چـــاپ اســـت.
ع ــاوه ب ــر ای ــن ت ــاش میش ــود ت ــا ب ــا کم ــک
فرهیختـــگان در مـــورد زندگـــی ادبـــی فروزانفـــر
نیـــز فیلمـــی ســـاخته شـــود.
وی بــا اشــاره بــه موقعیــت علمــی ،ادبــی و
فرهنگــی اســتاد فروزانفــر او را مایــه افتخــار
دولــت وقــت و حتــی تفاخــر در مــراودات خارجــی
دانســته و توضیــح داد :اســتاد تســلط فــراوان بــر
زبــان و ادبیــات عــرب داشــته و در ارتباطــات بــا

کشــورهای همســایه و دور از جملــه هنــد ،مصــر،
عربســتان و… بــه عنــوان ادیبــی فرزانــه مــورد
پذیــرش مقامــات ایــن کشــورها بــود و کتابهــا
و آثــارش بــرای محققــان خــارج کشــور ارســال
میشــد.
مراقبــی علــل عمــده شــهرت اســتاد فروزانفــر را در
تمرکــز بــر مولــوی پژوهــی تحقیــق و تدریــس از
مولــوی ،جایــگاه سیاســی و ســناتوری ،تعلیــم و
پــرورش اســاتید تاریــخ ادبیــات ایــران و اولیــن
دوره دکتــرای ایــن رشــته از جملــه عــزت ا...
خانلــری ،ســیمین دانشــور ،دکتــر زرینکــوب،
ذبیــح ا ...صفــار و … بیــان کــرد امــا مهمتریــن
علــت را در تمرکــز بــر مولــوی و پژوهــش در همــه
آثــارش دانســت.
همایــش منطق ـهای بزرگداشــت اســتاد فروزانفــر
بــا محوریــت مولــوی پژوهــان برخــی اســتانهای
کشــور در  ۱۵و  ۱۶اردیبهشــت مــاه در بشــرویه
برگــزار میشــود.

 ۲۳۰مدرسه ابتدایی خراسان جنوبی زیر  ۱۵دانشآموز دارد
معـاون اداره کل آمـوزش و پـرورش خراسـان
جنوبـی گفـت ۲۳۰ :مدرسـه ابتدایـی زیـر ۱۵
دانشآمـوز در نقـاط مختلـف خراسـان جنوبـی
وجـود دارد کـه بیشـتر آنهـا در مناطـق مـرزی
اسـتان اسـت و دولـت بخشـی از هزینـه ایـاب و
ذهـاب دانـش آمـوزان را پرداخـت میکنـد .بـه
گـزارش مهـر ،سـکینه طیبـی در نشسـت خبـری
بـه مناسـبت هفتـه معلـم اظهـار کـرد :بخـش
دیگـر ایـن هزینـه را والدیـن دانـش آمـوزان
پرداخـت میکننـد و در زمـان شـیوع کرونا ،دولت

کمـک خوبـی در ایـن زمینـه انجـام داد .طیبـی
بـا اشـاره بـه خشکسـالی های چند سـال گذشـته
و مهاجـرت مـردم از روسـتاها بـه شـهرها ،گفـت:
در اثـر آن فضاهـای آموزشـی مـازاد در مناطـق
روسـتایی افزایـش یافتهانـد امـا در یکـی دو
سـال اخیـر با توجـه به رونق مسـکن روسـتایی و
کشـاورزی شـاهد این هسـتیم که بعد از گذشـت
۱۰سـال بعضـی از ایـن مـدارس احیـا میشـوند.
بـه گفته وی سـال گذشـته سـاختمان دو مدرسـه
مـازاد بـرای فـروش اعلام شـد و مشـکلی کـه در

زمینـه سـاخت مـدارس خیرسـاز و یـا بـا همیاری
مـردم روسـتاها احـداث شـدهاند ،ایـن اسـت کـه
درآمـد حاصـل از فـروش آن در کجا مصرف شـود.
معـاون اداره کل آمـوزش و پـرورش خراسـان
جنوبـی ادامـه داد ۱۸ :مدرسـه در این خصوص در
اسـتان وجـود دارد کـه در مـدارس خیـر سـاز ،نظر
خیـر و مـردم در ایـن بـاره شـرط اسـت.
وی در پاسـخ بـه سـوال دیگـری در خصـوص
اسـتخدام افـراد در آمـوزش و پـرورش گفـت :از
طریـق مـاده  ۲۸و شـرکت افـراد در آزمـون ،جذب

نیـروی انسـانی در آمـوزش و پـرورش انجـام
میشـود و شـرایط اسـتخدامی بـرای عمـوم افراد
یکسـان اسـت و جـز سـهمیه فرزنـدان شـهدا،
جانبـازان و ایثارگـران ،سـهمیه دیگـری وجـود
نـدارد.
وی تصریـح کـرد :مسـئوالن سـازمان اسـتخدامی
کشـور اعلام کردهاند کـه در حال حاضر اسـتخدام
فرزنـد بـه جای والدیـن در هیچ دسـتگاهی انجام
نمیشـود امـا سـال گذشـته سـهمیهای در خریـد
خدمـت بـرای فرزنـدان فرهنگی لحاظ شـد.

 0992بـا سلام خدمـت نماینـده محتـرم جهادی
انقالبـی و والیـی در مجلـس شـورای اسلامی
شهرسـتان هـای بیرجنـد ،درمیـان و خوسـف
جنـاب آقـای خسـروی ،از ابتدای سـال جـاری در
اسـتان خراسـان رضـوی  ۱۳شـهرداری تاسـیس
شـد جنـاب آقای خسـروی چرا در حـوزه انتخابیه
حضرتعالـی در شهرسـتان های بیرجنـد و درمیان
تحقـق مطالبـه بـه حـق و حقـوق شـهروندی در
اجـرای عدالـت اجتماعی و متناسـب با شـاخص
جمعیت ضعیف اسـت و به مطالبات شـهروندان
و خدماتـی کـه حـق و حقـوق شـهروندی شـان
مـی باشـد بـی توجهـی و نادیـده گرفته می شـود
در یـک شهرسـتان مـرزی و بـا تحـوالت سیاسـی
کشـور همسـایه که حساس می باشـد یک روستا
پنج هزار نفر را یدک بکشـد و روسـتاهای حاشـیه
بیرجنـد بدتـر از این این اجـرای عدالت اجتماعی
نیسـت خواسـتار تدبیر و ورود حضرتعالی به این
موضـوع هسـتیم .با تشـکر
 0936با سالم و آرزوی قبولی طاعات .ما جمعی از
پرسنل بخش زایشگاه بیمارستان ولی عصر(عج)
هستیم که به علت عدم توجه کافی مسئولین
بیمارستان جهت رفع مشکل گرمای هوای زایشگاه
دست به دامن روزنامه امروز خراسان جنوبی شدیم.
با توجه به گرم شدن هوا در روزهای اخیر و شرایط
روزه داری ماه مبارک رمضان شدتگرما به حدی بوده
که زدن ماسک برای پرسنل غیر ممکن شده است و
تشنگی و گرما پرسنل را به شدت کالفه کرده است
و باعث اعتراض بیماران بستری نیز شده است .به
نظر شما بیمارستان سطح سه در استان که پذیرای
کلیه مادران پرخطر استان هست و پرسنل زحمت
کش زایشگاه مستحق برخورداری از حداقل شرایط
مناسب در محلکار نمی باشند؟کاش حداقل صدای
ما از تریبون شما بهگوش مسئولین دانشگاه برسد.
جوابیه اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای استان

پیــرو درج پیامــی مبنــی بــر( :ســام از اداره
کل راهــداری حمــل و نقــل جــاده ای اســتان
خواهشــمندیم نســبت بــه روشــنایی تقاطــع
غیــر همســطح بعــد از پلیــس راه بیرجنــد و
تقاطــع غیرهمســطح نزدیــک شــوکت آبــاد
اقــدام فرمایــد .تاریکــی ایــن مســیر بــا توجــه به
ترافیــک زیــاد ایــن محــدوده بســیار خطرنــاک
اســت ).بــه اســتحضار مــی رســاند :تقاطــع
زیرگــذر بعثــت توســط  2بــرج نــوری روشــن
مــی باشــد .همچنیــن تقاطــع زیرگــذر غدیــر کــه
بــه واســطه ســرقت هــای انجــام شــده خامــوش
شــده اســت در دســت ســرویس و اقــدام بــوده و
در اســر ع وقــت روشــن خواهــد شــد.

حکمت های نهج البالغه
ضرورت پرهيز از خشم و انتقام

وقتـي خشـم گيـرم ،چـه زمانـي آنـرا فـرو نشـانم؟ در آن هنگام
کـه قـدرت انتقـام گرفتـن نـدارم ،پس بـه مـن بگوينـد «اگرصبر
کُنـي بهتـر اسـت» ،يـا آنـگاه کـه قـدرت انتقـام گرفتـن دارم و
بـه مـن بگوينـد «اگـر عفـو کُنـي بهتـر اسـت» .يعنـي در هرحـال
فرونشـاندن خشـم ،سـتوده و شايسـته اسـت.
ِ

سـالروز شـهادت شـهیدان  :حسـن زارعـی نـودر،
محمدحسـین صفائی زاده ،محمدحسـین سلطان پور،
فـرج اله جمشـیدی چاهـک ،غالمرضا عبدالـه زاده،
حریـف عرب زاده ،مسـعود غالمـی ،محمدرضا بانوی
خانکـوک را با ذکـر صلواتـی گرامی مـی داریم.

از میان حوادث
پیداشدن پیرزن

مفقود شده در طبس مسینا

معلولیتی که معلم را محدود نکرد

یکــی از معلمــان بیرجنــدی بــا وجــود
معلولیــت ،همچنــان بــا شــور و شــوق
در کالس درس حاضــر میشــود .بــه
گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،
معلمــی حرفــهای اســت کــه برخــی
از افــراد آن را انتخــاب میکننــد و
بــا عشــق از آن یــاد میکننــد و بــه
کارشــان عالقــه دارنــد.
معلمانــی هســتند کــه در هــر
شــرایطی تدریــس را تعطیــل
نمیکننــد و حتــی اگــر برایشــان
مشــکلی بــه وجــود بیایــد ،بــاز هــم
ســر کالس حاضــر میشــوند.
یکــی از ایــن دبیــران کــه اکنــون بــا
وجــود معلولیــت بــاز هــم در کالس
حاضــر میشــود ،خانــم بهدانــی
اســت کــه بــا ویلچــر بــه کالس درس

مــیرود.

موفقیت با وجود معلولیت
خانــم بهدانــی هنرآمــوز هنرســتان
دخترانــه شــاهد بیرجنــد گفــت:
در ســال  ۱۳۷۹وارد حــوزه تعلیــم
و تربیــت شــدم ،امــا در ســال ،۹۲
حادثــه رانندگــی ســبب تغییــر
مســیر زندگــی ام شــد .او گفــت۸ :
ســال تدریــس بــا ویلچــر نــه تنهــا
روحیــه مــن را کاهــش نــداده اســت
بلکــه ســبب شــده تــا بــا عشــق و
عالقــه بیشــتری کار کنــم و مدرســه
و دانــش آمــوزان نیــز در ایــن راه
کمکــم میکننــد .یکــی از هنرجویــان
خانــم بهدانــی گفــت :ایــن معلــم
عــاوه بــر آن کــه در حــوزه درســی

دستگیری سارق خودرو در طبس

یکــی از بهتریــن معلمــان اســت،
درسهــای زندگــی را بــه بهتریــن
وجــه برایمــان روشــن میکنــد.
یکــی از هنرآمــوزان هنرســتان شــاهد
نیــز گفــت :بــه عنــوان یــک همــکار

و دوســت خانــم بهدانــی ایــن را
میدانــم کــه او عــاوه بــر مدرســه،
در زندگــی شــخصی نیــز بســیار موفــق
اســت و فرزندانــی موفــق را تربیــت
کــرده اســت.

معلولین ،محدود می شوند
عـدم اجـرای قوانیـن از سـوی
دسـتگاههای اجرایی در خصوص تردد و
اشـتغال معلولین ،سـبب شـده است تا
ایـن قشـر کارآمـد محـدود شـوند.
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان،
در جامعـه مـا معلولیـن بـه واسـطه
مشـکالت جسـمی خـود از بسـیاری از
حقـوق شـهروندی و اجتماعـی خـود
محـروم شـده انـد .نامناسـب بـودن
فضاهـای شـهری بـرای اسـتفاده
معلولین یکـی از بی مهریهایی اسـت
کـه ایـن قشـر از جامعـه بـا آن مواجـه
هسـتند .علاوه بـر سـختی تـردد ،عـدم
اجـرای قانـون حمایـت از معلولیـن
و در نظـر نگرفتـن سـهم معلولیـن
در آزمونهـای اسـتخدامی از دیگـر
مشـکالت جامعـه معلـوالن اسـت.

کشف محموله روغن خوراکی قاچاق در سربیشه

گروه حوادث /عبداللهی
مامـوران انتظامـی شهرسـتان سربیشـه  ۵۰۰قوطـی  ۵کیلویـی روغـن جامـد خوراکـی
قاچـاق در بازرسـی از کامیـون بـاری کشـف کردنـد .به گـزارش امـروز خراسـان جنوبی؛
فرمانـده انتظامـی سربیشـه گفـت :مأموران بـا هماهنگی مقـام قضائی ،در بازرسـی از
کامیـون  ۵۰۰قوطـی  ۵کیلویـی روغـن جامـد خوراکی قاچـاق بـه ارزش  ۴۵۵میلیون
ریـال کشـف کردنـد .سـرهنگ کارگر با بیـان این که مأمـوران در این رابطـه یک خودرو
توقیف و یک متهم دسـتگیر کردند ،گفت :متهم دسـتگیر شـده به همراه پرونده برای
سـیر مراحـل قانونـی به مراجـع قضائی معرفی شـد.

با عدم اجرای قوانین از سوی دستگاههای اجرایی

اشتغال و تردد ،دو مشکل
اساسیمعلولین
یکی از معلولین جسمی در بیرجند
گفت :در بسیاری از جاهایی که کاربری
عمومی دارند ،جایی برای تردد معلولین
مشخص نشده است وویلچر نمیتواند
عبور کند .او گفت :کسی میتواند مشکل
معلولین را درک کند که یک ساعت
روی ویلچر بنشیند و آن موقع ببیند که
چه قدر سخت است وقتی یک معلول
برای رد شدن از خیابان ،مجبور است
سختیهای زیادی را تحمل کند .یکی
دیگر از معلولین نیز در خصوص مشکل
اشتغال گفت :در قوانین سهمی برای
اشتغال معلولین اختصاص یافته است،
اما ادارات آن را به این قشر نمیدهند.
او گفت :برخی از معلولین با مدارک

حوادث
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مامـوران انتظامـی طبـس یـک سـارق خـودرو در این شـهر دسـتگیر کردند .بـه گزارش
امـروز خراسـان جنوبـی؛ فرمانـده انتظامـی طبـس گفـت :بـا اعلام مرکـز فوریتهای
پلیـس  ۱۱۰مبنـی بـر سـرقت یـک سـواری پرایـد در شهرسـتان خوسـف  ،شناسـایی و
دسـتگیری سـارقان بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار مامـوران پلیس شهرسـتان طبس
قـرار گرفـت .سـرهنگ مریمـی افـزود :مأمـوران انتظامی طبـس هنگام گشـت زنی در
سـطح ایـن شهرسـتان سـواری پرایـد سـرقتی را مشـاهده کردنـد و پـس از شناسـایی
دقیـق در یـک عملیـات ضربتـی خـودرو را متوقف و راننـده آن که همان سـارق خودرو
بوده دسـتگیر شـد.

کشف  ۲۵راس احشام غیر مجاز در درمیان

تحصیلی باال در آزمونهای استخدامی
رد میشوند و دلیل دستگاههای اجرایی
فقط معلولیت افراد است.
قانون به نفع معلولین است
براتـی کارشـناس اداره کل بهزیسـتی
خراسـان جنوبی در خصوص مشـکالت
تـردد معلولین گفت :کلیه دسـتگاههای
اجرایـی موظـف هسـتند در طراحـی
و تولیـد بناهـا ،نسـبت بـه طراحـی
محلهـای عبـور معلولیـن اقـدام کنند.
او گفــت :شــهردار یها نیــز طبــق

قانــون موظــف هســتند در معابــر
عمومــی زمینــه عبــور و مــرور راحــت
قشــر معلــول را فراهــم کننــد .عبــاس
آبــادی کارشــناس بهزیســتی خراســان
جنوبــی نیــز در خصــوص عــدم بــه
کارگیــری معلولین در مشــاغل دولتی
گفــت :در قانــون جامــع حمایــت از
معلولیــن بــه کارگیــری ایــن قشــر در
پســتهای مخصــوص ذکــر شــده
اســت .او گفــت :مشــکل از ســوی
دســتگاههای اجرایــی اســت کــه بــه
ایــن تکلیــف عمــل نمیکننــد.

مأموران انتظامی شهرسـتان درمیان در بازرسـی از خودروهای عبوری  ۲۵راس احشـام
غیـر مجاز کشـف کردنـد .به گـزارش امروز خراسـان جنوبـی؛ فرمانده انتظامـی درمیان
گفت :مأموران انتظامی شهرسـتان درمیان هنگام گشـت زنی در محورهای مواصالتی
بـه یک وانت پیکان مشـکوک شـدند و خودرو را جهت بررسـی بیشـتر متوقـف کردند.
سـرهنگ حسـینی افزود :مأموران در بازرسـی از وانت پیکان  ۲۵راس گوسفند فاقد هر
گونه مجوز بهداشـتی و غیر مجاز کشـف کردند که ارزش ریالی احشـام قاچاق کشـف
شـده بنـا بر نظریه کارشناسـان مربوطـه  ۸۰۰میلیون ریال بـرآورد شـد .وی با بیان این
کـه در ایـن رابطـه یـک خودرو توقیف و یک متهم دسـتگیر شـده که به همـراه پرونده
بـه مراجـع قضائـی معرفی شـد؛ گفت :مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز در دسـتور کار پلیس
قـرار دارد و بـا هرگونـه قاچاق برابر قانون برخورد خواهدشـد.

کشف جسد نوجوان  ۱۷ساله در بیرجند

خسارت طوفان و بارشهای رگباری به  ۴شهرستان
بان ــوی  ۸۰س ــاله مفق ــود ش ــده پ ــس از  ۱۵س ــاعت جس ــتجو در
روس ــتای احم ــد آب ــاد درمی ــان ب ــه آغ ــوش خان ــواده بازگش ــت.
ب ــه گ ــزارش ام ــروز خراس ــان جنوب ــی؛ رئی ــس جمعی ــت ه ــال
احمـــر شهرســـتان درمیـــان گفـــت :بـــا اعـــام حادثـــه مفقـــودی
پیـــرزن  ۸۰ســـاله در روســـتای احمـــد آبـــاد طبـــس مســـینا
تیمهـــای امـــدادی بـــه محـــل حادثـــه اعـــزام شـــدند.
حســـین مـــرادی افـــزود :بـــا تـــاش  ۱۵ســـاعته نجاتگـــران
جمعیـــت هـــال احمـــر درمیـــان فـــرد مفقـــودی بـــا ســـامت
کام ــل ب ــه آغ ــوش خان ــواده بازگردان ــده ش ــد .رئی ــس جمعی ــت
هـــال احمـــر شهرســـتان درمیـــان گفـــت :ایـــن عملیـــات بـــا
مشـــارکت هفـــت تیـــم امـــدادی بـــا تـــاش  ۲۳نفـــر نجاتگـــر،
نیـــروی انتظامـــی و نیروهـــای مردمـــی انجـــام شـــد.

طوفـــان و بارشـــهای رگبـــاری در
شهرســـتانهای بیرجنـــد ،قاینـــات،
نهبنـــدان و طبـــس خســـارت وارد
کـــرد .مدیـــرکل مدیریـــت بحـــران
اســـتان در گفتگـــو بـــا خبرنـــگار
صـــدا و ســـیما گفـــت :باتوجـــه بـــه
دو پدیـــده طوفـــان و بارندگیهـــای
رگبـــاری بـــه  ۸۳نفـــر گرفتـــار
ســـیالب در اســـتان امدادرســـانی
شـــد .میرجلیلـــی افـــزود :در ایـــن
مـــدت  ۱۴منـــزل مســـکونی در ایـــن
شهرســـتانها دچـــار آبگرفتگـــی
شـــدند کـــه بالفاصلـــه عملیـــات
تخلیـــه توســـط امدادگـــران آغـــاز

ش ــد .وی گف ــت :در ای ــن م ــدت س ــه
محـــور مواصالتـــی بـــه دلیـــل آب
گرفتگ ــی آب نماه ــا ب ــرای س ــاعاتی
دچـــار کنـــدی تـــردد شـــد و ایـــن
بارندگیهـــا ســـبب ریـــزش کـــوه و
عبــور در محــور قایــن -بیرجنــد شــد.
مدی ــرکل مدیری ــت بح ــران خراس ــان
جنوبـــی افـــزود :در ایـــن مـــدت بـــه
باغـــات و مـــزار ع شهرســـتانهای
مذک ــور نی ــز خس ــارت وارد ش ــد ک ــه
تیمهـــای ارزیـــاب در حـــال بـــرآورد
خســـارت هـــا هســـتند.
وی از قطع ــی آب ش ــرب  ۲روس ــتا در
شهرس ــتان بیرجن ــد خب ــر داد و گف ــت:

بالفاصلـــه آب مـــورد نیـــاز روســـتاها
از طریـــق تانکـــر تامیـــن شـــد و و

ترمیـــم شـــبکه آب بـــرای آبرســـانی
پای ــدار نی ــز ب ــه اتم ــام رس ــید.

جسـد نوجوان  ۱۷سـاله توسـط غواصان سـازمان آتش نشـانی بیرجند کشـف شـد .به
گزارش امروز خراسـان جنوبی؛ در سـاعت  ۱۷:۴۷دقیقه عصر روز دوشـنبه  ۱۲اردیبهشت
ً
تقریبا ۱۷
طی تماس شـهروندان با سـامانه  ۱۲۵آتش نشـانی غرق شـدن پسـر نوجوان
سـاله در آبگیـر برکـهای حوالـی روسـتای چهکنـد گزارش شـد .در پـی وقوع ایـن حادثه
غواصـان آتـش نشـانی از دو ایسـتگاه سجادشـهر و غفـاری بـه همـراه خـودروی ویـژه
امـداد و نجـات غواصـی و بانظـارت رئیس سـازمان ،معاون عملیات و رئیس ایسـتگاه
در محـل حادثـه واقـع در حوالی روسـتای چهکند حضـور یافته و در آبگیر برکـه اقدام به
جسـتجو کردند .رئیس سـازمان آتشنشـانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند در این
خصـوص گفـت :با جسـتجو و تالش بی وقفه غواصان آتش نشـانی پیکـر بی جان این
نوجـوان در عمـق  ۴متـری در حالی که قسـمتی از لبـاس وی بین صخرههـای کف آب
در گیـر بـود؛ پیـدا شـد .حیاتی با اشـاره به حضور عوامـل اورژانـس  ۱۱۵در محل حادثه و
انجـام اقدامات پزشـکی بـرای نجات این غریق گفت :متاسـفانه اقدامات پزشـکی برای
نجـات جـان وی موثر واقع نشـد.

5
یادداشت روز

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

کلید واژه اصالح امور ،برگشت به تقواست
نماینـده ولـی فقیه در خراسـانجنوبی با تأکیـد بر اینکه
امروز بشـر برای جبران خیانتهای دو قرن گذشـته باید
بـه اسلام و اصـل عدالـت بازگـردد ،گفـت :در احادیـث و
آیـات قـرآن توصیه بسـیاری به رعایت تقوا شـده اسـت
و کلیـد واژه اصلاح همـه امور برگشـت به تقوا اسـت.
حجتاالسلام والمسـلمین سـید علیرضـا عبـادی ،در
خطبـه های نماز عید سـعید فطر اظهار کـرد :امروز وقت
آن رسـیده بـه اصالـت انسـانی و فطـرت خـدادادی خود
برگردیـم و براسـاس عدالـت و صداقـت و محبـت الگوی
ملتهـای دیگر باشـیم.
بـه گـزارش ایسـنا ،وی بیـان کـرد :در سـال های گذشـته
اعمـال سـلیقه و نفـوذ و اختالفـات فکـری و حزبـی و
گسیختگی در داخل کشـور داشتیم و خوشبختانه امروز

ایـن هماهنگی مـردم و دولت مردمی ،مجلس انقالبی و
قوه قضاییه هوشـیار و همپای نظام جمهوری اسلامی
جای تبریـک دارد.
وی افـزود :عیـد اسلامی و انسـانی مرحلـه بـه مرحلـه
رسـیدن بـه خودسـازی اسـت تـا بـه آن عید برسـید و در
کنـار ایـن مسـئله ،این هـم جای تبریـک دارد کـه وقتی
گرفتـار کرونـا بودیـم روزی تـا  ۷۰۰نفـر جـان خـود را از
دسـت مـی دادنـد اما ایـن آمار اکنـون با همـت دولت و
مسـئوالن انقالبـی بـه صفـر نزدیک میشـود.
نماینـده ولـی فقیـه در خراسـانجنوبی و امـام جمعـه
بیرجنـد با اشـاره بـه اینکه اکنون دشـمن در حال نابودی
اسـت و مردم پیروز میدان هسـتند ،تصریـح کرد :رویش
جوانـان بـا ایمـان و انقالبـی کـه بـه صـورت خودجـوش

امروز خراسان جنوبی _ گروه گزارش
بـر اسـاس بررسـی هـای خبرنـگار امـروز خراسـان
جنوبـی طـی روزهـای جـاری شـاهد سـرعت گرفتـن
سـاخت و سـازها در اراضـی پـادگان  04بیرجند عالرغم

اینکـه هنـوز ایـن موضـوع تعییـن تکلیـف نهایـی
نشـده ،هسـتیم .ایـن سـاخت و سـازها در حالـی بـه
شـدت و حـدت ادامـه دارد که کمسـیون مـاده 100رای
بـر توقـف هرگونـه عملیـات سـاخت و سـاز در اراضـی

در صحنـه هـای مختلـف حاضـر و احسـاس مسـئولیت
میکننـد بسـیار جای تبریـک دارد و امروز بـا رویش این
جوانـان عزیـز الحق جای سپاسـگزاری اسـت.
امـام جمعـه بیرجنـد بیان کـرد :امـروز دشـمن از رویش
جوانـان و نوجوانـان انقالبـی و حضـور مـردم در میـدان
دچار وحشـت شـده اسـت.
وی بـه برنامـه تلویزیونـی «زندگی پس از زندگی» اشـاره
و تأکیـد کـرد :از ایـن برنامـه مسـتند و فراگیـر جهانی به
سـادگی عبـور نکنیـد چراکـه پیام ایـن برنامه این اسـت
کـه مکتـب هـای مـادی در بـن بسـت قـرار گرفتنـد و در
نتیجه بشـر به پوچی رسـیده اسـت همین خودکشی ها
و پوچـی کـه امـروز در غرب مـی بینید.
وی ادامه داد :غرب و مکتب لیبرال در دو قرن اخیر بشـر

را فریب داده و او را از راه اصیل فطرت انسـانی و فلسـفه
عقلـی و دینـی و تعلیمـات وحیانـی بازداشـته اسـت و
مکتـب هـای آنـان دروغ از کار درآمده اسـت.
حجـت االسلام و المسـلمین عبـادی تأکیـد کـرد:
بـرای اصلاح مسـائل اجتماعـی ،سیاسـی ،اقتصادی،
خانوادگـی ،فرهنگـی و … این نیسـت کـه یک دولتی
بیایـد تـا همـه اینها را اصلاح کند بلکه تـک تک افراد
جامعـه مسـئولیم خـود را اصلاح کنیم و برای انسـان
مسـلمان متقـی ایـن بـد اسـت کـه هـر روز دیگـری
بیایـد کار مـا را کنتـرل کنـد چون یعنی کار من درسـت
نیسـت بنابرایـن مسـلمانی ایـن اسـت کـه خودمـان
خلاف و خطـا نکنیم.
نماینـده ولـی فقیـه در خراسـانجنوبی افـزود :همـه

به رغم مصوبه کمیسیون ماده 100
مبنی بر توقف ساخت و ساز در اراضی پادگان 04
ساخت و سازها در این اراضی سرعت گرفت

پـادگان را قبـل از تعییـن تکلیـف موضوع صـادر کرده
اسـت .موضوعـی کـه خبرنـگار مـا آن را بـار دیگـر از
مسـئوالن جویـا شـده اسـت.
پیگیری های قانونی صورت گرفته است
شــهردار بیرجنــد بــا بیــان اینکــه در جریــان ســاخت و
ســاز اراضــی پــادگان هســتیم ،گفــت :پیگیــری هــای
الزم را در ایــن زمینــه انجــام داده و تذکــر کتبــی هــم
داده ایــم .دکتــر بهتریــن در ایــن زمینــه توضیــح
بیشــتری نــداد و افــزود  :هفتــه آینــده جلســه ای
پیرامــون ایــن موضــوع برگــزار خواهــد شــد .وی
تاکیــد کــرد  :پیگیــری هــای قانونــی صــورت گرفتــه و
دســتگاه قضــا تصمیــم الزم را خواهــد گرفــت.

زهر سفر در کام مسافران

منطقه پرواز ممنوع بیرجند
دکتر مهدیه ضیائیان

شـرایط امـروز فراهـم شـده کـه بـه فطـرت و دیـن الهی
بازگردیـم و قـرن کنونـی ،قرن دیانت اسـت و بی دین ها
سـر از رسـوایی در میآورنـد.

بازی با مردم

برگزاری جلسه با مقامات
عالی رتبه ارتش طی هفته آینده
رئیس شـورای شـهر بیرجند هم در پاسـخ به خبرنگار ما
بـه این پاسـخ اکتفا کرد و گفت :فرمانـده آنها قبول کرده
کـه اگـر باالدسـتی آنهـا قبـول کنـد و دسـتور بدهد،طبق
ضوابط شهرسـازی اقدامات الزم را خواهد داشـت  .دکتر
محمـودی راد افـزود :هفتـه آینده با مقامـات عالی رتبه
آنها جلسـه داریم.
الزم بـه ذکـر اسـت فرمانـدار بیرجنـد هـم در مصاحبـه
قبلـی بـا خبرنـگار مـا با اشـاره بـه آخرین جلسـه ای که
در اسـتانداری پیرامـون ایـن موضـوع برگزار شـده اسـت.
گفـت :در این جلسـه شـهرداری خواسـتار احقـاق حق و
حقـوق مـردم در این اراضی شـد و ارتـش هم مدافع حق

و حقـوق سـازمانی خـود بـوده اسـت ،در نتیجـه علیرغم
تمـام توصیـه هـا و پیگیـری هـا ایـن جلسـه بـه جمـع
بنـدی نرسـید و ناتمام باقی ماند .فاضلـی با بیان اینکه
مقـرر شـد جلسـه دیگـری در ایـن زمینـه مجـددا برگـزار
شـود ،ادامـه داد :شـهرداری و ارتـش هیـچ کدامشـان در
ایـن جلسـه از حق قانونی و سـازمانی خـود کوتاه نیامده
انـد و مقرر شـد جلسـه دیگـری برگزار شـود.
مشکل اراضی پادگان
مرتفع خواهد شد
معـاون عمرانـی اسـتانداری خراسـان جنوبـی هـم در
آخریـن مصاحبـه از ارائه توضیحات بیشـتر امتناع کردو
گفت:مشـکل اراضـی پـادگان مرتفـع خواهـد شـد.

تجلیل از6۰معلم نمونه در خراسان جنوبی

برگزاری 18برنامه استانی در هفته بزرگداشت مقام معلم
امروز خراسان جنوبی_ گروه خبر
سرپرسـت آمـوزش و پـرورش خراسـان جنوبـی گفـت:
در هفتـه معلـم امسـال بیـش از  ۶۰معلـم برتـر مـورد
تجلیـل قـرار می گیرنـد که از ایـن تعـداد ۵۴ ،معلم برتر
شهرسـتانی و  ۶معلـم اسـتانی هسـتند .سـید علیرضـا
موسـوینژاد در نشسـت خبـری کـه بـه مناسـبت هفتـه
معلـم برگـزار شـد ،اظهـار کـرد : :در ارتبـاط بـا معلمـان
نمونـه کشـوری منتظـر اعلام نتایـج وزارت آمـوزش و
پـرورش هسـتیم .وی بـا اشـاره بـه اجـرای  ۱۸عنـوان
برنامـه متمرکـز اسـتانی در هفته بزرگداشـت مقام معلم
خراسـان جنوبـی ،عنـوان کـرد :ایـن برنامهها به تناسـب
مرکـز اسـتان در تمامی شهرسـتانهای خراسـان جنوبی
بـا حضور اسـتاندار ،فرمانـداران و ائمه جمعه و جماعات
برگـزار خواهد شـد.

سرپرسـت اداره کل آمـوزش و پـرورش خراسـان جنوبی،
هفتـه معلم را فرصتی مغتنم بـرای قدردانی از معلمانی
دانسـت که بیشـترین نقش را در تربیت نیروی انسـانی
موفق دارند و با خدمت شایسـته بیشـترین ارباب رجوع
ثابـت را خدماتدهـی میکنند.
وی ادامـه داد :برگـزاری آییـن سـپاس معلـم ،تجلیل از
خانـواده هـای معلـم و دانـش آموز شـهید اسـتان ،غبار
روبـی مـزار شـهدای فرهنگـی ،تجدید میثـاق فرهنگیان
انقالبـی اسـتان بـا والیت و تجلیـل از معلمـان نمونه از
جملـه برنامـه های محوری پیش بینی شـده برای هفته
معلـم به شـمار مـی رود.
وی اذعان کرد :عهدشناسـی و تجلیل از خانواده شـهدا از
دیگـر برنامههـای مهـم اسـت و عالوه بر حضـور در خانه
پـدران و مـادران شـهدا ،دیـدار بـا خانـواده  ۱۲معلم فوت

شـده بر اثـر کرونا در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
سرپرسـت آمـوزش و پـرورش خراسـان جنوبـی افـزود:
در ایـن مـدت همراهـی سـایر نهادهـا و مدیـران کل
دسـتگاههای اجرایـی را همچـون سـنوات گذشـته در
تجلیـل از مقـام معلـم خواهیـم داشـت و در ارتبـاط بـا
هرچـه بهتـر برگـزار شـدن برنامههـا در مرکـز اسـتان و
شهرسـتانها اعتبـار مـورد نیـاز تامیـن شـده اسـت.
وی از برگـزاری پویـش «معلـم خـوب مـن» خبـر داد و
بیـان کـرد :ایـن پویـش بهصـورت کشـوری و بـا ضبـط
ویدئـو  ۱۲۰ثانیهای توسـط مردم اجرایـی و به نفرات برتر
جوایـزی اهـدا خواهد شـد.
موسـوینژاد بـا اشـاره بـه هماهنگیهـای لبـه عمـل
آمـده بـرای سـخنرانی قبـل از نمـاز جمعـه هفته پیش
رو در مرکـز و شهرسـتان هـای اسـتان ،خاطـر نشـان کرد:

طبـق آمـار  ۲هـزار معلم در اسـتان کمبود داشـتیم که با
توجـه بـه اسـتفاده از تمامـی ظرفیتها اعـم از معلمان
حقالتدریـس ،خریـد خدمـت ،برونسـپاری ،اضافـه
کاری ،سـرباز معلم ۶ ،سـاعت موظفی مدیران و معاونان

و اسـتفاده از تـوان دانشـجویان دانشـگاه فرهنگیان این
نیـاز بـه  ۶۳۰نفر کاهش یافته و امیدواریـم در پروژه مهر
امسـال بـا هماهنگیهایـی کـه صـورت میگیرد شـاهد
کالس بـدون معلم در اسـتان نباشـیم.

همانطـــور کـــه مـــی دانیـــم تنهـــا راه حمـــل و نقلـــی
اس ــتان خراس ــان جنوب ــی ک ــه م ــورد اس ــتفاده عم ــوم
اســـت حمـــل و نق ــل جـــادهای اســـت .البتـــه وجـــود
دو فـــرودگاه بـــرای ســـفر بـــه اســـتانهای تهـــران و
مش ــهد مق ــدس ه ــم از دیگ ــر راهه ــای ارتباط ــی اس ــت
کـــه بـــا توجـــه بـــه بعـــد مســـافتی از اســـتان بـــدون
تردی ــد ن ــه تنه ــا عامل ــی در افزای ــش هزینهه ــای ت ــردد
شـــهروندان شـــناخته میشـــود بلکـــه میتوانـــد
یک ــی از دالی ــل اصل ــی افزای ــش س ــوانح ج ــادهای نی ــز
شـــناخته شـــود.
ای ــن درحال ــی اس ــت ک ــه ب ــا درنظ ــر گرفت ــن وج ــود
امکان ــات پ ــروازی یعن ــی ف ــرودگاه مناس ــب میبینی ــم
ع ــدم وج ــود راه آه ــن س ــبب رون ــق س ــفرهای هوای ــی
مس ــئوالن و م ــردم ش ــده اس ــت ،ب ــا ای ــن وج ــود لغ ــو
پروازهـــا و کنســـلیها در هفتههـــای اخیـــر مـــردم
را معتـــرض و گالیهمنـــد کـــرده و مســـئوالن مربوطـــه
اگرچـــه ســـخن از بررســـی و رایزنـــی بـــرای بهبـــود
شـــرایط میکننـــد امـــا واقعیـــت امـــر اینجاســـت
کـــه تاکنـــون حاصلـــی جـــز معطلـــی و ســـردرگرمی
مس ــافران از اس ــتان نداش ــته و ش ــاهد مث ــال آن ه ــم
س ــریال تک ــراری کنس ــلی پروازه ــای خراس ــان جنوب ــی
از ســـوی شـــرکتهای هواپیمایـــی حکایـــت یـــک
هفتـــهای نیســـت بلکـــه پـــی در پـــی و بـــه روایتـــی
ب ــرای مس ــافران ب ــه مش ــکل همیش ــگی تبدی ــل ش ــده
اســـت .بســـيار شـــاهد بودهايـــم كـــه تاخيرهـــاي
چندســـاعته پروازهـــا و لغـــو و کنســـلی پروازهـــا،
س ــرگرداني و كالفگ ــي مس ــافران را ب ــه هم ــراه داش ــته
اس ــت و باي ــد گف ــت ط ــي س ــالهاي اخي ــر متاس ــفانه
تاخیـــر در پروازهـــای هوایـــی و کنســـلی پروازهـــای
اس ــتان تقریب ــا تبدی ــل ب ــه ی ــک ع ــادت ش ــده اس ــت.
هرچن ــد مس ــئوالن اس ــتانی ت ــاش خ ــود را در راس ــتای
بـــه حداقـــل رســـانیدنایـــن تاخیرهـــا و کنســـلی
هـــا انجـــام میدهنـــد ،امـــا تـــا رســـيدن بـــه شـــرايط
ايـــدهآل فاصلـــه زيـــادي وجـــود دارد و در بســـياري از
مـــوارد حقـــوق مســـافران تضييـــع ميشـــود.
نباي ــد از نظ ــر دور داش ــت مس ــافراني ك ــه ب ــه ص ــورت
زمين ــي قص ــد س ــفر دارن ــد ني ــز از ع ــدم ايمن ــي الزم
جادههـــا و شـــاهراههاي ارتباطـــي اســـتان گاليـــه
ه ــاي زي ــادي دارن ــد و هرس ــاله ب ــه خص ــوص در ای ــام
تعطي ــات شاهدهس ــتيم ،س ــوانح گوناگ ــون ج ــادهاي
اســـتان منجـــر بـــه كشـــته و مصـــدوم شـــدن تعـــداد
زيـــادي از هـــم اســـتانی هـــاميشـــود .پـــس آنچـــه
مهـــم بـــه نظـــر ميرســـد ايـــن اســـت كـــه گامهـــاي
خ ــوب و موث ــری در جه ــت حق ــوق مس ــافران برداش ــته
شـــود و بـــا همـــت عالـــی مســـئوالن اســـتانی یکبـــار
بـــرای همیشـــه منطقـــه پـــرواز ممنـــوع خراســـان
جنوبـــی را تبدیـــل بـــه منطقـــه دائـــم الپـــرواز کننـــد
و جان ــی دوب ــاره ب ــه صنع ــت هوای ــی اس ــتان دهن ــد .

پژوهشگر و عضو هیئت امنای آثار بدیع الزمان فروانفر اعالم کرد:

ترجمه قرآن مجید استاد فروزانفر نزدیک ترین و روان ترین به مصحف شریف
پژوهشــگر و عضــو هیئــت امنــای آثــار بدیــع الزمــان
فروانفــر بــا بیــان اینکــه ترجمــه قــرآن مجیــد اســتاد
فروزانفــر نزدیــک تریــن و روان تریــن بــه مصحــف
شــریف اســت ،گفــت :دکتــر شــفیعی کدکنــی بــه
وجــود ترجمــه قــرآن بدیــع الزمــان در کتابخانــه
مجلــس آن هــم بــا بیــان شــیوا و روان اشــاره مــی
کنــد کــه بعدهــا اثــری از آن دیــده نشــده و مفقــود
شــده امــا بخــش هایــی از ترجمــه روان فروزانفــر
جمــع بنــدی و چــاپ شــده اســت.
«حســین اســدی مقــدم» تاکیــد کــرد :اســتاد فروزانفــر
اثــری در صــرف و نحــو بــه زبــان عربــی دارد و نکتــه
جالــب ایــن کــه اختــاف بیــن زمــان تولــد و تالیــف
ایــن کتــاب ســن اســتاد را در جوانــی تاییــد مــی کنــد
کــه بــا توجــه بــه اختــاف نظرهــا در مــورد زمــان تولــد
وی ،در  ۱۸یــا  ۲۰ســالگی نوشــته شــده اســت .تالیــف
کتابــی در صــرف و نحــو بــه زبــان عربــی آن هــم در
ایــن ســن ،تســلط و اشــراف کامــل اســتاد بــر زبــان
عربــی و دامنــه لغــات او را یــادآوری مــی کنــد.
وی گفــت :گرچــه ترجمــه کامــل قــرآن اســتاد فروزانفــر
ناپدیــد شــده اســت امــا بخــش هایــی از آن چــاپ
شــده و در دســترس عمــوم قــرار گرفتــه اســت .از
کنــار ایــن موضــوع نیــز نمــی تــوان گذشــت کــه
اســتاد فروزانفــر در خانــواده ای مذهبــی ،آشــنا بــه
قــران و ادعیــه بــزرگ شــده اســت پــدرش شــیخ علــی
حافــظ قــرآن و دعاهــای بســیاری بــود و آن هــا بــه
صــورت خانوادگــی حافظــه قــوی داشــته و بــه ســرعت
موضوعــات ،و اشــعار را بــا یــک بــار خوانــدن حفــظ
مــی کردنــد.
بــه نظــر اســدی مقــدم ایــن علــل ،بــر نظــر دکتــر
شــفیعی کدکنــی صحــه مــی گــذارد کــه ترجمــه اســتاد
فروزانفــر ،نزدیــک تریــن بــه قــرآن مجیــد اســت.
عــاوه بــر ایــن زمانــی کــه بدیــع الزمــان در قیــد
حیــات بــود فرهنگســتان ایــران شــکل گرفــت هنــگام
انتخــاب رئیــس ،همــه فرهیختــگان زمــان خــود را
کنــار کشــیدند و تنهــا اســتاد فروزانفــر را شایســته

ایــن موقعیــت دانســتند چــرا کــه از خصوصیــات
رئیــس فرهنگســتان اشــراف و تســلط کامــل بــر لغــات
و ادبیــات فارســی اســت کــه تبحــر او در ترجمــه قــران
را هــم تاییــد مــی کنــد .بدیــع الزمــان تــا پایــان عمــر،
رئیــس فرهنگســتان مانــد.
اســدی مقــدم بــا اشــاره بــه گفتــه هــای اســتاد
شــفیعی کدکنــی ،بدیــع الزمــان فروزانفــر را شایســته
مقــام اســتادی خوانــد و افــزود :اســاتید بــه نــام
و معــروف تاریــخ ادبیــات کشــور از عالقمنــدان و
شــاگردان ویــژه بدیــع الزمــان هســتند بــه گونــه ای کــه
حتــی ســال هــا بعــد از اتمــام تحصیــل ،بــا وی رفــت
و آمــد داشــتند و از کالس هــای درس او بهــره مــی
بردنــد .اســاتیدی چــون شــفیعی کدکنــی ،ســیمین
دانشــور ،زریــن کــوب و … فروزانفــر را درک کــرده و
گوهــر وجــود او را شــناخته بودنــد.
بــه گفتــه وی ایــن افــراد فرهیختــه در حــوزه تاریــخ
ادبیــات کشــور ،تــا ســال هــا بــه خانــه فروزانفــر رفــت
و آمــد داشــته و ارتبــاط خــود را بــا او حفــظ کــرده
بودنــد.
استاد فروزانفر مولوی را زنده و مثنوی را
احیا کرد
عضــو هیئــت امنــای آثــار بدیــع الزمــان فروزانفــر هــم
ایــن مطلــب را بیــان و اضافــه کــرد :یکــی از کارهــای
شــاخص اســتاد فروزانفــر احیــای مولــوی و احیــای
مثنــوی بــا انجــام تحقیقــات در آثــار او اســت همــان
طــور کــه خــود در مقدمــه کتابــش عالقــه اش بــه
مولــوی را از کودکــی بیــان کــرده و از همــان دوران
اشــعار او را مــی خوانــد و مــی گفــت شــعرها متعلــق
بــه مــا «مولــوی» اســت.
«پــور رفعتــی» همچنیــن گــذری بــر زندگــی بدیــع
الزمــان فروزانفــر زد و گفــت :او در جوانــی طلبــه بــود
و در محضــر ادیــب نیشــابوری کســب فیــض کــرد .در
همیــن دوران بــود کــه بــه واســطه ســرودن شــعری،
لقــب بدیــع الزمــان را از حاکــم خراســان دریافــت کــرد

وی ادامــه داد :آشــنایی او بــا مولــوی از آن جــا شــکل
گرفــت کــه مولــوی برایــش حکــم کلیــت داشــت کــه
دامنــه آن همــه ادبیــات قبــل از او راشــامل مــی شــد.
در آثــار اســتاد فروزانفــر جــای پــای مولــوی احســاس
مــی شــود ســخن و ســخن وران نمونــه ای از آن
اســت .تصحیــح و پژوهــش هــای او در آثــار مولــوی،

نتیجــه آشــنایی بــا مولــوی و مهــم تریــن ویژگــی
فروزانفــر مولــوی پژوهــی بــود.
وی تاکیــد کــرد :تــا آن جــا کــه درس هــای مولــوی
شناســی اســتاد بســیار گیــرا بــود و دانشــجویان
بســیاری را حتــی تــا  ۱۵ســال بعــد از تحصیــل جــذب
مــی کــرد.

پوررفعتــی وجــه غالــب فروزانفــر را مولــوی پژوهــی
دانســت و افــزود :او در ســه حــوزه تالیــف ،ترجمــه و
تصحیــح آثــار کار کــرد .او از مصححــان قــوی زمــان
اســت .در ترجمــه هــم کارهایــی دارد «حــی بــن
یقظــان» را بــه زنــده بیــدار ترجمــه کــرد یــک اثــر بدیــع
دیگــر ترجمــه قــرآن اســت کــه اســتاد شــفیعی کدکنــی
آن را کامــل تریــن مــی دانــد.
او بــه ویژگــی هــای علمــی و توانمنــدی هــای
فروزانفــر شــاعری را اضافــه کــرد و ادامــه داد :لقــب او
در شــعر ضیــا بــود امــا بعدهــا بــه تحقیقــات روی آورد
وگرنــه در صــورت ادامــه کار شــعر ،یــک محمدتقــی
بهــار دیگــر در تاریــخ کشــور بــود .آثــار اســتاد و بــه
ویــژه یکــی از اولیــن کتــاب هایــش« ،ســخن و
ســخنوران» همچنــان مــورد اعتمــاد و رجــوع محققــان
اســت.
بــه نظــر وی تربیــت و پــرورش اســاتید بــه نــام تاریــخ
و ادبیــات کشــور از دیگــر افتخــارات فروزانفــر اســت
اســاتیدی کــه بیشترشــان در قیــد حیــات نیســتند امــا
وجودشــان آن را بایــد قــدر دانســت و بــه موقعیــت
شــان توجــه کــرد .دکتــر دامغانــی ،دکتــر زریــن کــوب،
دکتــر دانشــور و… کــه پــدران علمــی هســتند.
پوررفعتــی بــر ضــرورت آشــنایی و شناســاندن مفاخــر
از جملــه اســتاد فروزانفــر تاکیــد و توصیــه کــرد :ایــن
کار بــرای آینــده شــهر و جامعــه موثــر اســت تــا نســل
موجــود بدانــد بــا چــه شــرایط و امکانــات اندکــی بــه
کجــا رســیده انــد در زمانــی کــه بشــرویه روســتایی
کوچــک بــود در آن شــرایط و فقــر امکانــات ،مهاجــرت
و تــرک دیــار بــه طلــب علــم را برگزیــد .بــا ایــن وجــود
از همــان ابتــدای مدرســه سپهســاالر تدریــس مــی
کــرد.
وی یــادآوری کــرد :معرفــی و شناســاندن چنیــن
مفاخــری بــرای نســل جدیــد ضــروری اســت بایــد
بداننــد کــه او در چــه شــرایط و امکاناتــی کــه بــرای
یــک کتــاب هزینــه و وقــت زیــادی صــرف مــی کــرد
علــم آموخــت و بــه جــای گذاشــت او ســخن متقــن

داشــت و مطالعــات زیــادی بــرای آثــارش انجــام مــی
داد .دقــت و پشــتکارش زبانــزد بــود و یــک شــبه ره
صدســاله نپیمــود بــرای هــر کار و اثــرش بارهــا و بارهــا
مطالعــه و تحقیــق مــی کــرد.
معرفی مفاخر به نسل جوان
انتقال هویت و فرهنگ است
سرپرســت فرمانــداری بشــرویه در آســتانه برگــزاری
همایــش اســتاد فروزانفــر درخصــوص ضــرورت و
نتایــج پرداختــن بــه مفاخــر گفــت :بدیــع الزمــان
فروزانفــر از مفاخــری اســت کــه بیشــتر از آن کــه در
شهرســتان یــا اســتان مشــهور باشــد در کشــور و حتــی
جهــان بــه عنــوان مولــوی پــژوه برتــر شــناخته شــده
و بــه او اســتناد مــی شــود .شناســاندن ایــن قبیــل
مفاخــر بــه جامعــه در انتقــال هویــت ،فرهنــگ و
خودبــاوری بــه نســل جــوان تاثیرگــذار اســت.
«حســن علیــزاده» تاکیــد کــرد :انتقــال ایــن ارزش هــا
بــه نســل جــوان باعــث مــی شــود کشــورهای غربــی
نتواننــد الگــو و هویــت خــود را بــر نســل جــوان مــا
غالــب کننــد از طــرف دیگــر برخی کشــورهای همســایه
درصــدد هســتند بــه نوعــی مفاخــر مــا را مصــادره کننــد
چنانچــه در معرفــی و شناســاندن آن هــا خــوب کار
نشــود آن هــا را از دســترس مــا خــارج کــرده و یــا بــه
فرقــه هایــی وابســته مــی کننــد.
بــه نظــر وی برگــزاری ایــن قبیــل همایــش هــا در
دســتگاه دولتــی بــه نتیجــه نمــی رســد و اعتقــاد
بــه مردمــی بــودن آن هســت بــا ایــن وجــود تاحــد
ممکــن در برگــزاری بزرگداشــت بدیــع الزمــان فروزانفــر
همــکاری مــی شــود.
علیــزاده در مــورد یادبــود یــا المــان و… بــه نــام اســتاد
فروزانفــر هــم توضیــح داد :در بشــرویه خیابانــی بــه
نــام وی وجــود دارد و جلســات پژوهشــی بــا محوریــت
آثــار او هــر هفتــه برگــزار مــی شــود برگــزاری همایــش
بیــن المللــی بــرای ســال آینــده هــم در دســت
پیگیــری اســت.

گفتـه می شود
* گفتـه مـی شـود رئیـس کل بانـک مرکـزی در
حالـی از رونـد نزولی نـرخ تورم در ایران و روند افزایشـی
آن در سـایر کشـورها خبـر میدهـد کـه بررسـی های
صـورت گرفتـه حاکی از آن اسـت کـه نرخ تـورم در ایران
حداقـل  ۴برابـر سـایر کشـورهای دنیا اسـت.
* گفتـه مـی شـود علـی الریجانـی گفتـه از
مغالطاتـی کـه در سـال هـای اخیـر بارهـا رخ داده ،ایـن
اسـت کـه گفتـه میشـود انقلاب بـرای مادیـات نبـوده
اسـت .تصور قائلین این سـخن این اسـت که اوال تفکر
دینـی مادیـات را از معنویات جدا کـرده و ثانیا انقالب را
تـک سـاحتی در نظـر میگیرنـد.
* گفتـه مـی شـود حمیدرضـا ترقـی ،عضـو
شـورای مرکـزی حـزب موتلفـه گفتـه اگـر تـرک فعـل
هـا ،خلاف کاری هـا و خیانت هایـی در حـوزه عملکرد
دولتمـردان قبلی صورت گرفته ،دسـتگاه قضایی باید به
آن رسـیدگی کنند .اینکه حاال افکارعمومی مردم سـرگرم
یـک مناظـره و دعوای بین رئیـس جمهور فعلی و قبلی
شـود نفعـی بـرای کشـور نـدارد و افکارعمومـی جامعـه
را تحـت تأثیـر قـرار مـی دهـد و مسـائل اصلـی کشـور
فرامـوش می شـود.
* گفتـه می شـود وزارت ورزش هرگونـه فعالیت
زنـان در رشـت ه بدنسـازی و پـرورش انـدام را ممنـوع
کـرده اسـت .عبدالمهـدی نصیـرزاده رئیـس فدراسـیون
بدنسـازی و پـرورش انـدام بـار دیگـر اعالم کـرد فعالیت
زنان در رشـته بدنسـازی در ایران ممنوع اسـت.نصیرزاده
روز دوشـنبه  ۱۲اردیبهشـت گفـت زنـان در «رشـتههای
پـرورش انـدام و فیزیک حضـور ندارند» و بـا زنان فعال
در ایـن رشـته «برخـورد» خواهد شـد.
* گفتـه مـی شـود قهرمـان جهـان و المپیـک
بـه خاطـر حفـظ عـزت نفسـش خداحافظـی کـرده و بـر
تصمیمش اسـتوار اسـت .رسـتمی گفته من ورزشـکارم
نـه لیفـت تـراک .مسـئوالن نباید به چشـم ماشـین به
مـا نـگاه کنند و فقط انتظار وزنه زدن داشـته باشـند .ما
مسـائل جسـمانی و روانی هم داریم و باید توجه کنند.
وقتـی آن حـرف را از دهـان پزشـک شـنیدم تصمیم به
خداحافظـی گرفتـم تـا عزت نفسـم حفظ شـود.
* گفتـه مـی شـود در حالـی کـه سـال گذشـته
بهـای االغ جهـت همراهی با گلـه یا باربـری در محدوده
کمتـر از یـک میلیون تـا دو میلیون تومان بود؛ امسـال
آگهیهـای اعالمی برای فـروش االغ حکایت از افزایش
قابـل توجـه قیمتهـا دارد .قیمـت االغ در شـهرهای
مختلـف البته متفاوت اسـت اما در نهایـت بهای خرید
یـک رأس االغ بیـن یک میلیون و پانصـد هزار تومان تا
پنـج میلیـون تومان گزارش شـده اسـت.
* گفتـه مـی شـود گفتـه مـی شـود جمهـوری
آذربایجـان روز سهشـنبه اعلام کـرد که مواضـع نظامی
ایـن کشـور در مـرز بـا ارمنسـتان دوشـنبه شـب مـورد
حملـه نیروهـای ارمنسـتان قـرار گرفـت .وزارت دفـاع
ارمنسـتان در بیانیـهای اعلام کـرد :نیروهـای مسـلح
ارمنسـتان بـا اسـتفاده از سلاحهای سـبک ،دورهای
مواضع آذربایجان را در مسـیر شـهرک زیلیک در منطقه
کلباجـار هـدف قـرار دادنـد.

مذاکرات وین از طریق تبادل

پرداخت یارانه جدید به مردم بابت

حســـین امیرعبداللهیـــان ،وزیـــر امـــور خارجـــه ایـــران در
گفتوگ ــو ب ــا المس ــیره گف ــت :مذاک ــرات وی ــن متوق ــف نش ــده
بلکـــه در رونـــدی دیگـــر و از طریـــق تبـــادل پیامهـــای مکتـــوب
بـــا آمریکاییهـــا بهواســـطه نماینـــده اتحادیـــه اروپـــا بهمنظـــور
رفـــع تحریمهـــای یکجانبـــه علیـــه مـــا ادامـــه دارد .هـــدف
توگوهـــا دســـتیابی بـــه یـــک توافـــق قـــوی و
مـــا از ایـــن گف 
دائ ــم اس ــت .م ــا از ط ــرف آمریکای ــی خواس ــتیم ک ــه واقعنگ ــر
باش ــد .رف ــع تحریمه ــا در تمام ــی حوزهه ــا و گرفت ــن ضمان ــت
اقتصـــادی جـــزو مهمتریـــن نکاتـــی اســـت کـــه در دســـتور
کار مذاکراتـــی مـــا هســـتند .فکـــر میکنـــم طـــرف آمریکایـــی
بهخوبـــی خطـــوط قرمـــز ایـــران
را درک کـــرده اســـت .مـــا بـــه
توگوهـــا ادامـــه میدهیـــم.
گف 
بـــه محـــض رســـیدن بـــه نقطـــه
توافـــق ،نماینـــده مـــا در مذاکـــرات،
تغییـــرات نهایـــی را اعمـــال
خواهـــد کـــرد.

سـاداتی نـژاد ،وزیـر جهادکشـاورزی گفـت :یارانـه جدید به
مـردم بابت افزایش قیمت آرد پرداخت میشـود که بیشـتر
از مقـدار افزایـش هزینههـا خواهـد بـود ۷۰.درصـد روغن و
 ۳۰درصـد غلات جهـان در منطقـه اوکراین و روسـیه تولید
میشـود کـه بـه علـت جنـگ اوکراین ،قیمـت مـواد غذایی
در جهـان بیـن  ۳۴تـا  ۶۰درصـد افزایـش یافتـه و موجـب
جیرهبنـدی در کشـورهای اروپایـی شـده است.شـرایط
جدیـدی بـرای امنیـت غذایـی جهـان ایجـاد شـده و دولت
ایـران هـم بـرای حفـظ پایـداری
امنیـت غذایـی کشـورمان
بـه علـت قاچـاق گسـترده
محصوالت تولیـدی با آرد،
تصمیـم بـه آزادسـازی آرد
بـرای مصـارف صنعتـی
فتـه
گر
اسـت.

پیامهای مکتوب ادامه دارد

نرخ آرد نانواییها هیچ تغییری
نکرده است

ســـید مســـعود میرکاظمـــی ،رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه
گفـــت :بـــرای نانواییهایـــی کـــه نـــان مـــردم را تهیـــه میکننـــد،
هیـــچ تغییـــری در قیمـــت آرد داده نشـــده اســـت و کمافـــی
الســـابق قیمـــت آرد نانواییهـــا ثابـــت اســـت .ایـــن افزایـــش
اخی ــر قیم ــت ب ــرای بخ ــش صن ــف و صنع ــت ب ــوده ک ــه هی ــچ
قیمتگـــذاری روی کاالهـــای آن نمیشـــده اســـت .اگـــر ایـــن
اصالح ــات قیمت ــی ص ــورت بگی ــرد و پرداخ ــت یاران ــه ،ن ــه ح ــذف
یاران ــه ،بلک ــه پرداخ ــت یاران ــه مس ــتقیم ب ــه خ ــود م ــردم انج ــام
ش ــود ،بس ــیاری از ای ــن ظرفیته ــا ب ــرای کش ــور فع ــال خواه ــد
شـــد .مـــا یارانههـــا را حـــذف نمیکنیـــم ،بلکـــه آن را بهصـــورت
بهین ــه بازتوزی ــع میکنی ــم ی ــا ب ــه عب ــارت بهت ــر ،آنه ــا را اثربخ ــش
میکنیـــم ،یعنـــی از حالتـــی کـــه طـــی آن
یارانههـــا بـــه شـــبکههای غیراثربخـــش
مــیرود و ب ــه دس ــت م ــردم نمیرس ــد،
ای ــن فراین ــد را اص ــاح میکنی ــم ت ــا
ً
مســـتقیما
یارانههـــا را
بـــه دســـت مـــردم
برس ــانیم.

با احتکار برخورد میشود
س ــردار احم ــد وحی ــدی ،وزی ــر کش ــور ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــا احت ــکار
برخـــورد میشـــود گفـــت :در داخـــل کشـــوری کمبـــودی در
زمین ــه اق ــام وج ــود ن ــدارد ،ام ــا متأس ــفانه بهدلی ــل اخت ــاف
قیمته ــا ،مق ــدار زی ــادی اق ــام و کاال بهص ــورت غیرقانون ــی از
مرزه ــا خ ــارج ش ــدند ک ــه س ــتاد مب ــارزه ب ــا قاچ ــاق کاال برخ ــورد
بـــا آن را در دس ــتور کار قـــرار داده اس ــت.ممکن اســـت برخیه ــا
اقـــام و کاالهـــا را نگـــه داشـــتند تـــا
بـــا قیمتهـــای جدیـــد بـــه بـــازار
عرضــه کننــد و اگــر خــاف ضابطــه
باش ــد ،احت ــکار محس ــوب و ب ــا آن
برخـــورد میشـــود.وزارت جهـــاد و
صمـــت بهدنبـــال آن هســـتند
تـــا کمبودهـــای
کاالیـــی را جبـــران
کنن ــد.

کشور از بیحجابی و بیعفتی رنج میبرد

افزایش قیمت آرد

واحدهایی که افزایش اشتغال

داشته باشند ،مشمول بخشودگی ویژه
مالیاتی میشوند

سـید احسـان خانـدوزی ،وزیر امور اقتصـادی و دارایی گفت:
تمامـی واحدهـای تولیـدی کشـور کـه در سـال  ۱۴۰۱نسـبت
بـه سـال  ۱۴۰۰افزایـش میـزان
اشـتغال خـود را در سـامانه
رسـمی بیمـ ه ثبـت کننـد،
تخفیفات و بخشـودگیهای
ویـژ ه مالیاتـی را
بـرای آنهـا در
نظـر خواهیـم
گرفـت.

هیئت رئیسه مجلس چرا نمیگذارد
استیضاحها به نتیجه برسد؟

لطـف ا ...سـیاهکلی ،عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن
مجلـس شـورای اسلامی گفـت  :وزارتخانـه صمـت بسـیار
گسـترده اسـت و بیـش از  ۴۰درصـد اقتصـاد کشـور در ایـن
وزارتخانـه مدیریـت میشـود و معتقدم این مدیریت بسـیار
ضعیـف اسـت .از هیئت رئیسـه مجلـس گالیـه دارم که چرا
نمیگـذارد اسـتیضاحها به نتیجه برسـد و وزیـر در خصوص
مدیریتـش بـه مجلس پاسـخگو باشـد که چرا وضـع اینگونه
اسـت؟مجلس باید وظیفه قانونی
خـودش را انجـام دهـد ،اینکـه
از وزرا در مجلـس سـؤال
نمیکنیـم دفـاع از دولـت
نیسـت .برعکس معتقدم
ایـن بـه ضـرر دولـت
است.

احتمال خاموشیها پابرجاست

شــریعتی ،عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای
اســامی گفــت :علیرغــم تــاش دولــت همچنــان احتمــال
خاموشــیها پابرجــا بــوده و همــه صنایــع ،دســتگاههای
اجرایــی و مــردم بایــد دســت بــه دســت هــم داده تــا از ایــن
مرحلــه عبــور کنیــم.

آیــتا ...ســید احمــد علمالهــدی ،نماینــده ولــی
فقیــه در خراســان رضــوی و امــام جمعه مشــهد
گفــت  :بیحجابــی انکــر منکــرات اســت؛ نبایــد
بــه آن بیتفــاوت بــود .عامــل گرانــی و تنگنــای
معیشــت ،یــک عــده ســودجوی دالل هســتند.
و لنــگا ر ی و بیعفتــی هــم در مســئله
بیاثــر نیســت .جریانــی
معیشت ،
میخواهــد مشــهد را بــه
هــم بریــزد تــا کشــور را
هــدف قــرار دهــد.

طالبزاده درباره کاترین شکدم هشدار داده بود
اما به حرفش گوش ندادند

ً
:شــخصا دربــاره مــورد
جــواد شــمقدری ،کارگــردان ســینما و تلویزیــون گفــت
کاتریــن شــکدم اطــاع دارم کــه زندهیــاد طالــبزاده و دوستانشــان پیشتــر
هشــدارهای الزم را دربــاره او داده و گفتــه بودنــد کــه او فــرد قابــل اعتمــادی
نیســت امــا بــه هشــدارهای آنهــا توجهــی نشــد و مجموعههــای دیگــر بــه او
ً
نهایتــا امــا زمانــی کــه او خــودش اعــام کــرد مــن آن کســی
میــدان دادنــد.
نیســتم کــه در ایــران شــناخته شــدهام و مشــخص شــد بــا دســتگاههای
اطالعاتــی خــارج از کشــور ارتباطاتــی دارد ،متأســفانه هجمــه و بــار آن را بــه
دوش آقــای طالـبزاده انداختنــد کــه ایــن کار بــه ناحــق صــورت گرفــت چــرا کــه
ایشــان و تیــم همراهشــان پیشتــر دربــاره او هشــدار داده بودنــد.

قیمت بنزین در سال جاری افزایش نخواهد یافت
محمدرضــا پورابراهیمــی ،رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی
گفــت :بــر اســاس قانــون بودجــه  ،۱۴۰۱در ســال جــاری ،بنزیــن افزایــش قیمــت
نخواهــد داشــت و لــذا ایــن موضــوع از نظــر مــا منتفــی اســت .بخشــی از افزایــش
قیمتهــا متأثــر از افزایــش قیمــت جهانــی اســت .دولــت منتظــر برجــام نیســت،
رئیــس جمهــوری هــم ایــن موضــوع را اعــام کــرده اســت .مــا هــم اعتقــاد داریــم
کــه در ایــن قضیــه بایــد بــا همیــن رویکــرد و نــگاه پیــش برویــم و بــا انجــام
اصالحــات ســاختاری در داخــل ،برجــام را
هــم در مســیر مــوازی بــه پیــش ببریــم
و مســائل را بــه یکدیگــر گــره نزنیــم .اگــر
ویــن اتفاقــی نیفتــاد ،قــرار نیســت کشــور
بــه هــم بریــزد .طبیعتـ ًـا بــه دنبــال این
هســتیم کــه بــه هــر شــکل ممکــن،
موضــوع برجــام در چارچــوب منافع
ملــی کشــور و مــردم انجــام شــود.

 ۵۵میلیارد تومان برای فوتبال در نظر گرفته شده است
قاضــی زاده هاشــمی ،نماینــده مجلــس شــورای اســامی گفــت  :از قــرارداد
ویلموتــس تــا موضوعــات فدراســیون قبلــی تنهــا بایــد بهصــورت فــردی
بررســی شــود و نبایــد آن را بــه حســاب فدراســیون گذاشــت.
اعتبــاری بالــغ بــر  ۵۵میلیــارد تومــان ویــژه فدراســیون فوتبــال در نظــر
گرفتــه شــده کــه جــداول اعتبــارات
هفتــه گذشــته بطــور رســمی بــه
ســازمان برنامــه و بودجــه ابــاغ
شــد کــه الزم اســت پیگیــری شــود.
هیــچ منــع قانونــی بــرای تأمیــن
بودجــه بــرای فدراســیون
فو تبــا ل
به صــو ر ت
مســتقیم
وجــود نــدارد.

قرعهکشی خودرو دیگر در خودروسازیها انجام نمیشود

فروش با«سامانه فروش یکپارچه»
وزارت صمــت اعــام کــرد :بــه دســتور وزیــر صمــت
مقــرر شــده فــروش خــودرو از ایــن پــس نــه از طریــق
قرعهکشــی در شــرکتهای خودروســازی بلکــه
در ســامانه فــروش یکپارچــه خــودرو و بــه صــورت
شــفاف انجــام شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت مرکــز ارتباطــات وزارت
صمــت پیــرو اســتناد برخــی رســانهها بــه نامــهای
دربــاره فرآینــد حــذف تدریجــی قرعهکشــی در
فــروش خــودرو بــه منظــور تنویــر افــکار عمومــی
توضیحاتــی ارائــه کــرد.
وزارت صمــت از همــان ابتــدای تصــدی ســکانداری
ایــن وزارتخانــه راهبــردی از ســوی ســیدرضا
فاطمیامیــن ،پیــرو دغدغــه بهحــق مــردم ،ضمــن
مخالفــت بــا ادامــه رونــد فعلــی قرعهکشــی فــروش
خــودرو ،اصــاح رونــد و تــاش بــرای حــذف آن را در
دســتور کار قــرارداد و بــر اســاس همیــن قاعــده نیــز
وزیــر صمــت «حــذف تدریجــی قرعهکشــی فــروش
خــودرو» را از برنامههــای جــدی وزارتخانــه اعــام
کــرد و تاکنــون نیــز برنامههــا در همیــن مســیر
طراحیشــده و ایجــاد ســامانه فــروش یکپارچــه
خــودرو نیــز بــر همیــن اســاس بــوده اســت.
همچنیــن در اجــرای بنــد « »۵دســتور هشــت
مــادهای رئیسجمهــوری (موضــوع نامــه شــماره
 ۱۶۱۸۹مــورخ  ۱۵اســفندماه ســال  )۱۴۰۰در خصــوص
چگونگــی عرضــه خــودرو ،بــرای ایجــاد شــفافیت و
افزایــش رضایتمنــدی مــردم مبنــی بــر اینکــه
در اســر ع وقــت اصــاح و شفافســازی الزم در آن
صــورت گیــرد ،مقــرر شــد تــا زمــان ایجــاد تــوازن در
عرضــه و تقاضــای خــودرو کــه میتوانــد بــه حــذف
تدریجــی قرعهکشــی منجــر شــود ،تمهیــدات الزم
بــرای قرعهکشــی متمرکــز خــودرو توســط ســازمان

حمایــت مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان حداکثــر
تــا تاریــخ  ۲اردیبهشــتماه امســال ،فراهــم شــود
و همــه خودروســازها از تاریــخ  ۱۸اردیبهشــت،
هرگونــه عرضــه خــودرو را بــا هماهنگــی آن ســازمان
و تنهــا از طریــق ســامانه متمرکــز قرعهکشــی انجــام
دهنــد تــا ضمــن ایجــاد شــفافیت موردنظــر ،امــکان
عرضــه عادالنهتــر بــرای تمامــی خودروهــای تولیــدی
فراهــم شــود .نکتــهای کــه بایــد موردتوجــه قــرار
گیــرد آن اســت کــه اکنــون تنهــا برخــی خودروســازها
آنهــم بهصــورت مــوازی اقــدام بــه فــروش
خــودرو از طریــق قرعهکشــی میکننــد کــه ضمــن
شــفاف شــدن رونــد فــروش خــودروی آنهــا ،ســایر
خودروســازها نیــز مکلــف بــه عرضــه خــودرو از طریــق
«ســامانه فــروش یکپارچــه خــودرو» میشــوند.
بدیهــی اســت اصــاح ســاختار یــک رویــه صنعتــی
آنهــم در موضوعــی ماننــد تولیــد خــودرو ،فرآینــدی
یــک شــبه یــا یــک ماهــه نیســت ،بلکــه رونــدی
حداقــل میانمــدت و نیازمنــد برنامهریــزی ،تأمیــن
قطعــات و آمادگــی خــط تولیــد بــرای افزایــش

تولیــد اســت؛ اگرچــه کــه بــا توجــه بــه حســاس
بــودن ایــن موضــوع برنامهریــزی بــرای انجــام آن
در کوتاهتریــن زمــان مــدت ،انجامشــده اســت ،امــا
بازهــم رونــدی زمانبــر خواهــد داشــت.
از آنجــا کــه حــذف قرعهکشــی فــروش خــودرو تــا
نهایــی شــدن تکمیــل اصــاح ســاختار ،چنــد مــاه
زمــان خواهــد بــرد و بــا توجــه ویــژه وزیــر صمــت بــه
حفــظ حقــوق مصرفکننــدگان در دوره گــذار ،مقــرر
شــد در همیــن مــدت محــدود نیــز رونــد قرعهکشــی
خــودرو اصالحشــده و شــفافتر و عادالنهتــر
شــود ،تــا از داللــی و ســوداگری یــک عــده خــاص
جلوگیــری شــده و خودروهــای تولیــدی بهدســت
خریــداران واقعــی برســد.
برایــن اســاس بــه دســتور وزیــر صمــت مقــرر شــده
اســت فــروش خــودرو از ایــن پــس نــه از طریــق
قرعهکشــی در شــرکتهای خودروســازی ،بلکــه
در ســامانه فــروش یکپارچــه خــودرو و بهصــورت
شــفاف انجــام شــود.
تأکیــد میشــود افزایــش تولیــد خــودرو ،راهبــرد
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اصلــی وزارت صمــت اســت ،امــا شفافســازی
عرضــه خــودرو (چــه قرعهکشــی و چــه غیرقرعــه
کشــی) مســیر دیگــری اســت کــه بایــد همــه
خودروســازان آن را انجــام دهنــد؛ بــه عبارتــی
شفافســازی رونــد عرضــه خــودرو موضــوع
دیگــری اســت کــه ســبب تضییــع نشــدن حقــوق
مصرفکننــده میشــود؛ بنابرایــن وزارت صمــت
وظیفــه خــود میدانــد نســبت بــه اجــرای عرضــه
شــفاف خــودرو اقــدام کنــد.
بدیهــی اســت مــردم از عرضــه غیــر شــفاف خــودرو
ناراضــی هســتند و عرضــه فعلــی آن منجــر شــده
اســت در عمــل واســطهها و ســوداگران باعــث تالطــم
بــازار شــوند؛ بنابرایــن هــدف از دســتور ابالغشــده بــه
ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان،
تنهــا جلوگیــری از تضییــع حقــوق مــردم در همیــن
مــدت محــدود ادامــه رونــد قرعهکشــی فــروش
خــودرو و حفــظ حقــوق خریــداران واقعــی اســت
و بــه طبــع فرآینــد قرعهکشــی بهتدریــج حــذف
خواهــد شــد.

روایت گرانی ماکارونی و چند توصیه در اصالح سیاست ارزی

لزوم پرداخت علیالحساب یارانه
در یکـی د و روز اخیـر پـس از افزایـش یکبـاره قیمـت
ماکارونـی ایـن کاال در فروشـگاهها ناپدیـد و یـا بـا
قیمتهـای بـاال عرضـه شـد ،تولیدکنندههـای ماکارونـی
امـا میگوینـد ماکارونـی کـه تا پیـش از ایـن بـا آرد یارانه
ای تولیـد کردهایم را گرانتر نمیفروشـیم و کسـانی که یک
شـبه قیمـت ماکارونـی را تغییـر دادنـد مشـمول جریمـه
تعزیـرات میشـوند.
به گزارش فارس ،روز  ۱۱اردیبهشـت امسـال ،رئیس سازمان
حمایـت از تولیدکننـدگان و مصرفکننـدگان در نامـه ای
بـه معـاون صنایـع عمومـی خواسـته اسـت قیمتهـای
ش قیمتهایی نزدیک به سـه
جدیـد ماکارونـی را که افزای 
برابـر داشـته بـه کارخانه ها ابلاغ کند .در ایـن نامه قیمت
ماکارونـی رشـته ای سـاده  ۵۰۰گرمـی ۱۷ ،هزار تومـان۷۰۰ ،
گرمـی  ۲۴هـزار تومـان و  ۱۰۰۰گرمـی  ۳۴هـزار تومان اعالم
شـده اسـت .ایـن هـا نسـبت بـه قیمـت هـای قبـل رشـد
نزدیـک به سـه برابـری دارند.
در اینبـاره مشـاور انجمـن صنفـی کارفرمایـان کارخانجات
ماکارونـی دربـاره اینکـه آیـا ماکارونیهـای تولیـد قبـل
هـم گرانتـر فروختـه میشـوند؟ میگویـد« :کارخانههـا که
ماکارونـی را بـا آرد یارانـهای تولیـد کردهانـد ،نمیتوانند به
قیمـت گرانتری بفروشـند ،کسـانی که یک شـبه قیمتها
را تغییـر دادهانـد مشـمول تعزیـرات میشـوند»« .رسـول
شـفق » دربـاره افزایـش یکبـاره و زیـاد قیمـت ماکارونـی
اظهـار داشـت :امکانـات و ظرفیتهـای تولیـد ماکارونـی
بیـش از نیـاز اسـت و ماکارونی جزو سـالم تریـن کاالهای
در دسـترس طـی سـالهای اخیـر بـا کمتریـن نوسـان در
عرضـه و قیمـت بوده اسـت ،مصرف گندم صنعـت تا قبل
از سـال  ۹۹مشـمول یارانـه نبـود و در انتهـای سـال  ۹۸و
ابتدای سـال  ۹۹که انتخابات ریاسـت جمهـوری بود ،نمی
دانـم بـه چـه دلیلـی یارانهای شـد و بارها تقاضـا کردیم که
آرد ایـن صنـف همچنان بـدون یارانهای باشـد اما حرف ما
را گـوش نکردند.

* یارانه  ۳۰هزار میلیارد تومانی
آرد سر سفره مردم نیامد
دولـت سـاالنه  ۳۰هـزار میلیـارد تومـان تنهـا بـه گندم و
آرد بخـش صنعـت یارانـه مـیداد که محصـوالت غذایی
ماننـد ماکارونـی ،بیسـکوییت و انـواع شـیرینی بـه
قیمـت پاییـن تـری دسـت مـردم برسـد امـا بررسـیها
نشـان داد کـه نـه تنهـا ایـن یارانـه سـر سـفره مـردم
نرسـید بلکـه به صورت قاچـاق و یا صـادرات محصوالت
یارانـهدار از مرزهـا خـارج مـی شـد .حتـی در داخـل
اینگونـه محصـوالت بـه قیمـت ارزان دسـت مـردم نمی
رسـید و بـه نظـر مـی رسـید کـه ایـن یارانـه کالنـی کـه
بـه آرد بخـش صنعـت تخصیـص مـی یافـت بـه هـدف
نخـورده و هـدر رفتـه اسـت.

* خبر پرداخت یارانه نقدی به ازای حذف
ت مناسب بود
یارانه آرد صنع 
حـال کـه دولـت تصمیـم بـه اجـرای اصلاح ارز یارانـهای
کاالهـای اساسـی گرفتـه بایـد از تجربـه اصلاح یارانـه آرد
صنعتـی و موضـوع ماکارونـی هـم بـرای دورههـای بعـد
اسـتفاده کنـد و بایـد دولـت پیـش از چنیـن جراحیهـای
اقتصـادی حتما با مردم صحبت کنـد ،ضمن آنکه موضوع
تزریـق سـریع و بهموقـع کاال همزمـان بـا حـذف یارانـه در
دسـتور کار باشـد تـا اتفاقی مثل کمبـود ماکارونی و خالی
شـدن یکشـبه قفسـه فروشـگاهها رخ ندهـد.

7
استاندار خراسان جنوبی:

چینیها در کارخانه چدن شهرستان خوسف سرمایهگذاری میکنند

اســتاندار خراســان جنوبــی بــا اشــاره بــه
ســرمایهگذاری چینیهــا در راهانــدازی
کارخانــه چــدن شهرســتان خوســف گفــت:
ایــن ســرمایهگذاری ســبب اشــتغالزایی و
رونــق اقتصــادی در منطقــه میشــود.

بـه گـزارش امـروز خراسـان جنوبـی ،جـواد
قناعـت در جلسـهای که با حضور سـرمایهگذار
چینی در شهرسـتان خوسـف برگزار شـد اظهار
داشـت :بـا توجه بـه رویکـرد دولـت ،از حضور
سـرمایه گـذاران در اسـتان خراسـان جنوبـی

اسـتقبال کرده و پشـتیبانی کامـل از آنها را به
طـور جـدی در برنامـه داریم.
وی ادامــه داد :اگــر ایــن جلســه بــا حضــور
نماینــده عالــی دولــت در اســتان برگــزار مــی
شــود ،حکایــت از ایــن دارد کــه موضــوع
ســرمایه گــذاری بــرای مــا در خراســان
جنوبــی ،مســئلهای مهــم و حیاتــی اســت.
اســتاندار خراســان جنوبــی بــا تاکیــد بــر
اینکــه بــا اســتفاده از هــر فرصتــی بــه
دنبــال جــذب ســرمایهگذار هســتیم بیــان
کــرد :هفتــهای یکبــار در تهــران بــود و
حــدود  ۸۰درصــد جلســاتی کــه در مرکــز
دارم ،بــا ســرمایهگذاران بــوده و بسترســازی

بــرای حضــور و فعالیــت ســرمایهگذاران از
برنامههــای اولوی ـتدار مــا در اســتان اســت.
قناعـــت بـــا قدردانـــی ســـرمایهگذاری
چینیهـــا در راه انـــدازی واحـــد تولیـــدی
چـــدن در خوســـف ،افـــزود :ایـــن
ســـرمایهگذاری ســـبب اشـــتغالزایی و
رونـــق اقتصـــادی در منطقـــه شـــده و دارای
اهمیـــت اســـت بهطـــوری کـــه ایـــن واحـــد
تولیـــدی چـــدن میتوانـــد بـــه توســـعه
دیگ ــر واحده ــای تولی ــدی وابس ــته تبدی ــل
شـــده و محصـــوالت ایـــن واحـــد تولیـــدی
میتوانـــد بـــه عنـــوان مـــواد اولیـــه دیگـــر
واحدهـــا اســـتفاده شـــود.

مسابقات فوتسال جام رمضان «بیرجند» به خط پایان رسید

گروه ورزش /دانش

اســتاندار خراســان جنوبــی بیــان کــرد:
شــهرک شــهید رحمانــی خوســف بــه جهــت
نزدیکــی بــه مرکــز اســتان از شــهرکهای
مهــم خراســان جنوبــی بــه شــمار مــیرود
نزدیکــی بــه مرکــز اســتان و دسترســی راحــت
بــه فــرودگاه ،از جملــه مــواردی اســت کــه
میتوانــد بــرای ســرمایهگذاران جذابیــت
داشــته باشــد.
قناعــت متذکــر شــد :دســتگاه هــا مکلــف بــه
اجــرای زیرســاخت هــا و تامیــن نیازهــای
ســرمایه گــذاران و واحدهــای تولیــدی در
شــهرکهای صنعتــی و بهویــژه شــهرک
صنعتــی شــهید رحمانــی هســتند.

رییس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای شهر خبر داد:

اجرای طرح ساماندهی فرهنگی پارکها و تفریحگاههای بیرجند
ساماندهی  ۶پارک در فاز اول

خبرنگار :زهره نسائی
رئيــس کمیســیون فرهنگــی ،اجتماعــی و
ورزشــی شــورای اســامی شــهر بیرجنــد از
اجــرای طــرح ســاماندهی فرهنگــی پارکهــا
و مراکــز تفریحــی ایــن شــهر خبــر داد.
حجــت االســام عبدالــرزاق نــژاد بــه امــروز
خراســان جنوبــی گفــت :اخیــرا مصوبــات
خوبــی در شــورای اســامی شــهر بیرجنــد و
کمیســیون فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی
ایــن شــورا داشــتیم کــه یکــی از ایــن
مصوبــات ،اجــرای طــرح ســاماندهی فرهنگــی
پارکهــا و مراکــز تفریحــی بیرجنــد اســت
کــه ایــن طــرح در فــاز اول در  ۶پــارک و مرکــز
تفریحــی شــامل پارکهــای توحیــد ،آزادگان،
کاجســتان ،ثامــن ،دکتــر معتمدنــژاد و آیــت
ا ...بهجــت در نقــاط مختلــف شــهر ،اجرایــی

شــده اســت.وی افــزود :بــر اســاس ایــن طــرح
در پــارک هایــی کــه در مجــاورت مســاجد
نیســت ،بحــث تجهیــز و ســاماندهی نمازخانه
هــا و برگــزاری نمــاز جماعــت مغــرب و عشــا
در پنجشــنبه شــبها و جمعــه شــب هــا در
طــول تابســتان در دســتور کار قــرار گرفــت و
همچنیــن مقــرر شــد برنامــه هــای فرهنگــی
و معرفتــی بــرای ســنین مختلــف در ســاعات
بعــد از ظهــر روزهــای پنجشــنبه و جمعــه در
ایــن پــارک هــا بــا همــکاری ادارات تبلیغــات
اســامی و فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه
اجــرا درآیــد.وی اضافــه کــرد :عــاوه بــر ایــن
در راســتای اجــرای ایــن طــرح ،نســبت بــه
آبیــاری مرتــب و اصــاح درختــان و فضــای
ســبز ،نظافــت ،ســاماندهی و رســیدگی بــه
ســکو هــا و محــل نشســتن مــردم و تجهیــز

و نظافــت منظــم ســرویس هــای بهداشــتی
اقــدام مــی شــود و تبلیغــات بصــری در
زمینــه هــای فرهنگــی ،مذهبــی و اجتماعــی
در مناســبت هــای مختلــف در دســتور کار
قــرار مــی گیــرد.
وی ادامــه داد :همچنیــن بــا هــدف ترویــج
ورزش همگانــی و بــرای شــروع کار ،ورزش
صبحگاهــی را از هفتــه آتــی صبــح هــای
دوشــنبه ســاعت  6/30در پــارک توحیــد
(جنــوب شــهر) و صبــح هــای چهارشــنبه
ســاعت  6/30در پــارک دکتــر معتمدنــژاد
(شــمال شــهر) خواهیــم داشــت.
حجــت االســام عبدالــرزاق نــژاد همچنیــن
گفــت :بــرای برنامــه ریــزی ،پیگیــری و
اجــرای بهتــر ایــن مــوارد ،هیــات امنایــی از
نیروهــای بســیجی ،جهــادی ،انقالبــی ،هیاتی

مسـابقات فوتسـال جـام رمضـان شهرسـتان بیرجنـد نکوداشـت زنـده یـاد «داوود نقیبیمقـدم» با
معرفـی تیمهـای برتـر بـه خـط پایـان رسـید .در رده سـنی آزاد ایـن دوره از مسـابقات  ۳۰تیـم بـه
رقابـت پرداختنـد کـه تیـم فوتسـال نـود بـه قهرمانی رسـید ،تیم سـپاهان نایـب قهرمان شـد ،تیم
سـتارگان عربخانـه مقـام سـوم را کسـب کـرد و «آرش محمـودی» از تیم نـود بـا زدن  ۱۱گل بهعنوان
آقـای گل مسـابقات تجلیـل شـد .در مسـابقات فوتسـال جوانـان جام رمضـان بیرجند نیـز  ۹تیم به
مصـاف هـم رفتنـد که فوتسـال ستارهسـاز بر سـکوی قهرمانی ایسـتاد ،تیـم جماران نایـب قهرمانی
را بهدسـت آورد فوتسـال جـوان پـارس نیـز سـوم شـد .در مسـابقات فوتسـال پیشکسـوتان جـام
رمضـان شهرسـتان بیرجنـد نیـز  ۶همـاورد یکدیگـر شـدند کـه فوتسـال کویرتایـر مقـام نخسـت را
کسـب کـرد ،تیـم زنـده یـاد «داوود نقیبیمقـدم» نایب قهرمان شـد و فوتسـال سـنگ شـفاف رتبه
سـوم را بدسـت آورد.
و معتمــد بــرای مدیریــت فرهنگــی هــر پــارک
تشــکیل خواهنــد شــد و زیــر نظــر ســازمان
فرهنگــی اجتماعــی و ســازمان ســیما و منظر
شــهرداری بــر امــور نظــارت خواهنــد داشــت و
انشــاءا ...تــا نیمــه خردادمــاه ایــن مــوارد در ۶

پــارک مذکــور بــه انجــام خواهــد رســید.
وی تصریـح کرد:در فاز دوم نیز انشـاءا ...اجرای
ایـن مـوارد در سـایر پارک هـا و مراکـز تفریحی
شـهر و همچنیـن موارد مورد نیـاز دیگر در کلیه
پارکهـا در دسـتور کار قـرار خواهد گرفت.

مسابقات بدمینتون جام رمضان قاین پایان یافت

در راسـتای شناسـایی و پـرورش اسـتعدادهای بالقـوه ورزشـی یـک دوره مسـابقات قهرمانـی
بدمینتـون پسـران جـام رمضـان قاینـات برگـزار شـد .در ایـن رویـداد ورزشـی  ۳۸بدمینتونبـاز
ردههـای سـنی خردسـاالن ،نونهـاالن و نوجوانان در سـالن شـهید «امینزاده» شـهر قایـن به رقابت
پرداختنـد« .مهدیـار جهاندیـده» در رده سـنی نوجوانـان مسـابقات بدمینتـون جـام رمضـان قاینات
بـر سـکوی قهرمانـی ایسـتاد« ،مهـدی رضایـی» نایـب قهرمـان شـد و «شـاهرخ عابدیـنزاده» بـه
مقـام سـوم رسـید .در رده سـنی نونهـاالن ایـن ماراتـن شهرسـتانی «امیرحافظ بنیاسـدی» قهرمان
شـد« ،محمدامیـن عـرب» مقـام دوم را کسـب کـرد و «داوود مـددی» مقـام سـوم را بهدسـت آورد.
«ابوالفضـل دشـتبانی» در رده سـنی خردسـاالن مسـابقات بدمینتـون جـام رمضان قاینـات قهرمان
شـد« ،احمدرضـا رزوینـی» رتبـه دوم را کسـب کـرد و «علیرضـا رفیعزاده» به مقام سـوم رسـید .در
مراسـم اختتامیه این دوره از مسـابقات با لوح سـپاس و حکم قهرمانی از نفرات برتر تجلیل شـد.

پایان مسابقات فوتسال جام رمضان
سرایان با قهرمانی تیم تاج نما

کاریکاتور :سرابی

مسـابقات فوتسـال جـام رمضـان بـا حضـور  ۱۲تیـم در  ۳گـروه  ۴تیمـی از  ۱۹فروردیـن در سـالن
ورزشـی ملـت سـرایان آغـاز شـد کـه در دور مقدماتـی ایـن مسـابقات از هـر گـروه  ۲تیـم بـه همراه
تیـم هـای سـوم گـروه برتـر به مرحله بعـد صعود کردنـد و در این مرحلـه  ۸تیم راه یافتـه به صورت
حذفـی بـا هـم بـه رقابـت پرداختنـد و چهـار تیم بـه مرحله نیمـه نهایـی راه یافتنـد .در فینـال این
مسـابقات ضمـن تماشـای یک بـازی خوب وجذاب ،تیم تاج نمای سـرایان موفق شـد بـا نتیجه ۶
بـر  ۳پیرایـش  c4را شکسـت دهـد و به عنـوان قهرمان این دوره از مسـابقات فوتسـال جام رمضان
شهرسـتان سـرایان دسـت یابـد .تیـم ظـروف یکبـار مصـرف افـق نیـز مقام سـوم ایـن مسـابقات را
کسـبکـرد ،کاپ اخلاق ایـن دوره از مسـابقات نیز به تیم فوتسـال شـهرک هاشـمیه رسـید.

اقامه نماز عید فطر به روایت تصویر

