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ـــر از  ـــت: اگ ـــی گف ـــان جنوب ـــه در خراس ـــی فقی ـــده ول نماین
همـــه ناحیـــه هـــا اعـــم از نهادهـــای دولتـــی و مردمـــی 
ـــی  ـــد، فرصت ـــر بگیرن ـــر پ ـــه را زی ـــه هم ـــش عادالن ـــا پوش ب
ـــام  ـــت االس ـــد. حج ـــی آی ـــش نم ـــمن پی ـــوذ دش ـــرای نف ب
والمســـلمین ســـید علیرضـــا عبـــادی در دیـــدار اعضـــای 
قـــرارگاه نهضـــت خدمت رســـانی بیـــان کـــرد: وقتـــی 
مســـئولیتی را قبـــول مـــی کنیـــم بایـــد پاســـخگوی 
ـــر  ـــه ه ـــان اینک ـــا بی ـــیم. وی ب ـــم باش ـــردم ه ـــکات م مش
انســـان در طـــول زندگـــی خـــود دارای امـــور دراز مدتـــی 
اســـت و در ایـــن راســـتا بایـــد از اکنـــون بـــرای ۵۰ ســـال 
ـــرد دارای  ـــر ف ـــن ه ـــزود: همچنی ـــد، اف ـــه کن ـــده اندیش آین
ـــدام در  ـــر ک ـــد ه ـــی طلب ـــه م ـــوده ک ـــی ب ـــاه مدت ـــور کوت ام
جـــای مناســـب خـــودش انجـــام شـــود. نماینـــده ولـــی 
ـــه ای  ـــه جامع ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــان جنوب ـــه در خراس فقی
ـــی تفـــاوت باشـــد، مـــرده اســـت، اظهـــار کـــرد: برخـــی  کـــه ب
ـــاز اســـت  ـــوده و نی از مســـائل در زندگـــی انســـان هـــا فـــوری ب

ـــود. ـــیدگی ش ـــه آن رس ـــی ب ـــار اورژانس ـــک بیم ـــد ی همانن

سرمایه گذاری ۵۰۰میلیارد تومانی برای اشتغال 
روستائیان خراسان جنوبی

اســـتاندار خراســـان جنوبـــی نیـــز گفـــت: بـــا ســـرمایه 

گـــذاری ۵۰۰ میلیـــارد تومانـــی و بـــا همـــکاری ســـتاد 
ـــال در  ـــی دو س ـــام )ره( ط ـــرت ام ـــان حض ـــی فرم اجرای
ـــود.   ـــی ش ـــاد م ـــغل ایج ـــزار ش ـــتان ۱۲ ه ـــتاهای اس روس
ـــی  ـــت: اهتمام ـــار داش ـــان اظه ـــادق معتمدی ـــد ص محم
کـــه مـــردم و مســـئوالن اســـتان در راســـتای خدمـــت 
رســـانی بـــه محرومیـــن انجـــام مـــی دهنـــد، بســـیار 
ارزشـــمند اســـت. وی بـــا بیـــان اینکـــه مهمتریـــن 
معضـــل خراســـان جنوبـــی بحـــث درآمـــد پاییـــن 
و اشـــتغال اســـت و از میانگیـــن کشـــوری پاییـــن 
تـــر هســـتیم، بیـــان کـــرد: علـــی رغـــم اینکـــه از نظـــر 
ــا  ــتیم امـ ــور هسـ ــتان کشـ ــه اسـ ــزو سـ ــدی جـ درآمـ
ـــردم  ـــن م ـــانی در بی ـــانی و خیررس ـــت رس ـــه خدم روحی

بســـیار بـــاال اســـت.
ـــز  ـــی نی ـــان جنوب ـــا)ع( خراس ـــپاه انصارالرض ـــده س فرمان
گفـــت: تابســـتان امســـال ۲۰۳ گـــروه جهـــادی بســـیج 
ــی  ــان جنوبـ ــف خراسـ ــق مختلـ ــه مناطـ ــازندگی بـ سـ
اعـــزام شـــدند. ســـردار علـــی قاســـمی اظهـــار داشـــت: 
ــانی  ــتاد خدمت رسـ ــکیل سـ ــی و تشـ ــد از هماهنگـ بعـ
محرومیت زدایـــی به وســـیله بنیـــاد محرومـــان شـــاهد 
هم افزایـــی، همراهـــی هدف گـــذار و حضـــور خـــوب 
مســـئوالن در نقـــاط محـــروم و نقاطـــی کـــه نیـــاز بـــه 

توســـعه اشـــتغال خانگـــی و معیشـــت مـــردم داشـــت 
ـــده  ـــاد ش ـــای ایج ـــا هماهنگی ه ـــزود: ب ـــم.  وی اف بودی
ـــات  ـــه خدم ـــده و ارائ ـــذف ش ـــا ح ـــی موازی کاری ه برخ

بـــه مراجعیـــن ســـرعت بیشـــتری گرفتـــه اســـت.
فرمانـــده ســـپاه انصارالرضـــا )ع( خراســـان جنوبـــی افـــزود: 
گروه هـــای جهـــادی در نقـــاط مختلـــف خراســـان جنوبـــی 
ـــر  ـــا موث ـــور آنه ـــن حض ـــدند و ای ـــر ش ـــوب ظاه ـــون خ تاکن
ـــرای پیشـــگیری از مـــوازی کاری،  بـــوده امـــا مشـــکل اصلـــی ب
طراحـــی ســـامانه بـــود کـــه ایـــن امـــر محقـــق شـــده تـــا 
اقدامـــات  از  خدمات رســـان  نهادهـــای  و  مجموعه هـــا 
ـــات فرهنگـــی  ـــه اقدام ـــا اشـــاره ب ـــر آگاه باشـــند. وی ب یکدیگ
ــکام،  ــامل احـ ــی شـ ــث فرهنگـ ــزود: مباحـ ــران افـ جهادگـ
دوره هـــای آمـــوزش قـــرآن، یـــادواره شـــهدا، خیاطـــی، 

گلـــدوزی و بهداشـــت و درمـــان بـــوده اســـت.

ـــورت  ـــه ص ـــد ب ـــازار بیرجن ـــنبه ب ـــروز یکش دی
آزمایشـــی در محـــل میـــدان میـــوه و تـــره بـــار 
ـــه کار  ـــاز ب ـــافر آغ ـــوار مس ـــع در بل ـــابق واق س
کـــرد.  رئیـــس ســـازمان ســـاماندهی مشـــاغل 
هـــای کشـــاورزی  فـــرآورده  و  شـــهری 
ـــاه  ـــور رف ـــه منظ ـــت: ب ـــد گف ـــهرداری بیرجن ش

بیشـــتر مـــردم و بـــا موافقـــت شـــهردار، 
ـــوه و  ـــدان می ـــل می ـــازار در مح ـــن روز ب دومی
ـــا  ـــروی ب ـــد. خس ـــاح ش ـــابق افتت ـــار س ـــره ب ت
بیـــان اینکـــه تاکنـــون فقـــط یـــک روزبـــازار در 
روز چهارشـــنبه در محـــل خیابـــان بهشـــتی 
بیرجنـــد فعـــال بـــوده اســـت، افـــزود: 

یکشـــنبه بـــازار دارای ۲6۵ســـکو و ســـایبان 
اســـت کـــه در روزهـــای یکشـــنبه دایـــر 
ـــا دو  ـــت: شـــهربیرجند ب ـــود. وی گف خواهـــد ب
ـــار را  ـــره ب ـــوه و ت ـــازار روز ، می ـــازار و 8 ب روز ب
ـــار  ـــازار در اختی ـــر از ب ـــب ت ـــی مناس ـــا قیمت ب

مـــردم قـــرار مـــی دهـــد.

آغاز سال تحصیلی جدید
 مدارس علمیه خراسان جنوبی

ـــا حضـــور  ســـال تحصیلـــی جدیـــد مـــدارس عملیـــه اســـتان ب
نماینـــده ولـــی فقیـــه در خراســـان جنوبـــی بـــرای ۲ هـــزار 
و ۲۰۰ طلبـــه آغـــاز شـــد.  امـــام جمعـــه بیرجنـــد در ایـــن 
مراســـم کـــه در مدرســـه علمیـــه رضویـــه بیرجنـــد برگـــزار 
ـــان  ـــاب و روحانی ـــش ط ـــت و نق ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش ـــد، ب ش
ـــچ  ـــت: هی ـــر گف ـــن قش ـــه ای ـــاب ب ـــی، خط ـــه کنون در جامع
خدمتـــی باالتـــر از هدایـــت افـــراد جامعـــه بـــه ســـمت کمـــال 
و ســـعادت نیســـت کـــه ایـــن همـــان رســـالت پیامبـــران 

اســـت. حجـــت االســـام والمســـلمین عبـــادی ترویـــج دیـــن شناســـی و اخـــاق اســـامی در 
ـــا گســـترش  ـــزود: امـــروز ب ـــون دانســـت و اف ـــن اولویـــت هـــای روحانی جامعـــه را از مهمتری
ـــم  ـــر و مه ـــخت ت ـــما س ـــالت ش ـــان، رس ـــی در جه ـــی و اجتماع ـــی، فرهنگ ـــای سیاس مرزه
ـــت ۲7  ـــه فعالی ـــا اشـــاره ب ـــز ب ـــی نی ـــه خراســـان جنوب ـــر حـــوزه علمی ـــر شـــده اســـت. مدی ت
ـــال  ـــرای س ـــت: ب ـــتان گف ـــرادر در اس ـــر و ب ـــه خواه ـــزار و ۲۰۰ طلب ـــا ۲ ه ـــه ب ـــه علمی مدرس
تحصیلـــی جدیـــد، از هـــزار متقاضـــی تحصیـــل در حـــوزه هـــای علمیـــه ، بیـــش از 6۰۰ 
ـــوزه  ـــار در ح ـــطح چه ـــدازی س ـــی از راه ان ـــت االســـام نصیرای ـــدند. حج ـــرش ش ـــر پذی نف
علمیـــه اســـتان خبـــر داد و افـــزود: مرکـــز مشـــاوره دینـــی نیـــز در مـــدارس علمیـــه 

خراســـان جنوبـــی راه انـــدازی شـــده اســـت.

سومین عضو هیأت علمی وابسته
 دانشگاه بیرجند از آمریکا

غ التحصیـــل دانشـــگاه اســـتنفورد  دکتـــر رضـــا فصیحـــی فار
ـــته  ـــی وابس ـــأت علم ـــو هی ـــومین عض ـــوان س ـــه عن ـــکا ب آمری
دانشـــگاه بیرجنـــد معرفـــی شـــد. رئیـــس دفتـــر همـــکاری 
ــت:  ــد گفـ ــگاه بیرجنـ ــی دانشـ ــن المللـ ــی و بیـ ــای علمـ هـ
ـــوکتیه  ـــه ش ـــگان مدرس ـــی از دانش آموخت ـــا فصیح ـــر رض دکت
غ التحصیـــل دانشـــگاه اســـتنفورد آمریکاســـت  بیرجنـــد و فار
کـــه بـــه عنـــوان ســـومین عضـــو هیـــات علمـــی وابســـته 
ـــان اینکـــه  ـــا بی ـــا ب ـــدی نی ـــد معرفـــی شـــد. نوی دانشـــگاه بیرجن

اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای علمـــی خـــارج از کشـــور باعـــث رشـــد جایـــگاه علمـــی ایـــن 
دانشـــگاه مـــی شـــود، افـــزود: اعضـــای هیـــات علمـــی وابســـته در طـــول یکســـال مـــی تواننـــد 
ـــد.  ـــور یابن ـــد حض ـــگاه بیرجن ـــی در دانش ـــا کاس آموزش ـــزاری کارگاه ی ـــرای برگ ـــه ب دو هفت
ـــن  ـــی بی ـــای علم ـــکاری ه ـــته ، هم ـــی وابس ـــات علم ـــای هی ـــاب اعض ـــا انتخ ـــت: ب وی گف
ـــی  ـــای آموزش ـــه ه ـــد در زمین ـــگاه بیرجن ـــا دانش ـــور ب ـــارج از کش ـــای خ ـــگاه ه ـــی دانش الملل
ــی  ــن میربزرگـ ــش از ایـ ــد. پیـ ــی یابـ ــترش مـ ــش گسـ ــش از پیـ ــی  بیـ و پژوهشـ
عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه آالبامـــای آمریـــکا و اکســـل کایـــن اســـتاد تمـــام 
دانشـــگاه کلـــن آلمـــان بـــه عنـــوان اولیـــن و دومیـــن عضـــو  وابســـته دانشـــگاه 

ــدند. ــوب شـ ــد منصـ بیرجنـ

فرار از واقعیت ، درد بی درمان ما...!!!
امروز خراسان جنوبی - محمد راعي فرد
mohammadraeifard@yahoo.com 

ـــکل  ـــه ش ـــتاده و ب ـــه ایس ـــان جامع ـــات عری ـــل واقعی ـــه در مقاب ـــن ک ای
ــان  ــه خودمـ ــت را بـ ــات مثبـ ــم و واقعیـ ــا را رد کنیـ ــه آنهـ کودکانـ
ــی  ــوی آبـ ــردن آن سـ ــه گـ ــش را بـ ــی هایـ ــم و منفـ ــب کنیـ منتسـ
هـــا بیندازیـــم نتیجـــه اش مـــی شـــود در هـــم ریختگـــی و از هـــم 
ـــز  ـــی نی ـــاد عموم ـــر اعتم ـــدن عنص ـــت ش ـــی. سس ـــیدگی اجتماع پاش

یکـــی دیگـــر از زاییـــده هـــای فـــرار از واقعیـــت اســـت..
ـــد  ـــه ان ـــا آموخت ـــرد و کان م ـــران خ ـــی از مدی ـــه برخ ـــت ک ـــال هاس س
کـــه بـــرای فـــرار از پاســـخگویی و ضعـــف هـــای بـــزرگ ســـاختاری 
ـــر  ـــات و س ـــان واقعی ـــر، کتم ـــی دردس ـــن راه و روش ب ـــی بهتری مدیریت
ـــه  ـــردن هم ـــی ک ـــن راه، سیاس ـــت، بهتری ـــردن اس ـــرو ک ـــرف ف ـــر ب در زی
امـــور اجتماعـــی، فرهنگـــی و اقتصـــادی کشـــور اســـت، بهتریـــن راه 
پـــاک کـــردن صـــورت مســـئله و کـــی بـــود کـــی بـــود مـــن نبـــودم، 
بهتریـــن راه متهـــم کـــردن بســـیاری بـــه کارهـــای انجـــام نـــداده و 
فراهـــم کـــردن شـــو آف هـــای تکـــراری و خســـته کننـــده اقرارهـــای 
تلویزیونـــی اســـت، بهتریـــن راه شـــخم زدن زندگـــی مردمـــی اســـت 
ـــد و  ـــی کنن ـــنا م ـــان ش ـــه آقای ـــان رودخان ـــت جری ـــاف حرک ـــه برخ ک
ـــن  ـــان اســـت ، بهتری ـــد کـــه برخـــاف نظـــرات آن ـــی مـــی زنن حـــرف های
راه ایـــن اســـت کـــه همـــه مثـــل هـــم بیندیشـــند و مثـــل هـــم راه 

برونـــد و بپوشـــند و بخورنـــد و یـــک دســـت باشـــند...!!!
واقعیـــت عـــدم شـــفافیت را مگـــر مـــی شـــود نادیـــده گرفـــت، 
ــوری و  ــه محـ ــویی، رابطـ ــت، پولشـ ــاس، رانـ ــواع اختـ ــت انـ واقعیـ
فســـادهای اقتصـــادی و اداری را مگـــر مـــی شـــود بـــر آنـــان چشـــم 

ــت؟ ــوش بسـ و گـ
واقعیـــت بـــه زیـــر خـــط فقـــر رفتـــن نیمـــی از جمعیـــت کشـــور را 
ـــه  ـــن ک ـــت ای ـــش خـــاک پاشـــید؟ واقعی ـــم روی ـــد و دای ـــی شـــود ندی م
ـــد و  ـــی گیرن ـــرار نم ـــی ق ـــچ کاری و هدف ـــان هی ـــوال درجری ـــی اص برخ
ـــود  ـــی ش ـــد را م ـــی گیرن ـــرار م ـــده ق ـــام ش ـــل کار انج ـــواره در مقاب هم
ــوع در  ــای آن و در مجمـ ــر مبنـ ــه بـ ــی کـ ــرد؟ واقعیتـ ــان کـ کتمـ
پدیـــد آمـــدن چنیـــن اوضـــاع اســـفبار فرهنگـــی و اقتصـــادی کـــه 
ـــی  ـــه برخ ـــود ک ـــی ب ـــن آش ـــد و ای ـــته ان ـــی نداش ـــچ نقش ـــردم هی م
ـــه  ـــوان ب ـــی ت ـــد را نم ـــه پختن ـــن ده ـــی چندی ـــور در ط ـــران کش مدی

فراموشـــی ســـپرد؟
ــول در  ــی و نقـــش پـ ــاور طبقاتـ ــل بـ ــای غیرقابـ ــه هـ ــر فاصلـ مگـ
ــن دور  ــوان از ذهـ ــی تـ ــا را مـ ــری هـ ــرورش الکچـ ــوزش و پـ آمـ
ـــر  ـــلی را دیگ ـــاع فش ـــن اوض ـــوت چنی ـــروز و ثب ـــت ب ـــاخت؟ واقعی س
ـــت  ـــت، واقعی ـــت انداخ ـــور و دول ـــان کش ـــردن ف ـــه گ ـــوان ب ـــی ت نم
ـــه  ـــا برهن ـــان پ ـــای همچن ـــه ه ـــرف داران پابرهن ـــی ط ـــه برخ ـــن ک ای
ـــاه در  ـــرق در تنعـــم و رف ـــان شـــان غ ـــاب، خـــود و اطرافی ـــده انق مان
ـــک  ـــد و اش ـــی کنن ـــک م ـــب خش ـــه ل ـــد و ریاکاران ـــدن ان ـــال ترکی ح
ـــاص  ـــد تق ـــردم دارن ـــان م ـــه هم ـــد ک ـــی ریزن ـــی م ـــر مردم ـــاح ب تمس
ــص در  ــی تفحـ ــد.... کمـ ــی دهنـ ــان را مـ ــای آنـ ــی هـ ــی کفایتـ بـ
ـــی  ـــوام فریب ـــر و ع ـــکار و ظاه ـــه طلب ـــان همیش ـــردن کلفت ـــی گ زندگ
ـــد  ـــه دســـت آوردن ـــاب ب ـــای افســـانه ای از ســـفره انق ـــروت ه ـــه ث ک
ــی  ــوب بی کفایتـ ــردم چـ ــه مـ ــرد کـ ــد کـ ــت خواهـ ــا ثابـ ــه مـ بـ

نوکیســـگان را مـــی خورنـــد ...!!!

اخذ مجوز راه اندازی 4 واحد بسته بندی زرشک

امروز خراســـان جنوبی - گروه خبر
4 واحـــد بســـته بنـــدی زرشـــک بـــرای راه انـــدازی در خراســـان جنوبـــی 
ـــن  ـــام ای ـــا اع ـــتان ب ـــاورزی اس ـــاد کش ـــازمان جه ـــس س ـــد. رئی ـــوز گرفتن مج
ـــتان  ـــن در شهرس ـــزار و ۵۰۰ ت ـــت ۲ ه ـــا ظرفی ـــا ب ـــن واحده ـــت: ای ـــر گف خب
هـــای بیرجنـــد، سربیشـــه و زیرکـــوه راه انـــدازی مـــی شـــوند. قوســـی بـــا 
ـــاد  ـــت، ایج ـــهیات ارزان قیم ـــت تس ـــرای دریاف ـــان ب ـــه متقاضی ـــان اینک بی
واحدهـــای بســـته بنـــدی و فـــرآوری مـــی تواننـــد بـــه مدیریـــت جهـــاد 
ـــزود: در اعطـــای تســـهیات  ـــد، اف ـــه کنن ـــا مراجع کشـــاورزی در شهرســـتان ه

بـــرای محصـــوالت اســـتراتژیک اســـتان، محدویـــت اعتبـــاری نداریـــم.

آزادی ۶ زندانی جرایم غیر عمد در خراسان جنوبی
ــد از  ــر عمـ ــم غیـ ــان جرائـ ــر از زندانیـ ــرم ، 6 نفـ ــاه محـ ــبت مـ ــه مناسـ بـ
زندان هـــای خراســـان جنوبـــی آزاد شـــدند. مدیـــر کل زنـــدان هـــا و 
ـــن  ـــت: ای ـــب گف ـــن مطل ـــام ای ـــا اع ـــتان ب ـــی اس ـــی و تربیت ـــات تأمین اقدام
ـــی آزاد شـــدند.  ـــات مذهب ـــه اســـتان و هیئ ـــکاری ســـتاد دی ـــا هم ـــان ب زندانی
هاشـــمی مبلـــغ بدهـــی ایـــن افـــراد را ۱۱ میلیـــارد ریـــال اعـــام کـــرد و 

افـــزود:  ۵ نفـــر از ایـــن زندانیـــان مـــرد و یـــک نفـــر زن بودنـــد. 

خرید تضمینی 12۵۰۰ تن گندم از کشاورزان
۱۲ هـــزار و ۵۰۰ تـــن گنـــدم بـــه صـــورت تضمینـــی از کشـــاورزان خراســـان 
ـــاد  ـــازمان جه ـــی س ـــدات گیاه ـــود تولی ـــاون بهب ـــد. مع ـــداری ش ـــی خری جنوب
کشـــاورزی اســـتان گفـــت: ایـــن میـــزان گنـــدم از آغـــاز فصـــل خریـــد تـــا 
۲۲شـــهریور از کشـــاورزان خریـــداری شـــده اســـت. عصمتـــی پـــور ، ارزش 
ـــال  ـــون ری ـــارد و 4۰4 میلی ـــداری شـــده از کشـــاورزان را ۲۱6 میلی ـــدم خری گن
ـــارد و ۲8۰ میلیـــون  ـــون ۲۱4 میلی ـــزان تاکن اعـــام کـــرد و  افـــزود: از ایـــن می
ریـــال معـــادل 99 درصـــد از مطالبـــات گندمـــکاران خراســـان جنوبـــی 

ـــت. ـــده اس ـــت ش پرداخ

افزایش 3۰ درصدی اسکان مسافران در مدارس استان
اســـکان مســـافران تابســـتانی در مـــدارس خراســـان جنوبـــی، امســـال 
ـــاون و  ـــس اداره تع ـــش داشـــت.  رئی ـــا پارســـال افزای ۳۰درصـــد در مقایســـه ب
ـــر  ـــتان از ۲تی ـــدارس اس ـــت: م ـــتان گف ـــرورش اس ـــوزش و پ ـــی آم ـــور رفاه ام
تـــا ۱۵ شـــهریور، ۲8 هـــزار و ۳9۰ نفـــر در قالـــب 6 هـــزار و ۵88 خانـــوار را  
از سراســـر کشـــور پذیـــرش کردنـــد. حســـن نخعـــی نـــژاد افـــزود: مـــدارس 
ـــکان  ـــود اس ـــافر را در خ ـــترین مس ـــد بیش ـــس و بیرجن ـــای طب ـــتان ه شهرس
ـــا  ـــا ۲47 کاس درس ب ـــه ب ـــال ۲۳ مدرس ـــتان امس ـــت: تابس ـــد. وی گف دادن
ـــی  ـــی و غیرفرهنگ ـــرای مســـافران فرهنگ ـــف و ب، پذی ـــژه، ال درجـــه هـــای وی
ـــی  ـــان جنوب ـــافر در مـــدارس خراس ـــزار مس ـــال ۱۵ ه ـــتان پارس ـــد. تابس بودن

اســـکان داده شـــدند.

اهدای زمین از سوی یک خیر برای احداث 

مؤسسه خیریه در سربیشه
ـــه  ـــداث مؤسس ـــرای اح ـــع ب ـــر مرب ـــاحت 4۰ مت ـــه مس ـــی ب ـــر زمین ـــک خی ی
ـــاری  ـــت تج ـــا قابلی ـــده ب ـــدا ش ـــن اه ـــرد. زمی ـــدا ک ـــه اه ـــه در سربیش خیری
در حاشـــیه یکـــی از خیابـــان هـــای اصلـــی شـــهر سربیشـــه  ۱۰۰ میلیـــون 

ــان ارزش دارد. تومـ

سرمقاله
نماینده ولی فقیه در استان درباره توزیع ناعادالنه خدمات به مسئوالن هشدار داد

پـاسخگو باشید

پیشنهادات  و  نظرات  توانند  می  عزیز  خوانندگان 
مطلب  تیتر  ذکر  با  صفحه  این  مطالب  مورد  در  را  خود 
شماره  به  یا  پیامک   3۰۰۰7۶۵۰۰۰999۶ شماره  به 

۰938222۰77۰  تلگرام نمایند.

آغاز فعالیت 
آزمایشی یکشنبه 
بازار بیرجند
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یادداشت امروز

به تدبیر این رئیسی می شود امید بست

امروز خراســـان جنوبی - محمد فاضل
 مـــن آقـــای رئیســـی، رئیـــس قـــوه قضائیـــه را "ذوالقرنیـــن" 
ــم  ــت ا... ابراهیـ ــان او را "آیـ ــه کیهـ ــان کـ ــم چنـ ــی دانـ نمـ
ذوالقرنیـــن" خوانـــد. امـــا او را مدیـــری اهـــل انصـــاف و 
ـــی  ـــه م ـــه ام ک ـــا یافت ـــوزه قض ـــراف در ح ـــع االط ـــدارا و جام م
خواهـــد، بـــه ســـامان آورد امـــوری کـــه زندگـــی مردمـــان را 
از ســـامان انداختـــه اســـت. حرمـــت او بـــه انســـان، احتـــرام 
برانگیـــز اســـت و ایـــن کـــه میـــان شـــخصیت انســـانی افـــراد 
ـــود و  ـــی ش ـــل م ـــز قائ ـــد، تمی ـــده ان ـــب ش ـــه مرتک ـــی ک و جرم
ـــاق  ـــه احق ـــد و ب ـــی خروش ـــی م ـــر دوم ـــی، ب ـــم اول ـــن تکری ضم
ـــخصیت  ـــه ش ـــت ک ـــی اس ـــه های ـــد، مولف ـــی کن ـــت م ـــق هم ح
ــد  ــی کنـ ــز مـ ــه، عزیـ ــرای همـ ــی را بـ ــم رئیسـ ــید ابراهیـ سـ
حتـــی آنانـــی کـــه در انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری، بـــه او 
ــب  ــت مناسـ ــرای آن ماموریـ ــی او را بـ ــد. یعنـ ــداده انـ رای نـ
نیافتنـــد امـــا در حـــوزه قضـــا، بـــه تـــوان و تدبیـــر او ایمـــان 
مـــی آورنـــد. حـــق هـــم همیـــن اســـت کـــه واقعیـــت هـــا را 
ببینیـــم و بـــه انصـــاف ســـخن کنیـــم و ایـــن هـــم بـــا توجـــه 
ـــت  ـــرد کرام ـــم م ـــه تکری ـــا ب ـــد ت ـــی طلب ـــی م ـــه رئیس ـــه کارنام ب

بـــاور، قلـــم بـــر کاغـــذ برانیـــم.
ـــی  ـــه وقت ـــاد ک ـــو افت ـــیار نک ـــن بس ـــن ای ـــاوران م ـــم ب ـــرای ه  ب
زندانـــی "علیرضـــا شـــیرمحمد علـــی" در زنـــدان فشـــا فویـــه، 
ـــرد  ـــانی نک ـــید، الپوش ـــل رس ـــه قت ـــان ب ـــر زندانی ـــت دیگ ـــه دس ب
و در الک ســـکوت هـــم فـــرو نرفـــت بلکـــه خـــود را صاحـــب 
ـــواده مقتـــول  ـــدار خان ـــه دی ـــد و افـــرادی را ب حـــق پیگیـــری خوان
ـــر  ـــا آخ ـــتاد و ت ـــت – فرس ـــام نداش ـــا نظ ـــم ب ـــه ای ه ـــه میان -ک
ــان  ــاری" همـ ــحر خدایـ ــرای "سـ ــت. در ماجـ ــم رفـ ــرا هـ ماجـ
ـــرو  ـــرای آب ـــزاری ب ـــتند، اب ـــی خواس ـــی م ـــه برخ ـــی ک ـــر آب دخت
ـــرد  ـــل ک ـــی عم ـــنجیده و منطق ـــز س ـــازند، نی ـــام بس ـــردن از نظ ب
ــتاد.  ــت فرسـ ــه تعزیـ ــه جلسـ ــی بـ ــه نمایندگـ ــی را بـ و جمعـ
او نســـبت بـــه جمعیـــت زندانـــی هـــم نگاهـــی نـــو و حبـــس 
ـــظ  ـــن حف ـــون در عی ـــرای قان ـــا اج ـــوام ب ـــردی ت ـــه و کارب زدایان
ــم  ــو هـ ــی نـ ــه  طراحـ ــان دارد. او بـ ــانی مجرمـ ــت انسـ حرمـ
ـــد  ـــش باش ـــق راه ـــت رفی ـــد موفقی ـــدا کن ـــد و خ ـــی کن ـــه م توج
تـــا بســـیاری از نابســـامانی هـــا را برانـــدازد. بـــه ویـــژه کـــه 
ـــه برخـــی  ـــگاه فســـاد گذاشـــته و دســـت در یق ـــر گرانی انگشـــت ب
ـــق  ـــا ح ـــرد ت ـــش ک ـــد حمایت ـــت. بای ـــرده اس ـــه ک ـــدان پنج مفس
ـــاب  ـــر انق ـــادی رهب ـــارت اقتص ـــرد طه ـــتاند و راهب ـــان بس مردم

در منشـــور گام دوم را تحقـــق بخشـــد.
ـــد  ـــی توان ـــت م ـــت نخس ـــوان اولوی ـــه عن ـــروز ب ـــه ام ـــزی ک  چی
ـــی  ـــد و قوت ـــام، بتاران ـــای نظ ـــه ه ـــی پای ـــا را از حوال ـــه ه موریان
ـــاد  ـــاس و فس ـــه اخت ـــاب ک ـــدان انق ـــه باورمن ـــد ب ـــاره بده دوب
را بیمـــاری کشـــنده مـــی داننـــد. حضـــرت رئیســـی بـــه مرکـــز 
ثقـــل اقتصـــادی کـــه تولیـــد و نیـــروی کار اســـت نیـــز توجـــه 
ــی از  ــش بزرگـ ــد بخـ ــی توانـ ــنامه اش مـ ــژه دارد و بخشـ ویـ

ـــاره باشـــد. مصائـــب تولیـــد را چ
 تدبیـــر او در بـــاره نحـــوه مواجهـــه بـــا مدیـــران دولتـــی 
نیـــز ایـــن امیـــد را پـــر رنـــگ تـــر مـــی کنـــد کـــه فضـــا بـــرای 
ـــه  ـــتر ب ـــت بیش ـــرای خدم ـــزاران ب ـــام و کارگ ـــی ارکان نظ همگرای
ـــدم  ـــه معتق ـــت ک ـــن اســـاس اس ـــر ای ـــود. ب ـــی ش ـــا م ـــردم مهی م
ــاا... بـــه اجـــرای قـــوی و  بـــه برنامـــه هـــا و تدبیـــر و ان شـ
ـــه  ـــت. ب ـــد بس ـــوان امی ـــی ت ـــی، م ـــاب رئیس ـــاحتی جن ـــام س تم
امیـــد روزهـــای بهتـــر کـــه در تقویـــم ایـــران اســـامی رقـــم 

خواهـــد خـــورد.

...915 بـــا ســـام؛ دو مشـــکل اساســـی شهرســـتان درمیـــان 
ـــی  ـــهرک صنعت ـــتن ش ـــتان نداش ـــش قهس ـــوص بخ بخص
ـــاب و  ـــه درانق ـــردم منطق ـــه م ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت. ب اس
ـــن  ـــی کمتری ـــد ول ـــش اول را داشـــته ان ـــدس نق ـــاع مق دف
ـــه هـــم کمـــک  ـــد ب ـــه شـــده اســـت. بیایی ـــه منطق توجـــه ب
کنیـــم تاخاطـــرات دوســـتان حداقـــل درقالـــب کتـــاب 
ــد  ــل بداننـ ــدگان حداقـ ــردد و آینـ ــن گـ ــه و تدویـ تهیـ
ـــان دهـــه ۶۰ آســـیابان، درخـــش، کوشـــکک،  ـــردم و جوان م
ــد  ــک و نوقنـ ــه، مسـ ــوزاد و حومـ ــگ، نـ ــک، بورنـ گسـ
ـــرده  ـــرور چـــه ک ـــه جـــان و ســـیدان ســـردار پ ـــه، تخت وحوم
انـــد. ایـــن کار بـــا کمـــک خـــود مـــردم و رزمنـــدگان منطقـــه 

ـــت. ـــدنی اس ش

...915 بـــا ســـام؛ لطفـــا طـــرح تعریـــض خیابـــان مفتـــح در 
ـــن  دســـتور کار شـــهرداری باشـــد. حیـــف اســـت انتهـــای ای

خیابـــان 4۰ متـــری باشـــد ولـــی ابتـــدای آن ....

رفع ســـد معبر در بازار با نظارت اتاق اصناف
ــروز  ــام امـ ــتون پیـ ــدرج در سـ ــب منـ ــه مطلـ ــخ بـ در پاسـ
مـــورخ 9۸/۶/9 بنابـــر اعـــام اداره پیشـــگیری و رفـــع 
تخلفـــات شـــهری شـــهرداری در خصـــوص ایجـــاد ســـد معبـــر 
ـــه  ـــازار ب ـــا در ب ـــازه ه ـــایل مغ ـــدن وس ـــان و چی ـــط بازاری توس
ـــاق  ـــهرداری و ات ـــترک ش ـــت مش ـــاند گش ـــی رس ـــتحضار م اس
ـــارت  ـــا نظ ـــم ب ـــه امیدواری ـــوده ک ـــه کار نم ـــروع ب ـــاف ش اصن

ـــود. ـــل ش ـــز ح ـــکل نی ـــن مش ـــاف ای ـــاق اصن ات

کاشت چمن پارک آزادی 
ـــروز  ـــام ام ـــتون پی ـــدرج در س ـــب من ـــه مطل ـــخ ب در پاس
ـــر  ـــیما، منظ ـــازمان س ـــام س ـــر اع ـــا ب ـــورخ 9۸/4/1۰ بن م
ـــت  ـــوص کاش ـــهرداری در خص ـــهری ش ـــبز ش ـــای س و فض
چمـــن در قســـمت بهســـازی شـــده پـــارک آزادی بـــه 
اســـتحضار مـــی رســـاند بـــا توجـــه بـــه مصـــرف زیـــاد 
آب در ســـطوح چمـــن کاری، قســـمت هـــای قابـــل 
ـــه  ـــارک آزادی ب ـــده پ ـــازی ش ـــدوده بهس ـــی از مح توجه
ـــورد  ـــز م ـــون نی ـــه و اکن ـــاص یافت ـــن اختص ـــت چم کاش

اســـتفاده شـــهروندان قـــرار مـــی گیـــرد.

شهرک فرهیختگان تحویل شهرداری نشده است
ـــروز  ـــام ام ـــتور پی ـــدرج در دس ـــب من ـــه مطل ـــخ ب در پاس
ـــهری  ـــات ش ـــاون خدم ـــام مع ـــر اع ـــورخ9۸/۶/۶ بناب م
ـــه هـــای جمـــع آوری  ـــواع زبال شـــهرداری در خصـــوص ان
ــی  ــتحضار مـ ــه اسـ ــگان بـ ــهرک فرهیختـ ــده در شـ نشـ
رســـاند بـــا عنایـــت بـــه اینکـــه شـــهرک فرهیختـــگان 
محـــدوده  از  خـــارج  و  نشـــده  شـــهرداری  تحویـــل 
خدماتـــی مـــی باشـــد لـــذا شـــهرداری نمی توانـــد 

ــد. ــام دهـ ــهرک انجـ ــی در شـ ــه خدماتـ هیچگونـ

جوابیه های شهرداری بیرجند

امروز خراسان جنوبی_ حسین زاده
ـــف در  ـــان و خوس ـــد، درمی ـــتان های بیرجن ـــردم شهرس ـــده م نماین
ـــده هـــای  ـــوری مزای ـــف ف ـــس شـــورای اســـامی خواســـتار توق مجل
ــام  ــت االسـ ــد. حجـ ــد شـ ــهر بیرجنـ ــتضعفان در شـ ــاد مسـ بنیـ
ـــروز  ـــه ام ـــاره ب ـــن ب ـــادی در ای ـــر عب ـــد باق ـــید محم ـــلمین س والمس
ـــتضعفان  ـــاد مس ـــه بنی ـــی ک ـــده های ـــت: مزای ـــی گف ـــان جنوب خراس
ـــد  ـــی کن ـــزار م ـــود برگ ـــی خ ـــروش اراض ـــرای ف ـــد ب ـــهر بیرجن در ش
همـــواره بـــه افزایـــش قیمـــت زمیـــن و مســـکن در ایـــن شـــهر 
ــا آســـیب  دامـــن زده و مـــردم بـــه شـــدت از افزایـــش قیمت هـ

می بیننـــد.
ـــاد  ـــعیدی کیا در بنی ـــای س ـــت آق ـــان مدیری ـــا در زم ـــزود: م وی اف
ـــم و در  ـــا بودی ـــده ه ـــن مزای ـــف ای ـــتار توق ـــز خواس ـــتضعفان نی مس
ـــاد  ـــی در راس بنی ـــر مدیریت ـــه تغیی ـــه ب ـــا توج ـــز ب ـــر نی ـــال حاض ح
ـــه  ـــم ک ـــاح داری ـــای فت ـــت را از آق ـــن درخواس ـــم ای ـــتضعفان ه مس

ـــد. ـــا را بگیرن ـــده ه ـــزاری مزای ـــوی برگ جل
وی اضافـــه کـــرد: بنیـــاد مســـتضعفان همانطـــور کـــه از نامـــش 
ــته  ــان را داشـ ــتضعفان و محرومـ ــوای مسـ ــد هـ ــت بایـ پیداسـ
ـــودش  ـــاص خ ـــت خ ـــا کیفی ـــا ب ـــده ه ـــن مزای ـــزاری ای ـــد و برگ باش
ـــن  ـــان ای ـــه در ش ـــد ن ـــهر بیرجن ـــتضعفان در ش ـــاد مس ـــوی بنی از س

ـــذا  ـــد و ل ـــردم بیرجن ـــهروندان و م ـــان ش ـــه در ش ـــت و ن ـــاد اس بنی
ـــود. ـــه ش ـــا گرفت ـــده ه ـــن مزای ـــوی ای ـــد جل ـــا بای حتم

ایـــن نماینـــده مجلـــس تصریـــح کـــرد: در دوران ســـتم شـــاهی، 
ـــگ  ـــی را از چن ـــدری اراض ـــا قل ـــه و ب ـــورت ناعادالن ـــه ص ـــن ب خوانی
ـــن  ـــزاری ای ـــا برگ ـــر ب ـــه شـــکلی دیگ ـــد و حـــاال هـــم ب ـــردم درآوردن م
مزایـــده هـــا کـــه بـــه افزایـــش قابـــل توجـــه قیمـــت زمیـــن و 
ـــردم اجحـــاف مـــی شـــود. حجـــت  ـــد در حـــق م مســـکن مـــی انجام
ـــی  ـــه اراض ـــت: اینک ـــن گف ـــادی همچنی ـــلمین عب ـــام و المس االس
و امـــاک شـــهر بیرجنـــد کـــه در حقیقـــت ســـرمایه هـــای ایـــن 
شـــهر محســـوب می شـــود از طریـــق مزایـــده بـــه فـــروش برســـد 
و عوایـــد آن بـــه مرکـــز منتقـــل گشـــته و در نقـــاط دیگـــر کشـــور 
هزینـــه گـــردد بـــه هیـــچ وجـــه عادالنـــه نیســـت بـــه خصـــوص 
اینکـــه شـــهر و شهرســـتان بیرجنـــد خـــود مشـــکات، کمبودهـــا 
ـــا  ـــده ه ـــن مزای ـــه ای ـــن اینک ـــذا ضم ـــی دارد و ل ـــای فراوان و نیازه
بایـــد متوقـــف شـــود عوایـــد حاصـــل از ایـــن امـــاک و اراضـــی بایـــد 
در همیـــن شـــهر و شهرســـتان هزینـــه گـــردد تـــا مـــردم حداقـــل 
احســـاس کننـــد کـــه ایـــن ســـرمایه هـــای متعلـــق بـــه قشـــر و 
شهرســـتان بـــه نفـــع آنهـــا و در راســـتای رفـــع نیازهـــای عدیـــده 

آنـــان بـــه کار گرفتـــه می شـــود.

ـــکاری  ـــوص راه ـــن خص ـــد در ای ـــه بای ـــان اینک ـــا بی ـــان ب وی در پای
اتخـــاذ گـــردد کـــه نفـــع شـــهر و شـــهروندان حتمـــًا در آن لحـــاظ 
ـــد  ـــی توانن ـــران م ـــب نظ ـــان و صاح ـــرد: کارشناس ـــار ک ـــود، اظه ش
نظـــرات و پیشـــنهادات خـــود را در ایـــن بـــاره ارائـــه دهنـــد تـــا 
مـــوارد را از طریـــق بنیـــاد مســـتضعفان مرکـــز پیگیـــر شـــویم و 

ـــت:  ـــی گف ـــان جنوب ـــات خراس ـــات عالی ـــازی عتب ـــتاد بازس ـــس س رئی
1۲۰ دســـتگاه کامیـــون در زمینـــه حمـــل و نقـــل مراســـم اربعیـــن 
موردنیـــاز اعـــام شـــده اســـت امـــا 15۰ دســـتگاه اعـــام آمادگـــی 

کردنـــد و آمـــاده همـــکاری بـــا ســـایر اســـتان ها هســـتیم.
ـــن  ـــتاد اربعی ـــاخت س ـــه زیرس ـــت کمیت ـــده در نشس ـــی جوین موس
حســـینی کـــه بـــه ریاســـت معـــاون هماهنگـــی امـــور عمرانـــی 
ـــن  ـــه اربعی ـــان اینک ـــا بی ـــزار شـــد، ب ـــی برگ اســـتاندار خراســـان جنوب
امســـال از حساســـیت بیشـــتری نســـبت بـــه ســـال های گذشـــته 
ــی الزم را در  ــتان آمادگـ ــب اسـ ــت: مواکـ ــت، گفـ ــوردار اسـ برخـ
ــا  ــاس پیش بینی هـ ــد و براسـ ــه ای دارنـ ــتی و تغذیـ ــه زیسـ زمینـ
ـــار  ـــد. وی اظه ـــد ش ـــع خواه ـــذا توزی ـــرس غ ـــزار پ ـــر روز 4۰ ه در ه
ـــپ  ـــن اکی ـــن اولی ـــام اربعی ـــیدن ای ـــه فرارس ـــه ب ـــا توج ـــت: ب داش

ــهر  ــه شـ ــاه بـ ــتان دوم مهرمـ ــن اسـ ــاخت اربعیـ ــن زیرسـ تامیـ
ــود. ــزام می شـ ــراق اعـ کاظمیـــن عـ

نیازمندی های ستاد اربعین به دستگاه های ذیربط محول شد
خراســـان  اســـتاندار  عمرانـــی  امـــور  هماهنگـــی  معـــاون 
ــتاد  ــه سـ ــی کمیتـ ــت های قبلـ ــت: در نشسـ ــز گفـ ــی نیـ جنوبـ
اربعیـــن زیرســـاخت ها طبـــق نیازمنـــدی بـــه دســـتگاه های 
ذیربـــط محـــول شـــده اســـت و اکنـــون از دســـتگاه ها پـــروژه 
افـــزود:  میرجعفریـــان  کمال الدیـــن  ســـید  می خواهیـــم. 
بایـــد در زمانبنـــدی دقیـــق، درصـــد اجـــرای کار بـــه معاونـــت 
هماهنگـــی امـــور عمرانـــی اســـتانداری اعـــام شـــود. وی 
ــه،  ــاخت های اولیـ ــن زیرسـ ــه تامیـ ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــان کـ بیـ

ــه  ــبت بـ ــریعتر نسـ ــه سـ ــتان هرچـ ــی اسـ ــتگاه های اجرایـ دسـ
تکمیـــل پروژه هـــای اربعیـــن در شـــهر کاظمیـــن عـــراق اقـــدام 
کننـــد. معـــاون اســـتاندار خراســـان جنوبـــی گفـــت: بـــا توجـــه 
بـــه فرارســـیدن اربعیـــن حســـینی و اعـــزام زائـــران بـــه کشـــور 
ــا قابـــل قبـــول  عـــراق هیچگونـــه تعللـــی در تکمیـــل پروژه هـ
نیســـت و دســـتگاه هایی کـــه بـــه هـــر دلیـــل نمی تواننـــد 
دســـتگاه های  ســـایر  بـــه  مسئولیت شـــان  باشـــند  همـــراه 
ـــی  ـــان جنوب ـــتان خراس ـــب اس ـــود. 41 موک ـــذار ش ـــی واگ متقاض
در  حســـینی  اربعیـــن  زائـــران  بـــه  خدمات رســـانی  بـــرای 
ــا  ــی بـ ــان جنوبـ ــته خراسـ ــال گذشـ ــود. سـ ــا می شـ ــراق برپـ عـ
ــینی  ــن حسـ ــران اربعیـ ــه زائـ ــانی بـ ــب در خدمت رسـ ۳5 موکـ

ــارکت داشـــت. مشـ

زائـــران پیـــاده روی اربعیـــن خراســـان جنوبـــی، از مـــرز مهـــران 
نیـــز مـــی تواننـــد بـــه عـــراق عزیمـــت کننـــد. مدیـــر حـــج و زیـــارت 
ـــت:  ـــن گف ـــتاد اربعی ـــزام س ـــام و اع ـــت ن ـــه ثب ـــئول کمیت ـــتان و مس اس
ــه  ــرز چذابـ ــط از مـ ــی فقـ ــان جنوبـ ــران اربعیـــن خراسـ ــون زائـ تاکنـ
اعـــزام مـــی شـــدند کـــه از مـــرز مهـــران نیـــز بـــه روی ایـــن زائـــران 
ـــا  ـــتی ب ـــد. نوفرس ـــایی ش ـــن بازگش ـــاده روی اربعی ـــور در پی ـــرای حض ب
ـــزود:  ـــد، اف ـــردد کنن ـــد ت ـــی توانن ـــرز م ـــر دو م ـــران از ه ـــه زائ ـــان اینک بی

ـــرای  ـــد، ب ـــام کردن ـــت ن ـــه ثب ـــرز چذاب ـــرای م ـــماح ب ـــامانه س ـــا در س ـــراد قب ـــن اف ـــه ای ـــی ک درصورت
خـــروج از مـــرز مهـــران هیـــچ ممانعتـــی ندارنـــد. وی بیـــان کـــرد:  از ابتـــدای شـــهریور تاکنـــون 
بیـــش از دو هـــزار نفـــر از خراســـان جنوبـــی بـــرای شـــرکت در پیـــاده روی اربعیـــن  در ســـامانه 

ســـماح ثبـــت نـــام قطعـــی کردنـــد، 

ـــول  ـــوارض وص ـــات و ع ـــل مالی ـــان از مح ـــون توم ـــارد و 4۰۰ میلی ۳۶ میلی
ـــا،  ـــهرداری ه ـــاب ش ـــه حس ـــزوده، ب ـــر ارزش اف ـــات ب ـــام مالی ـــده در نظ ش
دهیـــاری هـــا و مناطـــق عشـــایری واریـــز شـــده اســـت. مدیـــرکل امـــور 
ـــاب  ـــه حس ـــان ب ـــون توم ـــارد و 9۰۰ میلی ـــت: ۲۳ میلی ـــتان گف ـــی اس مالیات
ـــاری  ـــاب دهی ـــه حس ـــان ب ـــون توم ـــارد و ۲۰۰ میلی ـــا ، 9 میلی ـــهرداری ه ش
هـــا ، 9۰۰ میلیـــون تومـــان بـــه حســـاب روســـتاهای فاقـــد دهیـــاری و 
ـــایری  ـــق عش ـــاب مناط ـــه حس ـــان ب ـــون توم ـــارد و 4۰۰ میلی ـــغ ۲ میلی مبل

ـــی  ـــی و خدمات ـــرای اجـــرای طـــرح هـــای عمران ـــغ ب ـــن مبال ـــزود: ای ـــی اف ـــز شـــده اســـت.  مهـــدی نبات واری
ـــته  ـــش داش ـــد کاه ـــال ۶ درص ـــابه پارس ـــدت مش ـــا م ـــه ب ـــه در مقایس ـــد ک ـــز ش ـــته واری ـــاه گذش در 5 م
ـــهرداری  ـــاب ش ـــه حس ـــد ب ـــزوده بای ـــر ارزش اف ـــات ب ـــد مالی ـــد از 9 درص ـــون، ۳ درص ـــاس قان ـــت. براس اس

ـــود. ـــز ش ـــا واری ـــاری ه ـــا و دهی ه

نماینده مجلس:

 درخواست متوقف شدن مزایده ها را داریم

آمادگی ستاد عتبات عالیات خراسان جنوبی برای همکاری با سایر استان ها

اضافه شدن مرز مهران برای تردد 
زائران اربعین خراسان جنوبی

36 میلیارد تومان سهم شهرداری ها
 و دهیاری ها از مالیات
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شهیداحمد حیدری  
خدايـــا! جـــز يـــاري اســـام و مســـلمين هـــدف ديگـــری 
ــا وقاســـم  كبرهـ ــه رو هميـــن ا لـ ــا! مـــن را دنبا ــدارم. خدايـ نـ
هـــا و مســـلم بـــن عوســـجه هـــا قراربـــده. خدايـــا مـــن گنـــاه 
ــتم  گرنتوانسـ ــه ا ــتم كـ ــدوار هسـ ــا اميـ ــرده ام امـ ــادی كـ يـ ز
ـــا آورم،  ـــاب را بج ـــر انق ـــود رهب ـــت وج ـــكر نعم ـــو ش ـــدرگاه ت ب
ــت  ــاي درخـ ــه پـ ــن بـ ــل مـ ــون ناقابـ ــه خـ ــدوارم كـ ــا اميـ امـ

ــزد. يـ ــام بر اسـ

حوادث

تشنگی ، علت فوت چوپان گمشده طبسی
و  تشـــنگی   ، جنوبـــی  خراســـان  قانونـــی  پزشـــکی  مدیـــرکل 
گرمـــای هـــوا را علـــت فـــوت چوپـــان 26 ســـاله اهـــل روســـتای 
ـــی  ـــس از بررس ـــت: پ ـــرزاده گف ـــرد. جعف ـــام ک ـــس اع ـــروآباد طب خس
صـــورت گرفتـــه مشـــخص شـــد بیـــن 24 تـــا 36 ســـاعت قبـــل از 
ـــوت  ـــوا ف ـــای ه ـــنگی و گرم ـــر تش ـــوان براث ـــن ج ـــد ، ای ـــف جس کش
کـــرده اســـت. مدیـــر کل پزشـــکی قانونـــی اســـتان افـــزود: فـــوت 
ایـــن جـــوان هیـــچ گونـــه دلیـــل جنایـــی نداشـــته و مراتـــب بـــه 
مراجـــع قضایـــی اعـــام شـــده اســـت. جســـد چوپـــان 26 ســـاله 
اهـــل روســـتای خســـروآباد شهرســـتان طبـــس، پـــس از ســـه روز 
ـــتای  ـــی روس ـــر در حوال ـــال احم ـــدادی ه ـــای ام ـــتجوی نیروه جس

معظـــم آبـــاد ایـــن شهرســـتان پیـــدا شـــد.

بازداشت شرور متواری در بیرجند
ــرد  ــاح سـ ــا سـ ــردی را بـ ــوعا فـ ــه در روز تاسـ ــواری کـ ــرور متـ شـ
مجـــروح کـــرده بـــود، دســـتگیر شـــد. فرمانـــده انتظامـــي بیرجنـــد 
ـــي و پليســـي، شـــرور  ـــد روز كار اطاعات ـــس از چن ـــوران پ ـــت: مأم گف
متـــواری را کـــه قصـــد خـــروج از اســـتان داشـــت شناســـایی و در 
عملياتـــی غافلگيرانـــه دســـتگير کردنـــد. ســـرهنگ شـــاهوردی 
ـــت،  ـــراری اس ـــرباز ف ـــرقت و س ـــابقه س ـــه دارای س ـــم ک ـــزود: مته اف
ـــع  ـــه مراج ـــي ب ـــل قانون ـــام مراح ـــراي انج ـــده ب ـــل پرون ـــس از تكمي پ

قضايـــي معرفـــي شـــد.

کشف 135 کیلوگرم هروئین در عملیات مشترک پلیسی
ــن  ــرم هروئیـ ــف 135 کیلوگـ ــتان از کشـ ــی اسـ ــده انتظامـ فرمانـ
در عملیـــات مشـــترک فرماندهـــی انتظامـــی خراســـان جنوبـــی و 
اســـتان کرمـــان خبـــر داد. ســـردارمجید شـــجاع گفـــت: مأمـــوران 
پلیـــس مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر فرماندهـــی انتظامـــی اســـتان 
ـــرار  ـــای اش ـــت کاروان ه ـــر فعالی ـــی ب ـــی مبن ـــت اطاعات ـــا دریاف ب
ــان  ــط قاچاقچیـ ــدر توسـ ــواد مخـ ــل مـ ــری و حمـ ــوزه کویـ در حـ
بافاصلـــه موضـــوع را پیگیـــری و دســـتگیری ســـوداگران مـــرگ 

را در دســـتور کار قـــرار دادنـــد. 
بررســـی  در  اینکـــه  بیـــان  بـــا  اســـتان  انتظامـــی  فرمانـــده 
مأمـــوران مشـــخص شـــد قاچاقچیـــان قصـــد انتقـــال محمولـــه 
از مســـیرهای  بـــا یـــک خـــودروی ســـمند  را  مـــواد مخـــدر 
ــور را  ــزی کشـ ــهرهای مرکـ ــه شـ ــان بـ ــتان کرمـ ــی اسـ مواصاتـ
ـــارزه  ـــس مب ـــوران پلی ـــه مأم ـــوع ب ـــه موض ـــزود: بافاصل ـــد، اف دارن
ــان  ــا بیـ ــد. وی بـ ــام شـ ــان اعـ ــتان کرمـ ــدر اسـ ــواد مخـ ــا مـ بـ
ـــه  ـــق ب ـــمند متعل ـــودروی س ـــک خ ـــترک ی ـــات مش ـــه در عملی اینک
قاچاقچیـــان در محـــور "بافـــت- ســـیرجان"توقیف شـــد، گفـــت: 
در بازرســـی از خـــودرو 135 کیلوگـــرم هروئیـــن کشـــف و متهـــم 
دســـتگیر شـــده پـــس از تشـــکیل پرونـــده بـــه مقامـــات قضائـــی 

ــد. ــل داده شـ تحویـ

کشف بیش از يك تن گندم قاچاق در درمیان
یـــک تـــن و 300 کیلـــو گـــرم گنـــدم قاچـــاق در شهرســـتان 
ــان  ــی درمیـ ــده انتظامـ ــد. فرمانـ ــط شـ ــف و ضبـ ــان کشـ درمیـ
گفـــت: مأمـــوران يـــگان امـــداد ایـــن شهرســـتان هنـــگام گشـــت 
ــزدا  ــت مـ ــك وانـ ــه يـ ــوری بـ ــای عبـ ــرل خودروهـ ــي و کنتـ زنـ
ـــرم  ـــن و300 كيلوگ ـــك ت ـــی آن ي ـــس از بازرس ـــدند و پ ـــكوك ش مش
گنـــدم فاقـــد مجـــوز حمـــل و انتقـــال کشـــف کردنـــد. ســـرهنگ 
ــودرو توقيـــف و يـــك  ــه، خـ ــن زمینـ ــزود: در ايـ ــتانی افـ دشتسـ

ــد. ــتگير شـ ــم دسـ متهـ

ـــهری  ـــایری، ش ـــتایی، عش ـــعه روس ـــی، توس ـــروه زیربنای کارگ
و آمایـــش ســـرزمین و محیـــط زیســـت خراســـان جنوبـــی 
ـــزار  ـــتان برگ ـــرح از ۹ شهرس ـــب 52 ط ـــی و تصوی ـــرای بررس ب
شـــد کـــه در نهایـــت 21 طـــرح از دســـتور کار ایـــن جلســـه 
طوالنـــی 4 ســـاعته خـــارج شـــد.  در ایـــن جلســـه همـــه 
ـــدان، سربیشـــه، ســـرایان  طـــرح هـــای شهرســـتان هـــای نهبن
و قایـــن تصویـــب شـــد. 14 طـــرح مربـــوط بـــه شهرســـتان 
درمیـــان، 2 طـــرح شهرســـتان بشـــرویه و همچنیـــن 
ـــور  ـــدم حض ـــل ع ـــه دلی ـــوه ب ـــتان زیرک ـــای شهرس ـــرح ه ط
فرمانـــداران و نماینـــده ای از طـــرف ایـــن شهرســـتان هـــا 
از دســـتور کار خـــارج شـــد. در ادامـــه 10طـــرح شهرســـتان 
خوســـف بـــه تصویـــب رســـید. طـــرح اردوگاه گردشـــگری 
ـــم  ـــی رغ ـــف عل ـــهر خوس ـــواب ش ـــیه گ ـــایری در حاش و عش

موافقـــت و دریافـــت تاییدیـــه از طـــرف دســـتگاه های 
ـــور  ـــی ام ـــاون هماهنگ ـــت مع ـــه درخواس ـــه ب ـــی مربوط اجرای
عمرانـــی اســـتاندار خراســـان جنوبـــی بـــرای بررســـی بیشـــتر و 

تاییـــد مشـــاور ذی صـــاح از دســـتور کار خـــارج شـــد.
ــان  ــتاندار خراسـ ــی اسـ ــور عمرانـ ــی امـ ــاون هماهنگـ معـ
جنوبـــی در ایـــن جلســـه بـــا بیـــان اینکـــه طـــرح احـــداث 
ــاور  ــایری خوســـف را بایـــد مشـ اردوگاه گردشـــگری و عشـ
ـــام  ـــدام انج ـــن اق ـــون ای ـــر تاکن ـــد و اگ ـــد کن ـــاح تایی ذی ص
ـــراث  ـــت: از می ـــند، گف ـــخگو باش ـــد پاس ـــان بای ـــده متولی نش
ـــد! ـــرده باش ـــد ک ـــرح را تایی ـــن ط ـــت ای ـــد اس ـــی بعی فرهنگ
ــام  ــرد: تمـ ــد کـ ــان تاکیـ ــال الدیـــن میرجعفریـ ــید کمـ سـ
ــرف  ــد و صـ ــی کننـ ــی را طـ ــیر قانونـ ــد مسـ ــائل بایـ مسـ
ـــه  ـــد ک ـــد کن ـــی را تایی ـــی طرح ـــتگاه اجرای ـــک دس ـــه ی اینک

ــرد.  طـــرح هـــای شهرســـتان  نمی شـــود آن را مصـــوب کـ
بیرجنـــد شـــامل احـــداث مرکـــز تفریحـــی و ســـرگرمی، تعییـــن 
کاربـــری گردشـــگری در اراضـــی دولتـــی واقـــع در حریـــم 
ـــتور  ـــز از دس ـــول نی ـــه قنص ـــه کات ـــوم ب ـــد موس ـــهر بیرجن ش
کار خـــارج شـــد. همچنیـــن احـــداث حصارکشـــی و اتـــاق 
کارگـــری مربـــوط بـــه شـــهرداری بیرجنـــد نیـــز بـــه دلیـــل 
ـــا  ـــد. ام ـــارج ش ـــه خ ـــتور کار جلس ـــز از دس ـــهردار نی ـــود ش نب
ـــرورش و  ـــد پ ـــداث واح ـــد گاوداری واح ـــداث واح ـــرح اح ط
ـــرای  ـــه ب ـــن جلس ـــان ای ـــد. در پای ـــب ش ـــرب تصوی ـــر عق تکثی
بحـــث بررســـی پیشـــنهادات جهادکشـــاورزی در خصـــوص 
ـــرر شـــد  ـــز مق ـــی  نی ـــاب خشـــک کن واحدهـــای زرشـــک و عن
ـــه  ـــب ب ـــرای تصوی ـــدد ب ـــت مج ـــط زیس ـــه محی ـــا اصاحی ب

کارگـــروه ارائـــه شـــود.

ـــدارس  ـــروع م ـــه ش ـــتر ب ـــد روز بیش ـــه چن ـــم اینک ـــی رغ  عل
ـــوازم  ـــروش ل ـــگاه ف ـــی نمایش ـــوز از برپای ـــده هن ـــی نمان باق
ــان جنوبی  ــی در خراسـ ــرخ تعاونـ ــا نـ ــر بـ ــر و دفاتـ التحریـ
خبـــری نیســـت.  یـــک شـــهروند بیرجنـــدی در گفتگـــو بـــا 
ـــر  ـــوازم التحری ـــد ل ـــه خری ـــون موفـــق ب ـــا کن مهـــر اظهارکـــرد: ت
ـــروم  ـــه می ـــگاهی را ک ـــر فروش ـــده ام و ه ـــدم نش ـــرای فرزن ب
خبـــری از لـــوازم التحریـــر بـــا قیمـــت تعاونـــی نیســـت.  
ـــروش  ـــزاری نمایشـــگاه ف ـــان برگ ـــه از زم ـــا گای اســـماعیلی ب
پائیـــزه و لـــوازم التحریـــر بیـــان کـــرد: متاســـفانه هرچـــه 
انتظـــار هـــم کشـــیدیم کـــه ایـــن نمایشـــگاه بازگشـــایی 
ـــر  ـــب ت ـــت مناس ـــا قیم ـــر ب ـــوازم التحری ـــاید ل ـــا ش ـــود ت ش
ـــه  ـــم ک ـــه کنی ـــا تهی ـــگاه ه ـــن نمایش ـــم در ای ـــازار بتوانی از ب

ـــت. ـــده اس ـــا نش ـــون برپ ـــا کن ـــفانه ت متاس
 یکـــی دیگـــر از شـــهروندان بیرجنـــدی بـــا اعـــام اینکـــه 
ـــر را در  ـــوازم التحری ـــزه و ل ـــگاه پایی ـــایی نمایش ـــر بازگش خب
تبلیغـــات محلـــی بـــرای 31 شـــهریورماه تـــا 5 مهـــر مـــاه 
ـــخ  ـــن تاری ـــگاه در ای ـــی نمایش ـــا برپای ـــت: عم ـــده ام، گف دی
دیگـــر بـــرای مـــردم دری دوا نخواهـــد کـــرد. حســـین پـــور 
بـــا بیـــان اینکـــه والدیـــن خریـــد خـــود را اصـــوال قبـــل از 
ـــن  ـــه ای ـــت: دغدغ ـــان داش ـــد، بی ـــی دهن ـــام م ـــر انج اول مه
ـــگاه  ـــن نمایش ـــی ای ـــای ابتدای ـــه در روزه ـــود دارد ک ـــم وج ه
ـــال  ـــه احتم ـــی ک ـــر و تخفیف ـــوازم التحری ـــی ل ـــل گران ـــه دلی ب
ـــیم  ـــه باش ـــلوغی مواج ـــا ش ـــد ب ـــگاه باش ـــی رود در نمایش م
ـــال  ـــه س ـــان اینک ـــا بی ـــود. وی ب ـــا نش ـــد مهی ـــکان خری و ام
گذشـــته در چنـــد مســـجد شـــهر بیرجنـــد شـــاهد برپایـــی چنـــد 
ـــی هـــم  ـــم و تخفیـــف هـــای خوب ـــر بودی ـــوازم التحری ـــه ل غرف
ــزی  ــه ریـ ــال برنامـ ــفانه امسـ ــرد: متاسـ ــان کـ داشـــت، بیـ

مناســـبی بـــرای برگـــزاری نمایشـــگاه هـــا نشـــده اســـت.
 تغییر فرم های مدارس و افزايش قیمت ها

ـــا بیـــان اینکـــه  نخعـــی از دیگـــر شـــهروندان بیرجنـــدی هـــم ب
قیمـــت لـــوازم التحریـــر امســـال بـــا هیـــچ ســـالی قابـــل 
ـــرم  ـــر ف ـــر در تغیی ـــه دیگ ـــه داد: گای ـــت، ادام ـــه نیس مقایس
ـــال  ـــر س ـــم ه ـــه مجبوری ـــت ک ـــدارس اس ـــاله م ـــر س ـــای ه ه

ـــم. ـــه کنی ـــرم را تهی ـــن ف ـــان ای ـــرای فرزندانم ب
ـــته دو  ـــال گذش ـــرم س ـــه ف ـــم اینک ـــی رغ ـــد: عل ـــی گوی وی م
فرزنـــدم هنـــوز قابـــل اســـتفاده بـــرای امســـال اســـت امـــا 
ـــه  ـــرای تهی ـــدد ب ـــد مج ـــرده و بای ـــر ک ـــا تغیی ـــرم ه ـــگ ف رن
ــرم  ــت فـ ــال قیمـ ــه وی امسـ ــه گفتـ ــم. بـ ــدام کنیـ آن اقـ
هـــای مدرســـه هـــم افزایـــش زیـــادی داشـــته و بســـیاری 
ـــه  ـــن جامع ـــه پایی ـــط ب ـــار متوس ـــا اقش ـــن خصوص از والدی
ـــتند. ـــه آن نیس ـــه تهی ـــادر ب ـــد ق ـــد دارن ـــه فرزن ـــا س ـــه دو ی ک

افزايش سه برابری قیمت لوازم التحرير
ـــر  ـــوازم التحری ـــروش ل ـــاالن حـــوزه ف علیرضـــا احمـــدی از فع
ــرد: قیمـــت  ــار کـ ــه اظهـ ــن زمینـ ــان جنوبی در ایـ در خراسـ
لـــوازم التحریـــر نســـبت بـــه ســـال گذشـــته حـــدود ســـه 
– چهـــار برابـــر شـــده اســـت و شـــامل کاالهـــای ایرانـــی و 
خارجـــی می شـــود. وی اظهـــار کـــرد: از طـــرف دیگـــر بـــه 
ــه  ــواد اولیـ ــودن مـ ــی بـ ــون خارجـ ــواردی چـ ــطه مـ واسـ
و تأثیـــر تحریم هـــا ایـــن افزایـــش قیمـــت را در لـــوازم 

ــم. ــم ببینیـ ــتر می توانیـ ــی بیشـ ــر ایرانـ التحریـ
ــوزه  ــال در حـ ــدود 1۸ سـ ــه حـ ــادی کـ ــال اقتصـ ــن فعـ ایـ
فـــروش انـــواع لـــوازم التحریـــر فعالیـــت داشـــته اســـت، 
ـــوازم التحریـــر  بیـــان کـــرد: تاکنـــون هنـــوز خبـــری از توزیـــع ل
تعاونـــی در بازارهـــای بیرجنـــد و خراســـان جنوبی نیســـت.

ـــز  ـــد نی ـــتان بیرجن ـــر شهرس ـــوازم التحری ـــه ل ـــس اتحادی  رئی
بیـــان کـــرد:  از موضـــوع قیمـــت بـــاالی لـــوازم التحریـــر و 
ـــته  ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــری آن نس ـــه براب ـــش دو – س افزای
ـــیدن  ـــک پاش ـــا نم ـــرح آن تنه ـــد و ط ـــاع دارن ـــگان اط هم
بـــر زخـــم مـــردم اســـت. مهـــدی راســـتگو مقـــدم، اظهـــار 
ــر  ــوازم التحریـ ــازار لـ ــه در بـ ــت کـ ــال اسـ ــد سـ ــرد: چنـ کـ
ـــردم  ـــدارد و م ـــود ن ـــی وج ـــر تعاون ـــوازم التحری ـــری از ل خب
بـــه صـــورت آزاد نیازهـــای فرزنـــدان خـــود در ایـــن حـــوزه 
را تأمیـــن می کننـــد. وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه 
ــرا  ــر تعاونـــی چـ ــوازم التحریـ ــع لـ ــدم توزیـ ــورت عـ در صـ
ــی  ــط برخـ ــی توسـ ــر تعاونـ ــروش دفاتـ ــی فـ ــاهد آگهـ شـ
ــه داد:  ــتیم، ادامـ ــروش هسـ ــای فـ ــا و واحدهـ از مغازه هـ
این هـــا همـــه تبلیغـــات دروغیـــن، نوعـــی کاهبـــرداری و 
ـــتگو  ـــت. راس ـــروش اس ـــت ف ـــردم جه ـــذب م ـــرای ج ـــا ب تنه
مقـــدم افـــزود: بـــرای ســـال جـــاری نیـــز هنـــوز دفاتـــر تعاونـــی 
ـــع آن در  ـــال توزی ـــت و احتم ـــده اس ـــد نش ـــهر بیرجن وارد ش
ـــری  ـــه دفات ـــان اینک ـــا بی ـــود دارد. وی ب ـــده وج ـــای آین روزه
کـــه بـــه عنـــوان دفتـــر تعاونـــی مـــی شناســـیم همـــان 
دفاتـــری اســـت کـــه کاغـــذ آن بـــا ارز  4200 تومـــان تهیـــه 
ـــت  ـــتراتژیک دول ـــای اس ـــز کااله ـــه ج ـــت: ب ـــت، گف ـــده اس ش

بـــه ســـمت آزاد کـــردن همـــه کاالهـــا رفتـــه اســـت.
در حال جذب دفتر تعاونی هستیم

ـــی و توســـعه تجـــارت  ـــان معـــاون امـــور بازرگان الیـــاس جویب
اداره کل صنعـــت، معـــدن و تجـــارت خراســـان جنوبی نیـــز 
ـــازار  ـــرای ب ـــی ب ـــر تعاون ـــوازم التحری گفـــت: در حـــال جـــذب ل
ـــه  ـــم ب ـــتیم و امیدواری ـــان جنوبی هس ـــر خراس ـــوازم التحری ل

ـــود.  ـــق ش ـــر محق ـــن ام زودی ای

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: از میراث فرهنگی بعید است که طرح را تائید کرده باشد

متلك بـه آقـای مدير کـل

خبری از لوازم التحرير دولتی در بازار نیست

يادداشت گرانی در دفتر مهر
 طنز امروز

گوشـــی !
مصطفی مشایخی

 دست سیروس و نسترن گوشی
دست بلقیس و مش حسن گوشی

صبح تا شب مدام می بینی
بین هر گوش و هر دهن گوشی

خوش به حال مخابراتی ها
چون که افتاده دست زن گوشی

خوب کاری به دست ما داده است
با پیامک به هم زدن گوشی

رفته باال هزینه اش یعنی
شده کال کمر شکن گوشی

با تمام ظرافتش شده است
بدتر از شاخ کرگدن گوشی

شده چیزی برای پز دادن
یا همان قیف آمدن گوشی

بچه هایم بجز یکی دارند
رنگ هر کیف و پیرهن گوشی

آن یکی هم خریده از بازار
با حقوق سه برج من گوشی

قد یک بر بری است تقریبا
یا به قول خودش خفن گوشی

پسرم مثل انتحاری ها
بسته در چند جای تن گوشی

رفته باال هزینه اش یعنی
شده کال کمر شکن گوشی



ـــهید  ـــردار ش ـــت س ـــا محوری ـــای ۲ ب ـــات کرب ـــهدای عملی ـــود ش یادب
محمـــود کاوه امـــروز در بیرجنـــد برگـــزار مـــی  شـــود. بـــه همیـــن 
بهانـــه زندگـــی ایـــن ســـردار رشـــید 8 ســـال دفـــاع مقـــدس را بـــا 
تلخیـــص مـــرور مـــی کنیـــم. محمـــود کاوه در ســـال ۱۳۴۰ در مشـــهد در 
ـــارت)ع(  ـــی و دوســـتدار اهـــل بیـــت عصمـــت و طه ـــواده ای مذهب خان
ـــی رود، در  ـــمار م ـــه ش ـــد ب ـــبه متعه ـــه از کس ـــدرش ک ـــد. پ ـــد ش متول
ــارز، از  ــون مبـ ــا و روحانیـ ــا علمـ ــاق، بـ ــاهی و اختنـ دوران ستمشـ
ــمی نژاد و  ــهیدان هاشـ ــه ای و شـ ــت ا... خامنـ ــرت آیـ ــه حضـ جملـ
ـــت  ـــدش اهمی ـــت فرزن ـــرای تربی ـــه ب ـــاط داشـــت؛ وی ک ـــاب ارتب کامی
ـــه مجالـــس و محافـــل  ـــود، محمـــود را همـــراه خـــود ب ـــل ب ـــادی قای زی
مذهبـــی و نمـــاز جماعـــت می بـــرد و از ایـــن راه، او را بـــا مکتـــب 

اهـــل بیـــت و تعالیـــم انسان ســـاز اســـام آشـــنا کـــرد.
محمـــود کاوه، دوران تحصیـــات ابتدایـــی خـــود را در چنیـــن شـــرایطی 
ـــد  ـــگام تول ـــه هن ـــدرش ب ـــی پ ـــه آرزوی قلب ـــا ک ـــرد. از آنج ـــپری ک س
ـــروان واقعـــی  ـــف صالحـــان و پی ـــه وی را در ردی ـــود ک ـــن ب ـــود ای محم
مکتـــب اســـام قـــرار دهـــد، محمـــود بـــا عاقـــه قلبـــی و تشـــویق 
پـــدر، وارد حـــوزه علمیـــه شـــد و همزمـــان، تحصیـــات دوران 
ـــاب،  ـــری انق ـــا اوج گی ـــه داد. ب ـــز ادام ـــتان را نی ـــی و دبیرس راهنمای
او کـــه جوانـــی بـــا نشـــاط، فعـــال و مذهبـــی بـــود، بـــا شـــرکت در 
محافـــل درس مســـاجد جواداالئمـــه و امـــام حســـن مجتبـــی )ع( 
کـــه در آن زمـــان از مراکـــز تجمـــع نیروهـــای مبـــارز مشـــهد بـــود 
از هدایتهـــا و تعالیـــم حضـــرت آیـــت ا... خامنـــه ای بهره هـــای 
فراوانـــی بـــرد. وی ره توشـــه های همیـــن تعالیـــم را بـــا خـــود بـــه 
محیـــط دبیرســـتان و میـــان دانش آمـــوزان منتقـــل می نمـــود، تـــا 
ـــد.  ـــارزه شـــناخته گردی ـــوان محـــور مب ـــه عن آنجـــا کـــه در دبیرســـتان، ب
ـــام  ـــرت ام ـــای حض ـــش اعامیه ه ـــه پخ ـــر، ب ـــه واف ـــا عاق ـــود ب محم
خمینـــی )ره( همـــت گماشـــت و فعاالنـــه در راهپیمایی هـــا و 

درگیـــری هـــای زمـــان انقـــاب، شـــرکت می نمـــود.

فعالیت های بعد از پیروزی انقالب اسالمی
بـــا پیـــروزی انقـــاب اســـامی، کاوه جـــزو اولیـــن عناصـــر مؤمـــن و 
متعهـــدی بـــود کـــه بـــه ســـپاه پاســـداران انقـــاب اســـامی در شـــهر 
ــوزش  ــک دوره آمـ ــدن یـ ــس از گذرانـ ــت. پـ ــهد پیوسـ ــدس مشـ مقـ
ـــیج  ـــپاه و بس ـــرادران س ـــی ب ـــوزش نظام ـــه آم ـــی، ب ـــه چریک ـــش ماه ش
ـــرت  ـــریف حض ـــت ش ـــت از بی ـــور حفاظ ـــه منظ ـــس از آن، ب ـــت. پ پرداخ
ـــت  ـــران عزیم ـــه ته ـــه ب ـــش ماه ـــی ش ـــی مأموریت ـــی، ط ـــام خمین ام
ـــای  ـــدادی از نیروه ـــراه تع ـــه هم ـــی، ب ـــگ تحمیل ـــروع جن ـــا ش ـــرد. ب ک
خراســـان بـــه جبهه هـــای جنـــوب اعـــزام شـــد و لیکـــن مدتـــی بعـــد 
ـــرای  ـــت، او را ب ـــی داش ـــه مرب ـــادگان ب ـــه پ ـــدیدی ک ـــاز ش ـــت نی ـــه عل ب

آماده ســـازی و آمـــوزش نیروهـــا بـــه مشـــهد فراخواندنـــد.

کاوه در کردستان
ــادی  ــت زیـ ــا اهمیـ ــوزش نیروهـ ــرای آمـ ــه بـ ــن کـ ــود ایـ ــا وجـ بـ
قایـــل بـــود و مســـئول مســـتقیم او، تمایـــل نداشـــت وی را، کـــه 
از مربیـــان دلســـوز و قـــوی محســـوب می شـــد، بـــه جبهـــه اعـــزام 
نمایـــد، امـــا روح پرتاطـــم محمـــود بـــه دنبـــال فرصتـــی بـــود تـــا 
ــاب  ــای کارزار، از انقـ ــرد و در صحنه هـ ــرار گیـ ــمن قـ رودرروی دشـ
و ارزش هـــای آن بـــه صـــورت عملـــی دفـــاع نمایـــد. بنابرایـــن در 
اولیـــن فرصـــت رضایـــت فرمانـــده پـــادگان را جلـــب نمـــود و بـــا 
شـــور و شـــوقی وافـــر، بـــه دیـــار کردســـتان کـــه در آن زمـــان، بـــا 

توطئـــه گروهکهـــا و عناصـــر ضـــد انقـــاب، دســـتخوش درگیـــری و 
ـــدادی  ـــراه تع ـــه هم ـــه ب ـــود ک ـــرد. محم ـــود عزیمـــت ک آشـــوب شـــده ب
از بـــرادران پاســـدار جهـــت آزادســـازی شـــهر بـــوکان وارد کردســـتان 
ـــان  ـــت، در هم ـــه داش ـــی ک ـــا و مهارتهای ـــل لیاقته ـــه دلی ـــود، ب ـــده ب ش

ابتـــدا بـــه عنـــوان فرمانـــده گروهـــی دوازده نفـــره انتخـــاب شـــد.

نقش کاوه در تیپ ویژه شهدا
ـــات سرنوشـــت ســـاز نیروهـــای ســـپاه در محورهـــای  ـــال عملی ـــه دنب ب
ـــه  ـــهدا ک ـــژه ش ـــپ وی ـــکیل تی ـــا تش ـــان ب ـــتان و همزم ـــف کردس مختل
ـــوان  ـــه عن ـــود، کاوه ب ـــده شـــهید ناصـــر کاظمـــی ب فرماندهـــی آن برعه
فرمانـــده عملیـــات تیـــپ انتخـــاب شـــد. هنـــوز مـــدت کوتاهـــی از 
ـــا آزادســـازی بســـیاری از  ـــه ب ـــن مســـئولیت ک فعالیـــت محمـــود در ای
ـــژه  ـــود کـــه آوازة تیـــپ وی ـــود، نگذشـــته ب مناطـــق کردســـتان همـــراه ب
ـــة  ـــی روحی ـــه بکل ـــاخت ک ـــر س ـــاب را متحی ـــد انق ـــان ض ـــهدا آنچن ش
ـــدگان  ـــورش رزمن ـــل هـــر ی ـــه در مقاب ـــا آنجـــا ک خـــود را از دســـت داد ت
اســـام، فـــرار را بـــر قـــرار ترجیـــح مـــی داد و می دانســـت کـــه 
ـــری  ـــودی، ثم ـــارت و ناب ـــز خس ـــگان، ج ـــن ی ـــل ای ـــت در مقاب مقاوم
نخواهـــد داشـــت. آزادســـازی ســـد بـــوکان و جـــاده47 کیلومتـــری 
آن، آزادســـازی جـــاده صائیـــن دژ بـــه تـــکاب، پاکســـازی منطقـــه 
کیلـــه و آشـــنوزنگ، آزادســـازی محـــور اســـتراتژیک پیرانشـــهر بـــه 
سردشـــت، کـــه بـــه عنـــوان مرکزیـــت و نقطـــه ثقـــل ضـــد انقـــاب 
بـــه شـــمار می آمـــد و منجـــر بـــه انهـــدام مرکـــز رادیویـــی آنهـــا و 
ـــدان  ـــازی زن ـــان و آزادس ـــه آلوات ـــرزی منطق ـــم م ـــات مه ـــح ارتفاع فت
ــد،  ــاب گردیـ ــد انقـ ــر از ضـ ــش از750 نفـ ــت بیـ ــو و هاکـ دوله تـ
ــود کاوه و  ــط محمـ ــه توسـ ــود کـ ــی بـ ــای تهاجمـ ــه نبردهـ از جملـ
ــد.  ــرا گردیـ ــزی و اجـ ــهدا طرح ریـ ــژه شـ ــپ ویـ ــش در تیـ همرزمانـ
تیـــپ ویـــژه شـــهدا بـــه فرماندهـــی محمـــود کاوه در ســـال63 در 
عملیـــات بـــدر همـــراه بـــا ســـایر یگانهـــای ســـپاه بـــا دشـــمن تـــا 
ــادر  ــات قـ ــخ64/4/23 در عملیـ ــد و در تاریـ ــلح جنگیـ ــدان مسـ دنـ
ــا یگانهایـــی از ارتـــش جمهـــوری اســـامی( در جبهـــه  ــراه بـ )همـ
شـــمالی ســـیدکان عـــراق، باعـــث برهـــم زدن آرایـــش نظامـــی 
دشـــمن گردیـــد. همچنیـــن در منطقـــه عملیاتـــی والفجـــر9 کـــه در 
ـــمن و  ـــوای دش ـــدام ق ـــت در انه ـــام گرف ـــراق انج ـــه ع ـــه چورات منطق

آزادســـازی بخشـــی از خـــاک آنـــان، نقـــش مؤثـــری داشـــت.

بخشی از وصیتنامه شهید محمود کاوه
ـــر  ـــه ه ـــد ک ـــرده باش ـــب ک ـــه را کس ـــن تجرب ـــد و ای ـــد بدان ـــمن بای دش
توطئـــه ای را کـــه علیـــه انقـــاب طرح ریـــزی کنـــد، امـــت بیـــدار و 
ـــده  ـــرد. آین ـــد ک ـــی خواه ـــز، آن را خنث ـــر عزی ـــروی از رهب ـــا پی آگاه ب
ـــدگان  ـــب رزمن ـــروزی نصی ـــه پی ـــت ک ـــن اس ـــًا روش ـــم کام ـــگ ه جن
ـــون  ـــه خ ـــت ک ـــم گذاش ـــا نخواهی ـــگاه م ـــد و هیچ ـــد ش ـــام خواه اس

ـــدر رود. ـــهیدانمان ه ش

سخنان مقام معظم رهبری در وصف شهید کاوه
ـــج ســـاله اداره مـــی  ـــار ـ پن »یـــک لشـــکر را یـــک جـــوان بیســـت و چه
ـــی  ـــن جوان ـــه ای ـــا، افســـری ب ـــچ جـــای دنی ـــه در هی ـــی ک ـــد، در حال کن
ـــا  ـــر ی ـــد نف ـــد ص ـــد. چن ـــکر را اداره کن ـــک لش ـــه ی ـــود ک ـــی ش ـــدا نم پی
ـــه در  ـــا؟ ن ـــد، در کج ـــی کن ـــری م ـــن رهب ـــان را ای ـــا انس ـــزار ت ـــد ه چن
ـــدان  ـــاق،  در می ـــان یی ـــا ف ـــگاه ی ـــان زیارت ـــوی ف ـــه س ـــافرت ب مس
ـــود  ـــا وج ـــمن ب ـــای دش ـــک ه ـــا تان ـــه ب ـــش،  در مقابل ـــر آت ـــگ، زی جن

ـــزار آدم  ـــد ه ـــاله، چن ـــد س ـــت و چن ـــوان بیس ـــک ج ـــع ی ـــه مان آن هم
ـــی  ـــازماندهی م ـــا س ـــد؛ ب ـــی کن ـــت م ـــد دارد هدای ـــی بینی ـــما م را ش
ـــد،  ـــی کنن ـــار م ـــار و م ـــمن را ت ـــکند، دش ـــی ش ـــط را م ـــو،  خ ـــرد جل ب
ـــتقر  ـــد و مس ـــی کنن ـــغال م ـــم اش ـــه ه ـــد، منطق ـــی گیرن ـــم م ـــیر ه اس
مـــی شـــوند. پـــس نظامیگـــری هـــم در معجـــزه گـــری انقـــاب و 
ـــر از  ـــا باالت ـــت؛  ام ـــا معنوی ـــه تنه ـــود دارد، ن ـــاب وج ـــازندگی انق س
ـــم  ـــه آن را ه ـــت ک ـــان اس ـــوای جوان ـــت و تق ـــن معنوی ـــری ای نظامیگ
دارنـــد.«/ »محمـــود زمـــان انقـــاب شـــاگرد مـــا بـــود؛ امـــا حـــاال 

ـــد.« ـــا ش ـــتاد م اس

ازدواج
شـــهید محمـــود کاوه در ســـال 1362 بـــا خانـــم فاطمـــه عماداالســـامی 
ـــد  ـــک فرزن ـــی 3 ســـاله ی ـــن ازدواج و زندگ ـــره ای ـــه ثم ـــود ک ازدواج نم
بـــه نـــام زهـــرا مـــی باشـــد. همســـر ایشـــان می گویـــد: در اولیـــن 
ـــن  ـــه م ـــتیم، ب ـــل از ازدواج داش ـــم قب ـــا ه ـــه ب ـــی ک ـــورد و صحبت برخ
گفـــت: مـــن مـــرد زندگـــی نیســـتم، آدمـــی نســـتم کـــه در ســـتاد 
ـــراق  ـــران و ع ـــگ ای ـــر جن ـــی اگ ـــه ام ، حت ـــرد جبه ـــن م ـــینم. م بنش
ـــه  ـــم علی ـــه مبارزات ـــر ب ـــای دیگ ـــا در ج ـــان ی ـــاز در لبن ـــه ب ـــوم بش تم
باطـــل ادامـــه خواهـــم داد. مـــن فکـــر میکنـــم پاســـداری کـــه در 
ســـتاد بنشـــیند و در جبهـــه حضـــور پیـــدا نکنـــد پاســـدار نیســـت. 
ـــلحه  ـــه اس ـــی ک ـــی و رمان ـــرا درک کن ـــه م ـــم ک ـــما می خواه ـــا از ش تنه

ـــد. ـــه دهی ـــم را ادام ـــب وار راه ـــما زین ـــاد، ش ـــن افت ـــه زمی ام ب

ماجرای انتقال پیکر شهید کاوه به ارتفاعات حاج عمران
ــه در  عبـــدا... یاســـگر از رزمنـــدگان لشـــکر ویـــژه شـــهدا اســـت کـ
ـــن  ـــا 65 در ای ـــال های 63 ت ـــربازی اش در س ـــت س ـــول دوران خدم ط
ـــده آمبوالنـــس  ـــوان رانن ـــه عن لشـــگر حضـــور داشـــته اســـت. وی کـــه ب
در ایـــن لشـــکر خدمـــت کـــرده اســـت، خاطراتـــی از ســـردار شـــهید 
»محمـــود کاوه« فرمانـــده لشـــکر ویـــژه شـــهداء دارد کـــه خواندنـــی 
ـــودم  ـــتر ب ـــک اش ـــپ مال ـــربازی در تی ـــت س ـــدای خدم ـــت: در ابت اس
امـــا بـــا تعریف هایـــی کـــه از شـــجاعت و دلیـــری شـــهید کاوه 
ـــوان  ـــه عن ـــراوان ب ـــه ف ـــرار و گری ـــا اص ـــدم ب ـــق ش ـــودم موف ـــنیده ب ش
ـــوم و  ـــهدا ش ـــژه ش ـــکر وی ـــدم وارد لش ـــط مق ـــس در خ ـــده آمبوالن رانن

ـــدم. ـــنا ش ـــکر آش ـــن لش ـــده ای ـــا فرمان ـــک ب از نزدی
شـــهید کاوه فرمانـــده ای شـــجاع و الیـــق بـــود، آنقـــدر معرفـــت در 
دریـــای وجـــود او مـــوج مـــی زد کـــه هـــر زمـــان عملیاتـــی انجـــام 
می گرفـــت نخســـتین فـــرد حمله کننـــده بـــه ســـمت دشـــمن بـــود 

ــت. ــارزه می پرداخـ ــه مبـ ــادوش رزمندگانـــش بـ و دوشـ
ـــهید  ـــا ش ـــتم، باره ـــی داش ـــه در رانندگ ـــی ک ـــت عمل ـــرعت و دق ـــا س ب
ـــی در  ـــردم حت ـــا ک ـــور جابه ج ـــرب کش ـــف غ ـــهرهای مختل کاوه را در ش
ـــیر  ـــول مس ـــاب در ط ـــاد ضدانق ـــای زی ـــود کمین ه ـــا وج ـــوان ب مری

ـــرای  ـــود. ب ـــود ب ـــی خ ـــای نظام ـــرای برنامه ه ـــرح و اج ـــال ط ـــه دنب ب
ـــران  ـــی در ته ـــان نظام ـــور فرمانده ـــا حض ـــه ب ـــه ای ک ـــرکت در جلس ش
برگـــزار شـــده بـــود، شـــهید کاوه را بـــه تهـــران رســـاندم. او پـــس از 
ـــین  ـــل ماش ـــه داخ ـــود ب ـــبانه خ ـــتراحت ش ـــرای اس ـــه ب ـــام جلس اتم
ـــد. هـــر چـــه مســـئولین نظامـــی اصـــرار  ـــه همـــراه مـــن خوابی آمـــد و ب
کردنـــد کـــه بـــه داخـــل پـــادگان بـــرود و شـــب را آنجـــا اســـتراحت 

ـــد. ـــین خوابی ـــل ماش ـــا داخ ـــد ام کن
در مســـیر دیگـــری یکـــی از همرزمانـــش را بـــا چنـــان ســـرعتی در 
مریـــوان بـــه پیـــش او رســـاندم کـــه وقتـــی ســـرعت بـــاالی کار را 
ـــرد.  ـــویقم ک ـــت و تش ـــوش گرف ـــرا در آغ ـــد و م ـــگفت  زده ش ـــد، ش دی
ـــان  ـــش همچن ـــا رزمندگان ـــورد ب ـــه در برخ ـــود ک ـــدری ب ـــد پ او همانن
ــاب را  ــای ضدانقـ ــا نیروهـ ــه مـ ــان کـ ــر زمـ ــد. هـ ــق می ورزیـ عشـ
دســـتگیر می کردیـــم، شـــهید کاوه در بازجویـــی از آنهـــا بـــه خوبـــی 
تشـــخیص مـــی داد کـــه سخنانشـــان راســـت اســـت یـــا دروغ چـــرا 
کـــه مدتـــی را بـــا آنهـــا همـــکاری کـــرده بـــود و شـــناخت خوبـــی 
از آنهـــا داشـــت. زمانـــی کـــه بـــرای انتقـــال پیکـــر شـــهید کاوه بـــه 
ـــه  ـــمن ب ـــنگین دش ـــش س ـــم، آت ـــران رفت ـــاج عم ـــات ح ـــاالی ارتفاع ب
ـــت،  ـــا می ریخ ـــای م ـــر نیروه ـــر س ـــتقیم ب ـــر مس ـــتقیم و غی ـــور مس ط
ـــهادت شـــهید کاوه شـــده بـــود و بـــه  ـــمن متوجـــه ش ـــرا کـــه دش چ
ـــد.  ـــب کن ـــهید کاوه را تصاح ـــازه ش ـــا جن ـــود ت ـــدد ب ـــق درص ـــر طری ه
بـــرادران عســـگری و تاتـــار، شـــهید کاوه را بـــه عقـــب آوردنـــد. بـــه 
ــه آتـــش  ــرا کـ ــود چـ ــته بـ ــم برداشـ ــت اش زخـ ــه پشـ ــه ای کـ گونـ
ــیدند،  ــس رسـ ــه آمبوالنـ ــه بـ ــی کـ ــود. زمانـ ــنگین بـ ــمن سـ دشـ
ــد.  ــلیک می شـ ــن شـ ــمت مـ ــه سـ ــمن بـ ــتقیم دشـ ــای مسـ تیرهـ
ـــتقیم  ـــای مس ـــم، تیره ـــه راه انداخت ـــس را ب ـــود آمبوالن ـــور ب ـــر ط ه
ـــت  ـــن داش ـــر از ای ـــلیک می شـــد و خب ـــن ش ـــمت م ـــه س ـــمن ب دش
کـــه آنهـــا می داننـــد کاوه در داخـــل ماشـــین مـــن اســـت. بـــا 
ســـرعت باالیـــی مســـیر خـــط مقـــدم تـــا محـــل اســـتقرار بهـــداری 
را طـــی کـــردم، زمانـــی کـــه بـــه داخـــل مقـــر لشـــکر ویـــژه شـــهدا 
رســـیدم همـــه بـــه دنبـــال نجـــات کاوه بودنـــد امـــا دریـــغ؛ چـــرا 
ـــت  ـــه پش ـــک ب ـــی کوچ ـــر ترکش ـــر اث ـــات اول ب ـــان لحظ ـــه او در هم ک
ـــتی و  ـــرادر دش ـــور ب ـــد از حض ـــود. بع ـــیده ب ـــهادت رس ـــه ش ـــرش ب س
اعـــام شـــهادت شـــهید کاوه، او را بـــه ارومیـــه انتقـــال دادنـــد و بـــرای 

تشـــییع جنـــازه بـــه مشـــهد فرســـتادند.

شهادت
یازدهـــم شـــهریور مـــاه 1365 روح ایـــن ســـردار شـــجاع اســـام و 
ــات  ــج( در عملیـ ــم )عـ ــه ا... االعظـ ــرت بقیـ ــته حضـ ــرباز وارسـ سـ
کربـــای2 بـــر بلنـــدای قلـــه 2519 حـــاج عمـــران بـــه پـــرواز درآمـــد 
ــر او را  ــاد و خاطـــره شـــجاعت های بی نظیـ و دل صخـــره و کـــوه، یـ

در خـــود ثبـــت کـــرد. 

5
اخبار علمی

زعفران عامل بهبود گردش خون
زعفـــران بـــه عنـــوان ادویـــه غذایـــی، دارای خـــواص بســـیار 
مفیـــدی اســـت. ایـــن ادویـــه بهتریـــن امدادرســـان، عامـــل بهبـــود 
ــم  ــد هضـ ــه می توانـ ــت کـ ــی اسـ ــدام گوارشـ ــون در انـ ــردش خـ گـ
غـــذا را آســـان کنـــد. بـــا پوشـــش معـــده و روده، بـــه تســـکین گاز 
و اســـیدیته معـــده نیـــز کمـــک خواهـــد کـــرد. برخـــی مطالعـــات 
نشـــان می دهـــد کـــه زعفـــران حتـــی ممکـــن اســـت ضدافســـردگی 

و ســـرطان نیـــز باشـــد.

با ریحان دندان هایتان را سفید کنید
ـــپس  ـــرده س ـــیاب ک ـــک و آس ـــان را خش ـــای ریح ـــت برگ ه ـــی اس کاف
بـــه خمیردنـــدان اضافـــه و هـــر روز از آن اســـتفاده کنیـــد، ریحـــان 
دندان هـــا را در برابـــر عفونـــت هـــم بیمـــه می کنـــد و مـــی توانـــد 

ـــود. ـــم ش ـــدان ه ـــیدگی دن ـــع پوس مان

ارتباط واکسن آنفلوآنزا با فشارخون 
ـــای  ـــاالی ۷۵ ســـال مزای ـــراد ب ـــودکان و اف ـــرای ک ـــزا ب واکســـن آنفلوآن
ـــوع بیمـــاری در  ـــن ن ـــرا موجـــب پیشـــگیری ای ـــی دارد، زی بســـیار خوب
ـــد  ـــا خواه ـــرگ آن ه ـــع م ـــی مان ـــود حت ـــاالن می ش ـــودکان و کهنس ک
شـــد. کســـانی کـــه فشـــارخون بـــاال دارنـــد خودشـــان در معـــرض 
ــتند.  ــکته هسـ ــال سـ ــب و احتمـ ــز و قلـ ــای مغـ ــی رگ هـ گرفتگـ
ـــان  ـــی بدنش ـــتگاه ایمن ـــد دس ـــزا می گیرن ـــراد آنفلوآن ـــن اف ـــی ای وقت
ـــد  ـــا خواه ـــر میکروب ه ـــاع در براب ـــرای دف ـــتر ب ـــاب بیش ـــث الته باع
ـــزی و  ـــکته مغ ـــال س ـــت و احتم ـــاک اس ـــاب خطرن ـــن الته ـــد. ای ش
قلبـــی را بیشـــتر می کنـــد. وقتـــی واکســـن آنفلوآنـــزا زده شـــود دو 
هفتـــه بعـــد آنتـــی بادی هایـــی )پادتـــن هایـــی( در خـــون علیـــه 
ــن  ــه ایـ ــوند کـ ــاخته می شـ ــن سـ ــود در واکسـ ــای موجـ ویروس هـ

ــد. ــری می کننـ ــت جلوگیـ ــروز عفونـ ــا از بـ پادتن هـ

کدام خوراکی موجب بی خوابی می شود؟
خـــوردن خوراکی هـــای شـــیرین می توانـــد ســـبب خـــواب آلودگـــی 
ـــرک  ـــای مح ـــت نورون ه ـــون، فعالی ـــد خ ـــطح قن ـــش س ـــود. افزای ش
ـــدن و   ـــل ش ـــب کس ـــر موج ـــن ام ـــد. همی ـــش می ده ـــواب را افزای خ
ـــون  ـــری همچ ـــوارض دیگ ـــث ع ـــه باع ـــود. ک ـــی ش ـــدن م ـــر خوابی دی

ـــود. ـــی ش ـــت م ـــه پوس ـــه زدن ب ـــی و صدم چاق

یادبود شهدای عملیات کربالی ۲ با محوریت سردار شهید محمود کاوه امروز در بیرجند برگزار می  شود

فرزند عاشورا
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گفته می شود تحلیل روز

*گفتـــه مـــی شـــود معـــاون پارلمانـــی رئیس جمهـــور اعـــام 
ـــن  ـــان ممک ـــن زم ـــریع تری ـــگاه ها در س ـــوان در ورزش ـــور بان ـــرده حض ک
ـــوان در  ـــور بان ـــرای حض ـــدات الزم ب ـــت تمهی ـــود و  دول ـــق می ش محق

ــت. ــم کرده اسـ ــگاه ها را فراهـ ورزشـ
*گفتـــه مـــی شـــود محمدرضـــا زائـــری بـــا انتشـــار متنـــی 
ــد  ــف وحیـ ــه طیـ ــی کـ ــله نقد هایـ ــاع از سلسـ ــداوم دفـ ــن تـ ضمـ
ـــک  ـــی ی ـــه اوج ط ـــس مؤسس ـــنی رئی ـــان محمدحس ـــی و احس جلیل
ـــری  ـــت رهب ـــی بی ـــه فرهنگ ـــه مجموع ـــبت ب ـــر نس ـــدی اخی ـــاه و ان م
ریاســـت ســـازمان  را گزینـــه  مطـــرح کرده انـــد، محمدحســـنی 
ـــینی،  ـــرده محمدحس ـــدواری ک ـــزار امی ـــرده و اب ـــی ک ـــیما معرف صداوس
بـــرای ایـــن منصـــب انتخـــاب شـــود و چهره هایـــی شـــبیه بـــه او 

اطـــراف رهبـــر انقـــاب را بگیرنـــد.
ـــات  ـــه دو تاسیس ـــا ب ـــه پهپاده ـــی حمل ـــود در پ ـــی ش ـــه م *گفت
ـــورس عربســـتان  ـــب صنعـــت نفـــت عربســـتان شـــاخص ب ـــی در قل نفت
ســـعودی 2/3 درصـــد بـــا بازگشـــایی بـــازار در روز یکشـــنبه کاهـــش 

ـــت. یاف
ـــت در  ـــر صنع ـــاون وزی ـــادی مع ـــاس قب ـــود عب ـــی ش ـــه م *گفت
ـــه مهرفـــرد معـــاون توســـعه بازرگانـــی و صنایـــع کشـــاورزی  نامـــه ای ب
وزارت جهـــاد کشـــاورزی نوشـــته اســـت کـــه ایـــن وزارتخانـــه بـــه 
دالیـــل نامعلـــوم از اختصـــاص ارز مـــورد نیـــاز برنج هـــای شـــرکت 
ـــودداری  ـــده خ ـــور مان ـــادر کش ـــرک  و بن ـــه در گم ـــی ک ـــی دولت بازرگان

می کنـــد. 
ـــتر از  ـــکا، بیش ـــی آمری ـــان زندان ـــداد زن ـــود تع ـــی ش ـــه م *گفت
ـــیه  ـــن،  روس ـــت چی ـــور پرجمعی ـــه کش ـــی در س ـــان زندان ـــوع زن مجم

ـــت. ـــد اس و هن
ـــر اســـتفاده  ـــی ب ـــت عـــراق، شـــایعات مبن ـــود دول ـــی ش ـــه م *گفت
ـــات  ـــه تاسیس ـــنبه ب ـــه روز ش ـــرای حمل ـــراق ب ـــاک ع ـــان از خ مهاجم
ـــرده  ـــب ک ـــده و تکذی ـــاس خوان ـــی اس ـــعودی را ب ـــتان س ـــی عربس نفت

ـــت. اس
ـــجویی  ـــاالن دانش ـــر از فع ـــش از ۱2۰ نف ـــود بی ـــی ش ـــه م *گفت
ـــاح  ـــتار اص ـــه خواس ـــوه قضائی ـــس ق ـــه رئی ـــه ای ب ـــی نام ـــی ط و مدن

ـــد. ـــده ان ـــتگاه ش ـــن دس ـــی ای ـــازوکار قضائ ـــاختار و س س
*گفتـــه مـــی شـــود بنـــا بـــر اعـــام رئیـــس ســـازمان ثبـــت 
اســـناد و امـــاک کشـــور؛ بـــه موجـــب قانـــون مدنـــی افـــرادی کـــه 
ـــداری  ـــول خری ـــاک غیرمنق ـــد ام ـــی توانن ـــد نم ـــی ندارن ـــت ایران تبعی
ـــد  ـــکن خری ـــن و مس ـــون زمی ـــی همچ ـــم اموال ـــی ه ـــر کس ـــد. اگ کنن

کـــرده باشـــد، ســـند رســـمی داده نمی شـــود.
ـــوزش  ـــاون وزارت آم ـــای مع ـــر ادع ـــا ب ـــود بن ـــی ش ـــه م *گفت
و پـــرورش طرحـــی بـــرای تبدیـــل صنـــدوق ذخیـــره فرهنگیـــان بـــه 

"بانـــک" در دســـت اجراســـت.
ـــر شـــلواری(  ـــه )زی ـــا پیژام ـــه ب ـــردی ک ـــر ف ـــود ه ـــی ش ـــه م *گفت
در انظـــار عمومـــی و خیابان هـــای کویـــت حضـــور یابـــد، حـــدود 36 

ـــود. ـــه می ش ـــان جریم ـــون توم میلی
*گفتـــه مـــی شـــود محمدرضـــا داورزنـــی در حالـــی بـــا حفـــظ 
ــام  ــال نـ ــیون والیبـ ــات فدراسـ ــرای انتخابـ ــمت در وزارت ورزش بـ سـ
ـــور  ـــورت حض ـــود، در ص ـــرده ب ـــام ک ـــن اع ـــش از ای ـــه پی ـــرد ک ـــی ک نویس
در انتخابـــات والیبـــال از معاونـــت در وزارت ورزش اســـتعفا می دهـــد.

*گفتـــه مـــی شـــود نتایـــج یـــک نظرســـنجی در کشـــورهای 
عضـــو اتحادیـــه اروپـــا کـــه توســـط اندیشـــکده »شـــورای اروپایـــی 
ــر  ــد اکثـ ــان می دهـ ــت، نشـ ــده اسـ ــام شـ ــی« انجـ ــط خارجـ روابـ
ســـاکنان ایـــن کشـــورها از تـــاش بـــرای حفـــظ توافـــق هســـته ای 

حمایـــت می کننـــد.
ـــب ســـلیمانی،  ـــد زین ـــود پـــس از واکنـــش تن ـــی ش ـــه م *گفت
ـــر  و انتشـــار  ـــات اخی ـــه برخـــی جریان ـــر ســـردار ســـلیمانی ب دخت
ــی،  ــر آبـ ــرای دختـ ــی و ماجـ ــا کمالـ ــه صبـ ــی علیـ مطلبـ

ـــت. ـــه او را بس ـــروز صفح ـــح دی ـــتاگرام صب اینس

مذاکره و شکست
امروز خراسان جنوبی-پژوهش

دیــدار مقامــات طالبــان و ترامــپ کــه قــرار بــود در چنــد روز آینــده انجــام 
شــود از ســوی ترامــپ لغــو شــد. رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده دلیــل 
ایــن اتفــاق را کشــته شــدن ســرباز آمریکایــی در یــک عملیــات انتحــاری 
کــه طالبــان مســئولیت آن را برعهــده گرفــت عنــوان کــرد. ترامــپ در آغــاز 
رقابــت هــای انتخاباتــی بــرای ریاســت جمهوری 2۰۱6 آمریــکا گفتــه بــود 
ــش  ــک چال ــا ی ــاال ب ــد آورد ح ــرون خواه ســربازانش را از افغانســتان بی
اساســی مواجــه شــده اســت. از ســوی دیگــر کنگــره نیــز بــا احضــار زلمــای 
خلیــل زاد بــه دنبــال روشــن ســاختن زوایــای مذاکــرات دولــت ترامــپ و 
مقامــات ارشــد طالبــان کــه نــه دوره در قطــر انجــام شــده بــود اســت. عضو 
ارشــد مذاکــره کننــده طالبــان در مذاکــرات صلــح بــا اشــاره بــه عــدم تعهــد 
واشــنگتن بــه خــروج از افغانســتان و پایــان جنــگ در ایــن کشــور، تاکیــد 
کــرد کــه اگــر آمریــکا در افغانســتان بمانــد تــا ۱۰۰ ســال دیگــر نیــز طالبــان 
بــه جنــگ بــا آن هــا ادامــه خواهــد داد.بــه گــزارش فــارس، »شــیر محمــد 
عبــاس اســتانکزی« مذاکــره کننــده ارشــد طالبــان در مذاکــرات صلــح بــا 
آمریــکا، گفــت کــه ایــن گــروه آمــاده اســت تــا ۱۰۰ دیگــر نیــز بــا آمریــکا 
ــار داشــت:  ــرد، اظه ــو می ک ــودی گفتگ ــا راشــا ت ــه ب بجنگد.اســتانکزی ک
پیش نویــس صلــح توســط هــر دو طــرف تنظیــم شــده بــود، امــا طالبــان 
بــه تصمیــم آمریــکا در ایــن بــاره کاری نــدارد و همچنــان بــه مذاکــرات 
متعهــد اســت.وی افــزود: موضــع مــا ایــن اســت کــه جــز مذاکــرات هیــچ 
راه حــل دیگــری بــرای پایــان درگیــری وجــود نــدارد. مــا امیدواریــم کــه 
ترامــپ دوبــاره در تصمیــم خــود تجدیــد نظــر کنــد و بــه نقطــه قبــل بــاز 
ــرباز  ــک س ــدن ی ــته ش ــل کش ــه به دلی ــود ک ــرده ب ــام ک ــپ اع گردد.ترام
آمریکایــی در انفجــار اخبــر کابــل کــه طالبــان مســئولیت آن را بــه عهــده 
گرفتــه بــود، مذاکــرات آمریــکا بــا طالبــان را متوقف کــرده اســت. از این رو 
بــه یکبــاره در توئیتــر خــود نوشــت کــه دیــدار وی با نماینــدگان طالبــان در 
کمــپ دیویــد را لغــو کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه طالبــان معتقد 
اســت کــه حمــات انتحــاری صــورت گرفتــه از ســوی ایــن گــروه، پاســخی 
در مقابــل حمــات مــداوم نیرو هــای آمریکایــی و افغــان اســت و آن هــا 
ــد. ــاع می کنن ــی دف ــه خارج ــغال خصمان ــر اش ــود در براب ــرزمین خ از س
اســتانکزی همچنیــن ســخنان چنــد روز پیش »مایــک پامپئو« وزیــر امور 
ــان  ــاره کشــته شــدن بیــش از ۱۰۰۰ ســال عضــو طالب ــکا درب خارجــه آمری
در نتیجــه حمــات نیرو هــای آمریکایــی در افغانســتان را رد کــرد.وی در 
ادامــه گفــت: »اگــر آن هــا می تواننــد هــزاران نفــر از مــا را بکشــند، چــرا مــا 
نتوانیــم یــک یــا دو نفــر از آن هــا را بکشــیم؟ ایــن حــق مــا اســت. مــا باید 
از خــود و مــردم خــود دفــاع کنیم.«عضــو ارشــد مذاکــره کننــده طالبــان 
ــت  ــکا نتوانس ــود در آمری ــت جمهوری خ ــول ریاس ــپ در ط ــزود: ترام اف
مســیری متفاوت تــر از بــاراک اوبامــا، رئیس جمهــور پیشــین آمریــکا در 
ــا انتقــاد از عــدم  قبــال مذاکــرات صلــح پیــش بگیــرد.وی همچنیــن ب
تعهــد واشــنگتن بــه پایــان جنــگ ۱۹ ســاله در افغانســتان، تاکیــد کــرد 
ــان  ــد، طالب ــته باش ــور داش ــتان حض ــکا در افغانس ــه آمری ــا زمانی ک ت
بــه جنــگ ادامــه خواهــد داد. اســتانکزی خاطرنشــان کــرد: تنهــا 
ــی از  ــه رســمی و خــروج نیرو هــای آمریکای ــس از امضــای توافقنام پ
افغانســتان، طالبــان می توانــد اختافــات خــود را بــا دیگــر جناح هــای 
سیاســی افغانســتان، از جملــه دولــت تحــت حمایــت ایــاالت متحــده 
ــد. وی هــدف  ــرای برقــراری آتش بــس( حــل و فصــل کنن ــل )ب در کاب
از ســفر هیــات طالبــان بــه مســکو را رایزنــی بــا مقامــات روســیه بــرای 
ــاالت  ــوان کــرد. ای ــح انجــام شــده در دوحــه عن بررســی مذاکــرات صل
متحــده آمریــکا پــس از حمــات تروریســتی ۱۱ ســپتامبر کــه منجــر بــه 
کشــته شــدن 3۰۰۰ نفــر در شــهر نیویــورک و واشــنگتن شــد، در اکتبــر 2۰۰۱ بــه 
افغانســتان حملــه کرد. مقامــات آمریکایی طالبــان را به پنــاه دادن به اعضای 

گــروه تروریســتی القاعــده، متهــم کردنــد. ایــن جنــگ نزدیــک بــه دو دهه 
ادامــه داشــته اســت و تا مــاه مــارس 2۰۱۹ حــدود ۸۷۷ بیلیــون دالر 

بــرای مالیــات دهنــدگان آمریــکا هزینه داشــته اســت.

پناهیان مجلس را 
به توپ بست 

ـــان  ـــت: »پناهی ـــه گف ـــوزه علمی ـــتاد ح ـــان، اس ـــت هللا محســـن غروی آی
مجلـــس را بـــه تـــوپ بســـت. حرف هـــای او ضـــد حرف هـــای 
ـــرای  ـــازی ب ـــات جوس ـــل اقدام ـــن قبی ـــت. ای ـــی )ره( اس ـــام خمین ام
انتخابـــات مجلـــس و میـــان دوره ای خبـــرگان اســـت. ایـــن همـــه 
انتقـــاد بـــه دولتـــی کـــه منتخـــب اکثریـــت ملـــت اســـت چـــه معنایـــی 
ـــان را از نمـــاز جمعـــه  دارد؟ ســـخنان نابجـــا جوان
ـــا  ـــی از رفتاره ـــا بعض ـــت.برخی ب ـــرده اس دور ک
کاری کرده انـــد کـــه کارکـــرد منبـــر تغییـــر 
یافتـــه اســـت. برخـــورد بـــا آنهایـــی کـــه 
ــه دار  ــر را خدشـ ــأن منبـ ــدروی شـ ــا تنـ بـ
ــت.  ــری الزم اسـ ــد امـ می کننـ
مراجـــع عظـــام تقلیـــد بـــا 
تخریب کننـــدگان منبـــر 

برخـــورد کننـــد.«

۱۵ میلیارد دالر 
اروپا در سه قسط 
ذوالنـــوری،  مجتبـــی  حجت االســـام 
و  ملـــی  امنیـــت  رئیـــس کمیســـیون 
 : مجلـــس گفـــت  خارجـــی  سیاســـت 
۱۵میلیـــارد  پذیرفته انـــد  »اروپایی هـــا 
دالر را در ســـه قســـط ۵ میلیـــارد دالری 
ـــه  ـــد، ب ـــز کنن ـــتکس واری ـــدوق اینس ـــه صن ب
ـــروش  ـــورت پیش ف ـــه در ص ـــی ک ـــن معن ای
نفـــت آن هـــا ایـــن مبلـــغ را بردارنـــد، بنـــا 
بـــوده کـــه تمـــام موانـــع اقتصـــادی مـــا 
ـــم  ـــول کنی ـــا قب ـــر م ـــود، اگ ـــازی ش عادی س
ـــم.  ـــت کرده ای ـــد تثبی ـــن ح ـــان را در ای حقم
یـــک ســـال جمهـــوری اســـامی تحمـــل 
کـــرد و بـــا اروپایی هـــا مذاکـــره کـــرد بعـــد 
از یـــک ســـال نتیجـــه کاهـــش تعهـــدات 
ـــل  ـــر عق ـــا س ـــه اروپایی ه ـــود ک ـــن ب ـــا ای م
ـــط  ـــی توس ـــاد آمریکای ـــا زدن پهپ ـــد. ب بیاین
ایرانی هـــا، ایـــن کشـــور چنـــد موضـــوع را 
بررســـی کردنـــد اینکـــه جـــواب جمهـــوری 
ـــد،  ـــد نقطـــه را بزنن ـــد و چن اســـامی را بدهن
ـــوری  ـــا جمه ـــه آی ـــود ک ـــن ب ـــر ای ـــه دیگ گزین
ـــد  ـــکا را خواه ـــخ آمری ـــران پاس ـــامی ای اس
داد یـــا نـــه، همچنیـــن میـــزان تلفـــات را 
ـــپ  ـــه ترام ـــد؛ اینک ـــرار دادن ـــی ق ـــورد ارزیاب م

دقیقـــه  ده  و  زد  قبـــل توئیـــت 
دســـتور  عملیـــات  از 

توقـــف عملیـــات را 
ــه  ــت بـ داد در حقیقـ
خاطـــر پیش بینـــی 

ـــا  ـــار م ـــه از رفت ـــود ک ب
می کـــرد.«

فریب حداکثری
محمـــد جـــواد ظریـــف دربـــاره ادعـــای تـــازه همتـــای آمریکایـــی اش در توئیتـــر 
چنیـــن نوشـــت: »شکســـت در »فشـــار حداکثـــری« پمپئـــو را بـــه »فریـــب 
ـــم  ـــن توه ـــه ای ـــلیحاتی اش ب ـــتریان تس ـــکا و مش ـــت. آمری ـــانده اس ـــری« کش حداکث
ـــده اند.  ـــار ش ـــود، گرفت ـــر می ش ـــگ منج ـــروزی در جن ـــه پی ـــلیحاتی ب ـــری تس ـــه برت ک
متهـــم کـــردن ایـــران بـــه ایـــن فاجعـــه پایـــان نمی دهـــد. پذیرفتـــن 
ـــوی  ـــث گفت وگ ـــه و باع ـــگ خاتم ـــه جن ـــران ب ـــل ای ـــنهاد ۱۵ آوری پیش
احتمالـــی می شـــود.«پمپئو در واکنـــش بـــه حملـــه نیروهـــای 
مردمـــی یمنـــی بـــه پاالیشـــگاه های ســـعودی گفـــت: »در 
ـــود می کننـــد کـــه  ـــف وانم ـــی و ظری ـــی کـــه روحان حال
در دیپلماســـی مشـــارکت دارنـــد، تهـــران پشـــت 
ــتان  ــه عربسـ ــه علیـ ــه ۱۰۰ حملـ ــک بـ نزدیـ

ســـعودی اســـت.«

پهپاد آمریکایی را یک نیروی آتش به اختیار ساقط کرد 
ــروی هوافضــای ســپاه گفــت:» بعــد از ســاقط کــردن  ــده نی ســردار حاجــی زاده فرمان
پهپــاد آمریکایــی، بــه طــور مشــخص پایــگاه العدیــد )پایــگاه آمریکایی هــا در قطــر(، 
ــای  ــی در دری ــاو آمریکای ــک ن ــارات( و ی ــا در ام ــگاه آمریکایی ه ــره )پای ــگاه الظف پای
عمــان نیــز توســط موشــک هــای ســپاه هــدف گیــری شــده بــود. مــا در ایــن عملیــات 
مــی توانســتیم عــاوه بــر زدن پهپــاد آمریکایــی کــه تنهــا چنــد کیلومتــر وارد فضــای 
ــی P۸ را هــم کــه  ــا یعن ــا سرنشــین آنه ــود، هواپیمــای ب آســمان کشــورمان شــده ب
3۵ نفــر سرنشــین داشــت مــورد اصابــت قــرار دهیــم ولــی ایــن کار را نکردیــم و دلیــل 
تقدیــر ترامــپ هــم همیــن بــود. مــا حتــی درخصــوص تجــاوز بــه یــک متــر از فضــای 
ــه  آســمان کشــورمان هــم حســاس هســتیم و زدن پهپــاد آمریکایــی یــک هشــدار ب
ــد و حتــی اگــر یــک زمیــن  ــود. اگــر آمریکایــی هــا واکنــش نشــان مــی دادن آنهــا ب
ــه آنهــا پاســخ مــی دادیــم و در ایــن صــورت اگــر آنهــا  ــد، ب ــی مــا را هــم می زدن خال

همــه مجــددا جــواب می دادنــد، جنــگ شــروع مــی شــد. الزم اســت 
بداننــد کــه تمامــی پایگاه هــای آمریکایــی و شــناورهای 

آنهــا تــا فاصلــه 2هــزار کیلومتــری زیــر بــرد موشــک 
هــای مــا قــرار دارد. در آفنــد، نیروهــای عمــل کننــده، 
قبــل از عملیــات دســتور مــی گیرنــد ولــی در پدافنــد 

ــا  ــده، بن ــک افســر جــزء عمــل کنن ــن اســت ی ممک
ــد. در  ــار عمــل کن ــه اختی ــر دســتورالعمل، آتــش ب ب

موضــوع زدن پهپــاد آمریکایــی 
نیــز همیــن اتفــاق افتــاد و خود 

از زدن پهپــاد  بعــد  مــن 
ــدم.« ــه ش متوج

نقد اعضای دفتر رهبری امکان پذیر است؟ 

ـــه اعضـــای  ـــرض ک ـــن ف ـــا ای ـــه جـــوان نوشـــت: »ب ـــدا... گنجـــی مدیرمســـئول روزنام عب
دفتـــر هیـــچ مســـئولیتی جـــز ابـــاغ رهنمودهـــا، نظـــرات و فرامیـــن ندارنـــد، بایـــد 
حســـین محمـــدی و دیگـــر اعضـــای احتمالـــی دفتـــر رهبـــری را چگونـــه نقـــد کـــرد؟ اگـــر 
اقدامـــی از جایـــگاه حقوقـــی انجـــام داده انـــد )کـــه نمونـــه عینـــی گفتـــه نشـــد( چگونـــه 
ـــتند؟  ـــدام نیس ـــرا و اق ـــور اج ـــت و مأم ـــخصی اس ـــر ش ـــم نظ فهمیده ای
ـــت  ـــرد اس ـــی ف ـــی حقیق ـــه هویت ـــت از ناحی ـــا دخال ـــدام ی ـــر آن اق اگ
ـــًا  ـــود و حتم ـــته می ش ـــان نوش ـــای ایش ـــد پ ـــری می دان ـــًا رهب حتم
ـــت  ـــری ثب ـــام رهب ـــه ن ـــران ب ـــات خودســـر دیگ ـــه اقدام ـــرد ک نمی پذی
ـــد  ـــت( فهمیده ان ـــه غیری ـــی )ن ـــادان حزب الله ـــور نق ـــا چط ـــود. ام ش
کـــه فـــان عضـــو دفتـــر اقداماتـــی را انجـــام 
می دهـــد کـــه مدنظـــر یـــا مـــورد تأییـــد رهبـــر 

ـــد؟« ـــرده ان ـــک ک ـــری چ ـــا رهب ـــا ب ـــت؟ آی نیس

شکایت سازمان حج و زیارت از خانواده رکن آبادی

ــواده  علیرضــا رشــیدیان رئیــس ســازمان حــج و زیــارت در خصــوص ادعــای اخیــر خان
شــهید رکــن آبــادی گفــت:» ادعا هایــی در خصــوص معاملــه خــون شــهدای 

منــا و توافــق بــا عربســتان از طــرف شــخصی مطــرح شــد کــه ســازمان 
حــج و زیــارت از ایــن فــرد شــکایت کــرده اســت. خواســتار ارائــه مــدرک 
از ســوی خانــواده ایــن شــهید هســتیم. مســتندات الزم را در محکمــه 

گذاشــته ایــم  و ترجیــح ایــن اســت کــه ایــن موضــوع در آنجــا بحث 
شــود تــا بــه یــک جــدل رســانه ای تبدیــل نشــود. هیــچ 

معاملــه ای بــا خون شــهدا نشــده اســت، ســازمان حج و 
زیــارت هــم قراردادهــای چند ســال گذشــته را دارد.«

طالب اعدام مفسدان اقتصادی هستم 

ــده مجلــس شــورای اســامی و نایب رئیــس کمیســیون اصــل ۹۰،  ــر خجســته، نماین امی
گفــت :» طالــب اعــدام مفســدان اقتصــادی هســتم. نظــام نبایــد بــه کســانی کــه بــه مــردم 
رحــم نکرده انــد، رحــم کنــد. نبایــد در زنــدان بــه کســی کــه هــزاران میلیــارد 
تومــان غــارت کــرده شــرایط وی آی پــی بدهیــم کــه کیــف کنــد. اگــر 
دســتگاه های نظارتــی قبــل از اقــدام مفســدان اقتصــادی بــا آنهــا 
ــی  ــود. برخ ــاد نمی ش ــتمی ایج ــاد سیس ــد، فس ــورد کنن برخ
ــا معــذور  ــد کــه م ــی می گوین ــات دســتگاه های نظارت اوق

هســتیم؛ یعنــی تحــت فشــاری.«

باهنر می خواست وزیر احمدی نژاد شود
ـــه  ـــرد عضـــو شـــورای مرکـــزی حـــزب موتلف حســـن غفـــوری ف
اســـامی گفـــت : مـــن بـــا موســـوی اختـــاف داشـــتم و 
ـــم  ـــی خواه ـــم نم ـــتعفا دادم و گفت ـــاف اس ـــر اخت ـــه خاط ب
ـــدی  ـــه او را از احم ـــر اینک ـــه خاط ـــی ب ـــم. ول ـــما باش ـــر ش وزی
نـــژاد بهتـــر مـــی دانســـتم بـــه او رأی دادم. اگـــر موســـوی 
ـــود.  ـــر ب ـــی بهت ـــا وضـــع خیل ـــود یقین ـــور شـــده ب رئیـــس جمه
ـــان،  ـــتم. اصولگرای ـــا او داش ـــن ب ـــه م ـــی ک ـــه اختاف ـــا هم ب
ـــت  ـــژاد حمای ـــدی ن ـــی از احم ـــوص در دور اول، خیل ـــه خص ب
ـــر  ـــای باهن ـــی آق ـــرد، ول ـــد. گرچـــه او نمـــک نشناســـی ک کردن

ـــوم.  ـــرش ش ـــم وزی ـــی خواه ـــت دور دوم م گف
ــد و  ــنهاد وزارت داده بودنـ ــه او پیشـ بـ

قبـــول نکـــرده بـــود ولـــی بـــه خـــود 
مـــن گفـــت کـــه مـــی خواهـــم دور 

دوم وزیـــر او شـــوم.

نهادی تـازه 
زیر نظر رهبری

احمـــد توکلـــی نماینـــده اســـبق مجلـــس شـــورای اســـامی و عضـــو مجمـــع 
تشـــخیص مصلحـــت نظـــام گفت:»بایـــد یـــک نهـــاد مســـتقل بـــرای مبـــارزه 
ـــر  ـــت. رهب ـــه اس ـــازمان یافت ـــه س ـــکل گرفت ـــاد ش ـــود. فس ـــکیل ش ـــاد تش ـــا فس ب
انقـــاب فرموده انـــد فســـاد در ایـــران سیســـتمی نیســـت کـــه اگـــر می بـــود 
یعنـــی کل نظـــام فاســـد اســـت. در وضعیـــت کنونـــی نمی تـــوان تنهـــا بـــه 
ـــه  فعالیـــت ســـازمان بازرســـی کل کشـــور، نهـــاد قـــوه قضائی
ـــه  ـــرد بلک ـــا ک ـــور اکتف ـــبات کل کش ـــوان محاس ـــا دی ی
ـــتقل از  ـــازمان مس ـــاد و س ـــک نه ـــا ی ـــرورت دارد ت ض
ـــت  ـــی فعالی ـــر چگونگ ـــه ب ـــود ک ـــکیل ش ـــا تش این ه
نهادهـــای کنونـــی نظـــارت کنـــد. ایـــن ســـازمان بایـــد 
ــازمان ها،  ــا و سـ ــایر نهادهـ ــتقل از سـ مسـ

بـــه دور از نگاه هـــای ســـلیقه ای و 
عالی تریـــن  نظـــر  تحـــت 
ـــر  مقـــام کشـــور یعنـــی رهب
ـــد.« ـــت کن ـــاب فعالی انق
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امروز خراسان جنوبی- قاسمی
ـــادی  ـــا طرفـــداران زی هاکـــی جـــزو ورزش هایـــی اســـت کـــه در دنی
دارد و بـــا اینکـــه در اســـناد آمـــده هاکـــی از ایـــران برخاســـته 
ــت. در  ــده اسـ ــور مانـ ــوز مهجـ ــران هنـ ــود ایـ ــا در خـ ــت امـ اسـ
ـــن رشـــته ورزشـــی دو ســـالی مـــی شـــود  ـــز ای ـــی نی خراســـان جنوب
ـــن  ـــد. در ای ـــان ده ـــوان نش ـــش بان ـــود را در بخ ـــته خ ـــه توانس ک
بـــاره بـــا رئیـــس هیئـــت هاکـــی اســـتان گفـــت و گـــو کردیـــم. 
ـــزات و  ـــکل تجهی ـــن مش ـــه مهمتری ـــت ک ـــد اس ـــبی معتق طهماس

ـــت. ـــات اس امکان
رئیـــس هیئـــت هاکـــی اســـتان بـــا بیـــان اینکـــه از حـــدود 
ســـال 96 هیئـــت را تحویـــل گرفتـــه اســـت، گفـــت: قبـــل از 
ـــر  ـــا 11 نف ـــت و تنه ـــته اس ـــی نداش ـــت فعالیت ـــال هیئ ـــن س ای
از بانـــوان در قایـــن بـــه صـــورت خودجـــوش فعالیـــت مـــی 
ــا برنامـــه  کردنـــد. ســـید علـــی اصغـــر طهماســـبی افـــزود: بـ
ــداد را  ــن تعـ ــتیم ایـ ــد توانسـ ــام شـ ــه انجـ ــی کـ ــزی هایـ ریـ
بـــه 95 نفـــر برســـانیم و البتـــه فقـــط دو شهرســـتان بیرجنـــد 
و قایـــن فعـــال هســـتند. وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بانـــوان 
ـــن  ـــرد: ای ـــوان ک ـــد، عن ـــن ورزش دارن ـــتری از ای ـــتقبال بیش اس
ورزش هنـــوز در اســـتان ناشـــناخته اســـت و بایـــد بـــرای 
معرفـــی آن تبلیغاتـــی انجـــام شـــود کـــه نیازمنـــد حمایـــت 

ــتیم. ــا هسـ ــه هـ ــر مجموعـ اداره کل ورزش و دیگـ

نیاز به زمین چمن مصنوعی اختصاصی
رئیـــس هیئـــت هاکـــی اســـتان بـــا بیـــان اینکـــه در زمینـــه 
ـــکاری اداره کل ورزش  ـــا هم ـــت: ب ـــم، گف ـــکلی نداری ـــالن مش س
ــیم.  ــته باشـ ــته داشـ ــن رشـ ــالنی را در ایـ ــم سـ ــته ایـ توانسـ
طهماســـبی تصریـــح کـــرد: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه مســـابقات 
از ســـالنی بـــه چمـــن تغییـــر یافتـــه اســـت فدراســـیون بـــا 
ــا  ــت تـ ــرده اسـ ــا کـ ــه ای را امضـ ــم نامـ وزارت ورزش تفاهـ
ــی  ــای هاکـ ــه هیئـــت هـ ــی بـ ــن مصنوعـ ــای چمـ ــن هـ زمیـ
داده شـــود کـــه در اســـتان مـــا هـــم ایـــن موضـــوع اجرایـــی 

ـــانس  ـــه س ـــت ک ـــکل اینجاس ـــا مش ـــزود: ام ـــت. وی اف ـــده اس ش
ـــرای  ـــد ب ـــی توان ـــم نم ـــت و تی ـــم اس ـــی ک ـــن خیل ـــای تمری ه
ـــن  ـــر زمی ـــد و اگ ـــته باش ـــی داش ـــن خوب ـــل تمری ـــی کام آمادگ
چمـــن بـــه صـــورت اختصاصـــی بـــه هیئـــت داده شـــود مـــی 

توانـــد خیلـــی از مشـــکالت را برطـــرف کنـــد.

تجهیزات گران است
ـــزات  ـــر تجهی ـــرد: از نظ ـــالم ک ـــتان اع ـــی اس ـــت هاک ـــس هیئ رئی
ـــایل  ـــزات و وس ـــه تجهی ـــرا ک ـــتیم چ ـــه هس ـــات در مضیق و امکان
ـــبی  ـــت. طهماس ـــران اس ـــی گ ـــی و خیل ـــه واردات ـــن ورزش هم ای
افـــزود: لبـــاس بـــرای یـــک دروازه بـــان کـــه تمـــام وســـایل او 
بایـــد ایمـــن و اســـتاندارد باشـــد حداقـــل 10 میلیـــون تومـــان 
ـــتان  ـــای اس ـــان ه ـــرای دروازه ب ـــاس ب ـــد دو لب ـــه دارد و بای هزین

تهیـــه شـــود کـــه در مســـابقات مشـــکلی نداشـــته باشـــند.

اداره کل سیاست خود را مشخص کند

ـــود  ـــیل خ ـــه پتانس ـــان اینک ـــا بی ـــتان ب ـــی اس ـــت هاک ـــس هیئ رئی
را در کشـــور نشـــان داده ایـــم، گفـــت: در دور اول مســـابقات 
ــال اول  ــتیم در سـ ــور توانسـ ــر کشـ ــتعدادهای برتـ ــاد اسـ المپیـ
ــه  ــا بـ ــران مـ ــی از دختـ ــم و یکـ ــب کنیـ ــم را کسـ ــام پنجـ مقـ
عنـــوان خانـــم گل معرفـــی شـــد. وی افـــزود: همچنیـــن در دور 
ـــی  ـــب قهرمان ـــه نای ـــود توانســـتیم ب ـــه امســـال ب دوم مســـابقات ک
برســـیم و بانـــوی اســـتان بـــه عنـــوان دروازه بـــان برتـــر هـــم 
معرفـــی شـــد و چنـــد نفـــر هـــم بـــه اردوی تیـــم ملـــی دعـــوت 
ـــد  ـــه بای ـــت ک ـــه آنجاس ـــل توج ـــۀ قاب ـــۀ وی نکت ـــه گفت ـــدند. ب ش
ــخص  ــود را مشـ ــای خـ ــت هـ ــان سیاسـ اداره کل ورزش و جوانـ
کنـــد کـــه چـــه برنامـــه هایـــی بـــرای ورزش هـــای نوپـــا کـــه 

توانایـــی خـــود را نشـــان داده انـــد دارد.

کمبود نیروی آموزش دیده
رئیـــس هیئـــت هاکـــی اســـتان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در اســـتان 
ـــان  ـــش آقای ـــت: در بخ ـــم، گف ـــی داری ـــته هاک ـــی در رش ـــط 5 مرب فق
ـــش  ـــل در بخ ـــن دلی ـــه همی ـــم و ب ـــص نداری ـــروی متخص ـــم نی ه
آقایـــان توفیقـــی نداشـــته ایـــم. طهماســـبی افـــزود: در همیـــن راســـتا 
ـــان  ـــم مربی ـــا بتوانی ـــم ت ـــته ای ـــی داش ـــی های ـــیون رایزن ـــا فدراس ب
ـــرای مدتـــی حداقـــل 6 ماهـــه  ـــم و ب ـــه اســـتان بیاوری متخصـــص را ب
در اســـتان بماننـــد و بـــا آمـــوزش هـــای خـــود باعـــث رشـــد ایـــن 
ورزش شـــوند. وی بیـــان کـــرد: همچنیـــن یکـــی دیگـــر از راه هـــا ایـــن 

ـــیم. ـــته باش ـــی را داش ـــم مل ـــای تی ـــی اردوه ـــه میزبان ـــت ک اس

زیرساخت ها برای میزبانی فراهم شود
ـــی  ـــی از راه های ـــرد: یک ـــان ک ـــتان بی ـــی اس ـــت هاک ـــس هیئ رئی
کـــه مـــی توانـــد باعـــث تحـــول در تمـــام رشـــته هـــا شـــود 
ـــم  ـــای تی ـــزاری اردوه ـــابقات و برگ ـــای مس ـــی ه ـــن میزبان گرفت
ـــرای  ـــرای اج ـــا ب ـــرد: ام ـــد ک ـــبی تأکی ـــد. طهماس ـــی باش ـــی م مل
ایـــن کار نیازمنـــد تامیـــن زیرســـاخت هـــا و خوابـــگاه هایـــی 
ـــتخر  ـــازی، اس ـــالن بدنس ـــود س ـــار خ ـــی در کن ـــه حت ـــتیم ک هس
ـــوع  ـــن موض ـــات ای ـــام جلس ـــه در تم ـــد ک ـــته باش ـــه داش و بوف
را مطـــرح کـــرده ایـــم و بایـــد زودتـــر ایـــن مشـــکل خوابـــگاه 
ـــا مشـــکلی نداشـــته  ـــی ه ـــرای میزبان ـــر ب ـــا دیگ برطـــرف شـــود ت
ـــر  ـــی از نظ ـــان جنوب ـــه خراس ـــی ک ـــزود: از آنجای ـــیم. وی اف باش
ــاد  ــت و اتحـ ــه اسـ ــکالتی مواجـ ــا مشـ ــرواز بـ ــن و پـ راه آهـ
ـــود.  ـــای ورزش ش ـــث ارتق ـــد باع ـــی توان ـــی م ـــن رویکردهای چنی

رئیس هیئت هاکی استان عنوان کرد:

هاکی نیازمند تجهیزات و امکانات
اخبار ورزشی

آغاز رنکینگ اسنوکر زیر 21 سال کشور در بیرجند
امروز خراسان جوبی- أنوشه

رئیـــس هیئـــت بیلیـــارد، بولـــس و اســـنوکر اســـتان گفـــت: هشـــتمین رنکینـــگ 
ـــزاری اســـت. ســـاجد  ـــد در حـــال برگ ـــی بیرجن ـــه میزبان ـــر 21 ســـال کشـــور ب اســـنوکر زی
ـــا هـــم  ـــه صـــورت گـــروه ب افـــزود: در ایـــن مســـابقات 41 بازیکـــن از 21 اســـتان کشـــور ب
ـــاه  ـــهریور م ـــی 28 ش ـــابقات از 23 ال ـــن مس ـــرد: ای ـــان ک ـــد. وی بی ـــی کنن ـــت م رقاب
ـــی  ـــران م ـــنوکر ای ـــی اس ـــم مل ـــو تی ـــابقه عض ـــن مس ـــای ای ـــن ه ـــه دارد و برتری ادام

ـــد.  ـــد ش ـــدا خواه ـــدی اه ـــز نق ـــا جوای ـــن ه ـــه برتری ـــوند و ب ش

کشتی گیران مقام آور شهرستان سربیشه تجلیل شدند
ـــتان  ـــاالن شهرس ـــاالن و خردس ـــنی نونه ـــتی در دو رده س ـــابقات کش ـــام آوران مس مق
ـــن  ـــی، در ای ـــروز خراســـان جنوب ـــزارش ام ـــه گ ـــد. ب ـــرار گرفتن ـــل ق ـــورد تجلی سربیشـــه م
ـــس  ـــان، رئی ـــس اداره ورزش و جوان ـــه، رئی ـــدار سربیش ـــور فرمان ـــا حض ـــه ب ـــم ک مراس
هیئـــت کشـــتی شهرســـتان و جمعـــی از روســـای ادارات برگـــزار شـــد، مـــدال آوران 
مســـابقات اســـتانی و کشـــوری کـــه در ســـال 98 عناویـــن اول تـــا ســـوم را کســـب کـــرده 

ـــد.  ـــرار گرفتن ـــل ق ـــورد تجلی ـــد م بودن

برترین های مسابقات دارت آقایان لیگ برتر استان مشخص شدند
رئیـــس هئیـــت انجمـــن هـــای ورزشـــی اســـتان گفـــت: برتریـــن هـــای مســـابقات دارت 
ـــتان  ـــی شهرس ـــر گنج ـــه دارت دکت ـــابقات در خان ـــت مس ـــتان در دور رف ـــر اس ـــگ برت لی
ـــر  ـــگ برت ـــن دوره مســـابقات دارت لی ـــزود: اولی ـــزاده اف ـــد مشـــخص شـــدند. علی بیرجن
اســـتان بـــا حضـــور ده نفـــر از منتخبـــان ایـــن رشـــته در خانـــه دارت دکتـــر گنجـــی 
بیرجنـــد برگـــزار شـــد. بـــه گفتـــۀ وی مهـــدی وکیـــل زاده از طبـــس و ابوالفضـــل علیـــزاده 

ـــد. ـــت یافتن ـــوم دس ـــا س ـــای اول ت ـــام ه ـــه مق ـــد ب ـــزدی از بیرجن ـــاس ای و الی

کاریکاتور: تسنیم



امروز خراســـان جنوبی_ حســـین زاده
ـــد  ــردی چن ــه گـ لـ ــای زبا ــایند و نازیبـ ـــل ناخوشـ معض
ســـالی اســـت کـــه در شـــهر بیرجنـــد رواج یافتـــه و 
لـــی اســـت کـــه ســـود اصلـــی جمـــع آوری  ایـــن در حا
لـــه هـــای خشـــک کـــه بـــرای بازیافـــت بـــه خـــارج  زبا
از اســـتان حمـــل مـــی شـــود بـــه جیـــب واســـطه هـــا 
لـــه گردهـــا بســـیار ناچیـــز  و دالالن مـــی رود و ســـهم زبا
لـــه از مبـــدأ  اســـت. در ایـــن میـــان بحـــث تفکیـــک زبا
لـــه هـــای خشـــک در شـــهر بیرجنـــد  و بازیافـــت زبا
حلقـــه ای مفقـــوده اســـت کـــه در صـــورت ایجـــاد ایـــن 
لـــه گـــردی از انتقـــال  چرخـــه، ضمـــن رفـــع معضـــل زبا
ــا  ــتان هـ ــایر اسـ ــه سـ ــت بـ ــل بازیافـ ــای قابـ ــه هـ لـ زبا
لزایی  جلوگیـــری مـــی شـــود و عـــاوه بـــر ایـــن، اشـــتغا

نیـــز بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت.
خوشـــبختانه بـــا پیگیـــری هایـــی کـــه صـــورت گرفتـــه 
اجرایـــی  فـــاز  وارد  مبـــدأ  از  لـــه  زبا تفکیـــک  طـــرح 
ــت  ــرای بازیافـ ــاز بـ ــورد نیـ ــای مـ ــتگاه هـ ــده و دسـ شـ
ــده، تأمیـــن و  ــاه آینـ ــد مـ ــا چنـ ــز تـ ــا نیـ له هـ ایـــن زبا
ـــه  ـــرکتی ک ـــط ش ـــت توس ـــردد و کار بازیاف ـــی گ ـــتقر م مس
ـــد. ـــد ش ـــاز خواه ـــده آغ ـــخص ش ـــور مش ـــن منظ ـــه همی ب
پـــاک  پدیـــده  شـــرکت  بازیافـــت  اجرایـــی  مســـئول 
آرمـــان کـــه بـــرای اجـــرای ایـــن طـــرح طـــرف قـــرارداد 
ــاره گفـــت: ایـــن  ــد اســـت در ایـــن بـ ــهرداری بیرجنـ شـ
شـــرکت در مناقصـــه شـــهرداری بیرجنـــد بـــرای اجـــرای 
مبـــدأ  از  لـــه هـــای خشـــک  زبا آوری  طـــرح جمـــع 
ــت  ــور یافـ ــا حضـ ــه هـ لـ ــن زبا ــت ایـ ــپس بازیافـ و سـ
از ســـوی شـــهرداری  قـــراردادی  توفیـــق،  از  پـــس  و 

ــد. ــد گردیـ ــرکت منعقـ ــن شـ ــا ایـ ــد بـ بیرجنـ

حاضـــر  حـــال  در  افـــزود:  پـــور  دّرانـــی  ابوالفضـــل 
آوری،  جمـــع  کار  و  کرده ایـــم  احـــداث  ســـوله ای 
لـــه هـــای خشـــک را بـــا اســـتفاده  تفکیـــک و دپـــوی زبا

بـــه کارگیـــری یـــازده نفـــر  ۷دســـتگاه خـــودرو و  از 
نیـــروی کار آغـــاز نمـــوده ایـــم.

بـــا  منعقـــده  قـــرارداد  طبـــق  کـــرد:  اضافـــه  وی 

شـــهرداری، دســـتگاه های ســـه گانـــه شـــامل شـــوینده، 
لـــب نیـــز تـــا دهـــه فجـــر  لـــه و پـــرس قا نـــوار نقا
ـــت  ـــاءا... ظرفی ـــود و ان ش ـــی ش ـــتقر م ـــداری و مس ی خر
ـــه ازای  ـــد را ب ـــروی جدی ـــر نی ۲۰نف ـــدود  ـــری ح ـــه کارگی ب
هـــر دســـتگاه خواهیـــم داشـــت و تـــا آن زمـــان همـــان 
ــای  ــه هـ لـ ــع آوری زبا ــد کار جمـ ــاره شـ ــه اشـ ــور کـ طـ
ـــوی آن  ـــک و دپ ـــد و تفکی ـــهر بیرجن ـــطح ش ـــک از س خش
ـــت  ـــث بازیاف ـــده بح ـــه در آین لبت ـــم داد ا ـــه خواهی را ادام
ــز  ــه را نیـ ــن زمینـ لزایی در ایـ ــتغا ــر و اشـ ــای تـ زباله هـ

ــم. ــه داریـ در برنامـ
ــک  ــای خشـ ــه هـ لـ ــع آوری زبا ــرد: جمـ ــح کـ وی تصریـ
از درب منـــازل، واحدهـــای تجـــاری و فروشـــگاهها، 
ـــای  ـــا و مجتمع ه ـــل ه ـــی، ادارات، هت ـــای صنعت واحده
مســـکونی و انتقـــال آن بـــه ســـایت پســـماند در دســـت 
اجراســـت و در ایـــن راســـتا بـــه همـــکاری تمامـــی 
ـــذا  ـــم و ل ی ـــاز دار ـــا نی ـــازمان ه ـــهروندان، ادارات و س ش
ــه اول  ــردم در مرحلـ ــارکت مـ ــر و مشـ ــب نظـ ــرای جلـ بـ
کار فرهنـــگ ســـازی و آمـــوزش چهـــره بـــه چهـــره را در 

ســـطح شـــهر اجرایـــی نمـــوده ایـــم.
ــط  ــه محیـ ــم کـ ــن مهـ ــر ایـ ــد بـ ــا تأکیـ ــور بـ ــی پـ دّرانـ
لـــوده باشـــد،  زیســـت و محـــل زندگـــی مـــردم نبایـــد آ
گفـــت: شـــهروندان بـــرای داشـــتن محیطـــی پـــاک 
بـــرای زندگـــی می تواننـــد بـــا همـــکاری در اجـــرای 
ــر،  ــک از تـ ــه خشـ لـ ــک زبا ــع آوری و تفکیـ ــرح جمـ طـ
هـــم محیطـــی پـــاک بـــرای زندگـــی داشـــته باشـــند و 
ـــتغال  ـــردی و اش ـــه گ ل ـــل زبا ـــع معض ـــتای رف ـــم در راس ه
جوانـــان ایـــن شـــهر و دیـــار گام بردارنـــد و همـــکاران 
ـــب و  ـــل کس ـــازل و مح ـــه درب من ـــه ب ـــا مراجع ـــز ب ـــا نی م
کار شـــهروندان، اطـــاع رســـانی و فرهنـــگ ســـازی الزم 

ــد داشـــت. ــه خواهنـ را در ایـــن زمینـ
ــهروندان  ــه شـ ــه بـ ــا در مراجعـ ــکاران مـ ــزود: همـ وی افـ
ــه و  ــت زبالـ ــره، پاکـ ــه چهـ ــره بـ ــازی چهـ ــگ سـ و فرهنـ
ــا  ــد، مـ ــل می دهنـ ــان تحویـ ــه آنـ ــی بـ ــور تبلیغاتـ بروشـ
حتـــی آمادگـــی داریـــم باکـــس هـــای مخصـــوص جمـــع 
آوری زبالـــه هـــای خشـــک را نیـــز در اختیـــار شـــهروندان 
ــع  ــژه جمـ ــای ویـ ــه وی خودروهـ ــه گفتـ ــم. بـ ــرار دهیـ قـ

آوری زبالـــه هـــای خشـــک شـــرکت پدیـــده پـــاک آرمـــان 
ـــاعت  ـــا از س ـــح ه ـــه صب ـــای جمع ـــز روزه ـــه ج ـــر روزه ب ه
ـــازل،  ـــه درب من ـــا ۱۹ ب ـــاعت ۱۶ ت ـــا از س ـــا ۱۴ و عصره ۸ ت
ـــی  ـــه م ـــا مراجع ـــازمان ه ـــب و کار، ادارات و س ـــل کس مح
ــور  ــه منظـ ــی ۳۱۰۳۱ بـ ــاس ۵ رقمـ ــماره تمـ ــد و شـ کننـ
هماهنگـــی بـــرای اعـــزام خـــودرو و پاســـخگویی بـــه 
ــهروندان  ــنهادات شـ ــرات و پیشـ ــنیدن نظـ ــؤاالت و شـ سـ
حتـــی در روزهـــای جمعـــه در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت. 
ــدف  ــا هـ ــز بـ ــبز آپ را نیـ ــن سـ ــه اپلیکیشـ ــن اینکـ ضمـ
ــال  ــهروندان در حـ ــه شـ ــانی بـ ــازی و اطاع رسـ فرهنگ سـ

راه انـــدازی داریـــم.
وی اضافـــه کـــرد: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه مشـــاهده 
چارچـــوب  از  خـــارج  متفرقـــه  افـــراد  برخـــی  شـــده 
ــک  ــای خشـ ــه هـ لـ ــع آوری زبا ــرای جمـ ــی کار بـ قانونـ
ــد از  ــی کننـ ــه مـ ــهروندان مراجعـ ــازل شـ ــه درب منـ بـ
ـــه  ـــگام مراجع ـــه هن ـــود ب ـــی ش ـــت م ـــهروندان درخواس ش
لـــه، حتمـــا از آنهـــا کارت  افـــراد بـــرای جمـــع آوری زبا
ــد  ــهرداری بیرجنـ ــوی شـ ــده از سـ ــادر شـ ــایی صـ شناسـ
ارائـــه کارت  لبـــه نماینـــد و در صـــورت عـــدم  را مطا
ــف  ــب تخلـ ــدگان مراتـ ــوی مراجعه کننـ ــایی از سـ شناسـ

ــد. ــزارش دهنـ ۱۱۰ گـ ــس  ــه پلیـ را بـ
ـــان  ـــاک آرم ـــده پ ـــرکت پدی ـــت ش ـــی بازیاف ـــئول اجرای مس
بـــه هنـــگام تحویـــل  همچنیـــن گفـــت: شـــهروندان 
لـــه هـــای خشـــک و در قبـــال آن می تواننـــد از بیـــن  زبا
دریافـــت بـــن خریـــد کاال، کســـر از عـــوارض معوقـــه 
شـــهرداری و یـــا کمـــک بـــه انجـــام امـــور خیرخواهانـــه 
لبتـــه  و خداپســـندانه یـــک مـــورد را انتخـــاب نماینـــد ا
ــرای  ــتری بـ ــک بیشـ ــای خشـ ــه هـ لـ ــه زبا ــی کـ محاتـ
ــه  ــرای ارائـ ــد بـ ــان نماینـ ــل همکارانمـ ــت تحویـ بازیافـ
ـــر  ـــات دیگ ـــه مح ـــبت ب ـــهرداری نس ـــهری ش ـــات ش خدم

در اولویـــت قـــرار مـــی گیرنـــد .
دّرانـــی پـــور بـــار دیگـــر در پایـــان تأکیـــد کـــرد: شـــماره 
۳۱۰۳۱ حتـــی در روزهـــای جمعـــه  تمـــاس ۵ رقمـــی 
اعـــزام  بـــرای  شـــهروندان  بـــه  پاســـخگویی  آمـــاده 
ـــرات  ـــذ نظ ـــک و اخ ـــه خش ل ـــع آوری زبا ـــای جم خودروه

ــد. ــی باشـ ــان مـ ــنهادات آنـ و پیشـ

مجری طرح تفکیک و جمع آوری زباله درشهر بیرجند:

پاکی آرمان ما است
تشریح جزئیات اجرای طرح جمع آوری زباله های خشک توسط شرکت پدیده پاک آرمان
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