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ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــان جنوب ـــه در خراس ـــی فقی ـــده ول نماین
مشـــکل جامعـــه ایـــن اســـت کـــه منفعالنـــه عمـــل می کنیـــم، 
گفـــت: میـــراث فرهنگـــی گردشـــگران خارجـــی و داخلـــی 
ــا  ــد بـ ــه بایـ ــی کـ ــد درحالـ ــا می کنـ ــه رهـ ــدون برنامـ را بـ
ـــن  ـــد و از ای ـــگران را پرکنن ـــت گردش ـــت وق ـــزی  درس برنامه  ری
فرصـــت بهـــره درســـتی ببـــرد. حجـــت االســـالم و المســـلمین 
ـــدار و اعضـــای شـــورای  ـــدار فرمان ـــادی  در دی ســـیدعلیرضا عب
امـــر بـــه معـــروف شهرســـتان بشـــرویه اظهـــار داشـــت: انســـان 
موجـــودی فرهنگـــی اســـت و زوایـــای مختلفـــی دارد امـــا 
ـــت  ـــی اس ـــد فرهنگ ـــت بع ـــانیت اس ـــه انس ـــوط ب ـــه مرب آنچ
ـــد  ـــا فاس ـــگ م ـــون فرهن ـــت چ ـــد اس ـــا فاس ـــاد م ـــر اقتص اگ
شـــده اســـت و اگـــر در موضوعـــات اجتماعـــی مشـــکل داریـــم 
ـــکل دارد. وی  ـــا مش ـــگ م ـــه فرهن ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــه عل ب
ع مقـــدس بـــرای آنکـــه انســـانیت انســـان  گفـــت: در شـــر
ـــه  ـــر ب ـــد ام ـــته برس ـــال شایس ـــه کم ـــد ب ـــود و بتوان ـــظ ش حف
معـــروف را تشـــریح کـــرده کـــه راه خـــود را بـــرود و هیـــچ 
ـــت. ـــروف نیس ـــه مع ـــر از امرب ـــر باالت ـــوع بش ـــه ن ـــی ب خدمت

نماینـــده ولـــی فقیـــه در خراســـان جنوبـــی بیـــان کـــرد: مشـــکل 
جامعـــه ایـــن اســـت کـــه منفعالنـــه عمـــل می کنیـــم در 
ـــه  ـــایعه را ب ـــر ش ـــم و ه ـــل کنی ـــال عم ـــد فع ـــه بای ـــی ک حال
ـــک  ـــود از کوچ ـــه خ ـــه جامع ـــی ب ـــم یعن ـــاک کنی ـــوی پ نح
ـــزرگ از دانـــش آمـــوز، دانشـــجو و عمـــوم مـــردم بایـــد  ـــه ب ب
تفهمیـــم کنیـــم کـــه مـــا دلســـوز شـــما هســـتیم، شـــما 
ـــت  ـــما حفاظ ـــم از ش ـــتید، می خواهی ـــا هس ـــم م ـــور چش ن

ـــود. ـــان ش ـــب بی ـــت مطل ـــد حقیق ـــم و بای کنی
امـــام جمعـــه بیرجنـــد گفـــت: ابتـــدا بایـــد زمینـــه را از ایـــن 
آفـــت بـــد بینـــی کـــه ایجـــاد می کننـــد بزداییـــم و خیـــر 
ـــم.  ـــر را بگیری ـــوی ش ـــم و جل ـــم را بخواهی ـــت ه و مصلح
وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــرای اجـــرای قانـــون نمی شـــود از 
ـــد  ـــت کنن ـــم فـــالن کار را رعای ـــراد جامعـــه خواهـــش کنی اف
چـــون قانـــون اســـت و افـــراد جامعـــه موظـــف هســـتند 
ــیم و  ــر باشـ ــون پذیـ ــد قانـ ــزود: بایـ ــد، افـ ــت کننـ رعایـ
ـــخت  ـــی س ـــرای کس ـــد ب ـــون نبای ـــت قان ـــه رعای ـــوت ب دع
باشـــد. چطـــور در گرفتـــن امتیـــازات حفـــظ منافـــع 

قانـــون را قبـــول داریـــم و در جایـــی کـــه بایـــد قانـــون را 
رعایـــت و آســـیب نزیـــم قانـــون را رعایـــت نمی کنیـــم. 
ـــه از آزاد گذاشـــتن گردشـــگران توســـط میـــراث  ـــا گالی وی ب
ــه  ــفر بـ ــگری در سـ ــتی و گردشـ ــع دسـ ــی، صنایـ فرهنگـ
شهرســـتان ها گفـــت: در کـــدام کشـــور اگـــر بـــه عنـــوان 
گردشـــگر و زائـــر رفتـــه باشـــید شـــما را آزاد می گذارنـــد 
ـــم  ـــل کردی ـــل عم ـــا منفع ـــد. م ـــام دهی ـــر کاری انج ـــا ه ت
و گرنـــه گردشـــگر قانـــون پذیـــر اســـت فرقـــی نمی کنـــد 
ــام  ــد. امـ ــی باشـ ــا خارجـ ــی یـ ــور داخلـ ــد تـ می خواهـ
جمعـــه بیرجنـــد افـــزود: اولیـــن شـــرایط آن اســـت کـــه 
ـــتی  ـــزی درس ـــا برنامه ری ـــگر را ب ـــت گردش ـــت فراغ ـــد وق بای
ـــه  ـــود را ب ـــی خ ـــی عرضگ ـــران ب ـــفانه مدی ـــرد. متأس ـــر ک پ
پـــای بقیـــه می گذارنـــد. وقتـــی خودمـــان بـــه قانـــون، 
ــا  فرهنـــگ و دیـــن اهمیـــت نمی دهیـــم و افـــراد را رهـ
ــا  ــمن برنامه هـ ــوذی دشـ ــراد نفـ ــلمًا افـ ــم مسـ می کنیـ
را بـــر شـــما تحمیـــل می کننـــد و آبـــروی شهرســـتان و 

کشـــور را می برنـــد.

معـــاون حمایـــت و توســـعه مشـــارکت هـــای مردمـــی 
ـــر اینکـــه در  ـــا تاکیـــد ب ـــی ب کمیتـــه امـــداد خراســـان جنوب
مرحلـــه دوم جشـــن عاطفه هـــا ۹۷۸ پایـــگاه در ســـطح 
مـــدارس اســـتان برپـــا مـــی شـــود، گفـــت: یـــک هـــزار 
و ۱۰۷ هـــزار دانـــش آمـــوز بـــی بضاعـــت بـــرای شـــروع 
ســـال تحصیلـــی جدیـــد چشـــم انتظـــار کمـــک هـــای 
ـــه هـــا هســـتند. »احمـــد رفیعـــی«  مـــردم در جشـــن عاطف
ـــعار  ـــا ش ـــا ب ـــه ه ـــن عاطف ـــال جش ـــه امس ـــان اینک ـــا بی ب
ـــود،  ـــی ش ـــزار م ـــازیم« برگ ـــی را بس ـــر رویای ـــگ مه » بارن

اظهـــار داشـــت: اولیـــن مرحلـــه جشـــن عاطفـــه هـــا در 
ـــهریور  ـــور در ۷ و ۸ ش ـــر کش ـــا سراس ـــان ب ـــتان همزم اس
ـــت و ســـیار در  ـــگاه ثای ـــت 3۷۹ پای ـــا فعالی ـــاه جـــاری ب م
ســـطح معابـــر عمومـــی و مصلـــی هـــای نمـــاز جمعـــه 
برگـــزار شـــده اســـت.  معـــاون حمایـــت و توســـعه 
مشـــارکت هـــای مردمـــی کمیتـــه امـــداد خراســـان 
جنوبـــی افـــزود: مـــردم اســـتان در مرحلـــه نخســـت 
جشـــن عاطفـــه هـــا ۷5۸ میلیـــون تومـــان بـــه دانـــش 
ــد.  ــدی کردنـ ــدی و غیرنقـ ــد کمـــک نقـ ــوزان نیازمنـ آمـ

رفیعـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه امســـال جشـــن عاطفـــه 
ـــام  ـــه انج ـــته در دو مرحل ـــای گذش ـــال ه ـــد س ـــا همانن ه
ـــه هـــا ۱۰  ـــه دوم جشـــن عاطف ـــزود: مرحل خواهـــد شـــد، اف
ـــتان  ـــطح اس ـــوزان در س ـــش آم ـــارکت دان ـــا مش ـــاه ب مهرم
ـــطح  ـــگاه در س ـــی ۹۷۸ پای ـــود. وی از برپای ـــی ش ـــزار م برگ
ـــا  ـــه ه ـــن عاطف ـــه دوم جش ـــرای مرحل ـــتان ب ـــدارس اس م
ـــش  ـــزار و ۱۰۷ دان ـــت: در حـــال حاضـــر ۱۰ ه ـــر داد و گف خب
ـــی تحـــت پوشـــش  ـــد اســـتان خراســـان جنوب آمـــوز نیازمن

کمیتـــه امـــداد هســـتند.

توسعه  دوخطه کردن مسیر راه آهن شرق
ـــعه   ـــور از توس ـــن کش ـــی راه آه ـــرداری و بازرگان ـــره ب ـــاون به مع
دوخطـــه کـــردن مســـیر راه آهـــن شـــرق )خـــواف تـــا بافـــق( 
ـــرکل راه آهـــن شـــرق   ـــه مدی ـــری در جلســـه معارف ـــر داد. جعف خب
ـــه ســـمت زاهـــدان و ســـرخس در  ـــار ب ـــد چابه گفـــت: محـــور جدی
ـــن  ـــی از راه آه ـــه بخش ـــرار دارد ک ـــور ق ـــن کش ـــتور کار راه آه دس
ـــی  ـــد م ـــره من ـــوع به ـــن موض ـــس از ای ـــتان طب ـــرق و شهرس ش

ـــز در اولویت هـــای راه آهـــن کشـــور اســـت  ـــار نی ـــه افزایـــش حمـــل ب ـــزود: برنام شـــود. او اف
کـــه توســـعه منطقـــه خـــواف و ســـنگان در ایـــن خصـــوص مـــورد توجـــه اســـت. وی ادامـــه 
داد:  افزایـــش حمـــل بـــار در حـــوزه ریلـــی کمـــک بزرگـــی در صرفـــه جویـــی  مصـــرف 

ـــی دارد. ـــبکه را در پ ـــطح ش ـــی در س ـــش ایمن ـــوخت و افزای س

۱۵ درصد مصوبات سفر استاندار به خوسف اجرایی شد
فرمانـــدار خوســـف گفـــت: تاکنـــون ۱5 درصـــد مصوبـــات ســـفر 
اســـتاندار خراســـان جنوبـــی بـــه شهرســـتان خوســـف توســـط 
ادارات شهرســـتان اجرایـــی شـــده اســـت.  »محمـــد شـــفیعی« 
در جلســـه بررســـی مصوبـــات ســـفر اســـتاندار  بـــه شهرســـتان 
ــان  ــتاندار خراسـ ــفر اسـ ــاورد سـ ــت: رهـ ــار داشـ ــف، اظهـ خوسـ
جنوبـــی بـــه ایـــن شهرســـتان 55 مصوبـــه بـــود کـــه طـــی آن 

مقـــرر شـــده بـــود شـــرکت آب منطقـــه ای نســـبت بـــه تکمیـــل احـــداث ســـد بـــر روی 
ـــاری  ـــال ج ـــر س ـــه فج ـــا ده ـــر ت ـــی حداکث ـــات اجرای ـــروع عملی ـــاهرود و ش ـــه ش رودخان
ـــدن  ـــی ش ـــد از نهای ـــت بع ـــول داده اس ـــتان ق ـــه ای اس ـــرکت آب منطق ـــه ش ـــد ک ـــدام کن اق

مطالعـــات طـــرح، ایـــن اقـــدام را انجـــام دهـــد.

گلوله های کوچک برفی که بهمن شدند...!
mohammadraeifard@yahoo.com امروز خراسان جنوبی - محمد راعي فرد

ـــن  ـــه دام ـــود ک ـــی ب ـــه های ـــتی از بلی ـــت پرس ـــی و مصلح ـــت اندیش مصلح
مـــردم و انقـــالب را کـــم کـــم گرفـــت و بـــا پیشـــرفتی باورناپذیـــر، آتشـــی 
ـــی  ـــت اجتماع ـــد، گسس ـــردم افکن ـــاد م ـــاد و اعتق ـــا و اعتم ـــن باوره ـــر خرم ب
بوجـــود آورد و بـــا ایجـــاد سیســـتم دوقطبـــی خـــودی و غیـــر خـــودی، عـــوام و 

ـــرد... ـــه ک ـــه تک ـــه را تک ـــواص جامع خ
ــا و  ــط هـ ــان و خبـ ــی از گناهـ ــت اندیشـ ــام مصلحـ ــی بنـ ــم پوشـ چشـ
بی قانونـــی هـــای کوچـــک کـــم کـــم قبـــح بســـیاری از عیـــوب و خطاهـــا 
ـــه  ـــرد، ب ـــر ک ـــزرگ و بزرگت ـــرور ب ـــه م ـــک را ب ـــم کوچ ـــده بدخی ـــت و غ را ریخ
ـــد  ـــه چشـــم نیامدن ـــر شـــدند و ب ـــر و عمیـــق ت نوعـــی کـــه خطاهـــا برجســـته ت
و ایـــن علـــف هـــرز کوچـــک انـــگاری خطاهـــا و مصلحـــت اندیشـــی هـــا 
ـــای  ـــد...!!!  خط ـــا گردی ـــگاری ه ـــده ان ـــی از نادی ـــه جنگل ـــل ب ـــرور تبدی ـــه م ب
ـــد  ـــن رون ـــا ای ـــد ت ـــته ش ـــرپوش گذاش ـــر آن س ـــا ب ـــد و ی ـــده نش ـــا دی خودی ه
ـــه یـــک سیســـتم و روش شـــود کـــه حتـــی عوامـــل ناظـــر  ـــل ب ـــه مـــرور تبدی ب

ـــد... ـــل کن ـــود ح ـــز در خ ـــی را نی ـــای نظارت و نیروه
خـــودی هـــا کـــم کـــم بـــر ایـــن بـــاور اســـتوار شـــدند کـــه از پشـــتیبانی 
ـــا  ـــه ای ب ـــک طرف ـــداز و ی ـــت ان ـــی دس ـــراه ب ـــد و در بزرگ ـــی برخوردارن آهنین
ســـرعت و بـــی ترمـــز بـــه جلـــو تاختنـــد تـــا جایـــی کـــه بـــه ایـــن بـــاور رســـیدند 
ـــن  ـــم دی ـــالب و ه ـــم انق ـــت، ه ـــده اس ـــه ش ـــان خالص ـــز در آن ـــه چی ـــه هم ک
ـــان  ـــر آن ـــر از تفک ـــه غی ـــه ب ـــه هرک ـــیدند ک ـــاور رس ـــن ب ـــه ای ـــون! ب ـــم قان و ه
بیندیشـــد و بـــه غیـــر از آرای آنـــان قـــدم بـــردارد شـــامل هرگونـــه فشـــار و 
ـــج و  ـــه تدری ـــه ب ـــد ک ـــه ش ـــد، اینگون ـــد ش ـــر خواه ـــرکوب و تکفی ـــر و س تحقی
ـــده باتالقـــی بوجـــود آمـــد کـــه هرچـــه بیشـــتر  ـــه شـــکلی نامحســـوس و خزن ب

ـــم... ـــرو رفتی ـــتر در آن ف ـــد بیش ـــا زده ش ـــت و پ دس
عینـــک بدبینـــی برچشـــم زدیـــم و تمـــام بـــی مســـئولیتی هـــا و قانـــون 
ـــوزه اش را  ـــون را و...کاســـه و ک ـــا و دورزدن قان ـــی ه ـــی قانون ـــا و ب ـــزی ه گری
ـــزرگ  ـــم، دچـــار توهـــم خـــود ب ـــم و خـــرد کردی ـــر ســـر غیرخـــودی هـــا کوبیدی ب
ـــردم  ـــز م ـــکار و آرا را خـــط قرم ـــر اف ـــت خواهـــی شـــدیم و دیگ ـــی و تمامی بین
ـــگاه  ـــا را از ن ـــگاره ه ـــه ان ـــس را و هم ـــه ک ـــز را و هم ـــه چی ـــم و هم ـــرار دادی ق
ـــم،  ـــاوت کردی ـــم و قض ـــم دادی ـــتیم و حک ـــنجیدیم و نگریس ـــوژی س ایدئول
ـــی  ـــم پوش ـــات و چش ـــان در اوج روا داری و مماش ـــای خودم ـــودی ه ـــا خ ب
ـــر  ـــم... ام ـــم گذراندی ـــع ه ـــم راب ـــا را از هض ـــودی ه ـــر خ ـــم و غی ـــورد کردی برخ
بـــر مـــا مشـــتبه شـــد کـــه بهترینیـــم و در قلـــه پیـــروزی قـــرار داریـــم و چشـــم 
ـــه  ـــاده ک ـــه ای افت ـــن جامع ـــر خرم ـــه آتشـــی ب ـــم ک برهـــم گذاشـــتیم و ندیدی
ســـخت بـــا آن غریبـــه ایـــم و دیگـــر شـــناختی از آن نداریـــم، خودمـــان را 
ـــورد  ـــان برخ ـــا آن ـــت ب ـــان رعی ـــردم پنداشـــتیم و چون ـــر م ـــاال س ـــا ب ـــم و آق قی
ـــرای هـــر چیـــز کوچکـــی حتـــی در حریـــم خصوصی شـــان خودمـــان  ـــم ب کردی

ـــم ...!!! ـــریک کردی را ش
ـــاوری از تکامـــل خودمـــان و خـــودی هـــای مـــان رســـیدیم کـــه  ـــان ب ـــه آنچن ب

ـــم! ـــا دســـت خودمـــان چشـــم تفکـــر و منطـــق را کـــور کردی ب
هرکـــه بـــر مـــا و روش هـــای مـــان نقـــد کـــرد ســـخت بـــر او شـــوریدیم و 
حـــذف اش کردیـــم، بـــه جـــای همـــه مـــردم فکـــر کردیـــم و بنـــام آنـــان 
ـــر و  ـــا آدم س ـــون ه ـــا میلی ـــم ب ـــول کنی ـــه قب ـــدون آن ک ـــم ب ـــم گرفتی تصمی
ـــای  ـــف ه ـــاط ضع ـــر نق ـــم ب ـــمه و...! دای ـــا مجس ـــون ه ـــه میلی ـــم ن کار داری
ســـاختاری مـــان ســـرپوش گذاشـــتیم و جامعـــه را در حاشـــیه هـــای دایمـــی 
دســـت ســـاز خودمـــان ســـرگرم کردیـــم تـــا در پشـــت پـــرده هـــای بـــازی 
ـــزی  ـــه ری ـــال برنام ـــادی و اداری کام ـــم اقتص ـــادهای عظی ـــاهد فس ـــدرت ش ق
شـــده باشـــیم...! گلولـــه هـــای کوچـــک بـــرف دیـــروز تبدیـــل بـــه بهمـــن 
ـــول  ـــت را قب ـــن واقعی ـــل ای ـــد، حداق ـــده ان ـــروز ش ـــار ام ـــم و مرگب ـــای عظی ه
ـــر در  ـــی دیگ ـــه انقالب ـــد دســـت ب ـــان بای ـــه خـــط پای ـــل از رســـیدن ب ـــم! قب کنی
درون انقـــالب 5۷ زد، چـــاره و راه دیگـــری وجـــود نـــدارد، پاالیشـــگاه بزرگـــی را 

ـــود...!!! ـــر ش ـــه دیرت ـــل از اینک ـــم قب نیازمندی

اعتبار ۵0 میلیاردی برای جاده بیرجند- قاین 
نماینـــده مـــردم قایـــن و زیرکـــوه در مجلـــس شـــورای اســـالمی در صفحـــه اینســـتاگرامی 
از تخصیـــص 5۰ میلیـــارد تومـــان اعتبـــار بـــرای جـــاده بیرجنـــد- قایـــن در ســـال جـــاری 
ـــی  ـــاد فالحت ـــر داد. فره ـــده خب ـــال آین ـــرای س ـــار ب ـــان اعتب ـــارد توم ـــده 5۰ میلی و وع
ـــاص  ـــت، اختص ـــفر نوبخ ـــس از س ـــان پ ـــارد توم ـــاص 5 میلی ـــت: اختص ـــته اس نوش
2۷.4 میلیـــارد تومـــان از محـــل اعتبـــارات تملـــک و دارایـــی و اختصـــاص ۱۷.6 
ـــد-  ـــاده بیرجن ـــرای ج ـــه ب ـــوده ک ـــی ب ـــوازن مل ـــارات ت ـــل اعتب ـــان از مح ـــارد توم میلی
قایـــن تخصیـــص پیـــدا کـــرده اســـت. فالحتـــی اظهـــار کـــرده: بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش 
ـــز 5۰  ـــرای ســـال ۹۹ نی ـــرده و ب ـــدا ک ـــان امســـال تخصیـــص پی ـــارد توم ـــا 5۰ میلی جمع

ـــت. ـــده اس ـــده داده ش ـــر وع ـــان دیگ ـــارد توم میلی

تازه های شعر خراسان جنوبی آماده رونمایی است
ـــعر  ـــی ش ـــا روز مل ـــان ب ـــی همزم ـــان جنوب ـــتان خراس ـــعر اس ـــای ش ـــر از تازه ه ـــه اث س
ـــا حضـــور جمعـــی از مســـئوالن و اهالـــی فرهنـــگ و هنـــر  و ادب پارســـی در بیرجنـــد ب
ـــا  ـــروز ب ـــه ام ـــر ک ـــه اث ـــی س ـــان جنوب ـــروز خراس ـــزارش ام ـــه گ ـــود. ب ـــی می ش رونمای
حضـــور رئیـــس حـــوزه هنـــری کشـــور رونمایـــی می شـــود »مـــن عاشـــق شـــعر گفتنـــم 

ـــن درد مشـــترک« هســـتند. ـــی کـــه«، »صـــد حکمـــت صـــد رباعـــی« و »از ای وقت

اعزام گروه جهادی پزشکی قائم آل محمد  به  روستای گلو باغ
گـــروه جهـــادی پزشـــکی قائـــم آل محمـــد بـــه روســـتای گلـــو بـــاغ  بخـــش درح 
شهرســـتان سربیشـــه بـــرای ارائـــه خدمـــات اعـــزام شـــدند. مدیـــر گـــروه هـــای جهـــادی 
ـــا اعـــالم ایـــن خبـــر گفـــت: ایـــن گـــروه ۱5 نفـــره تـــا اعـــزام  بســـیج ســـازندگی اســـتان ب
ـــش درح3۰  ـــاغ  بخ ـــو ب ـــتای گل ـــه  روس ـــد ب ـــم آل محم ـــکی قائ ـــادی پزش ـــروه جه گ
ـــش درح  ـــه بخ ـــن و بیش ـــاال و پایی ـــه ب ـــی هدی ـــاغ، عل ـــتاهای گلوب ـــه روس ـــهریور ب ش
ـــروه  ـــن گ ـــای ای ـــراز اعض ـــزود: ۷ نف ـــا اف ـــد داد. فریورنی ـــه خواه ـــکی ارائ ـــات پزش خدم
ـــم، کشـــیدن، عصـــب کشـــی  ـــی شـــامل ترمی ـــه دندانپزشـــکی خدمات ـــادی در زمین جه
و جـــرم گیـــری ارائـــه مـــی کننـــد. وی همچنیـــن از وجـــود متخصـــص داخلـــی، زنـــان، 

ـــر داد. ـــادی خب ـــروه جه ـــن گ ـــی در ای ـــدان مصنوع ـــپ دن ـــونوگرافی و اکی س

2/۵ میلیارد تومان به بیمارستان نهبندان  اختصاص یافت
نماینـــده مـــردم نهبنـــدان و سربیشـــه در مجلـــس گفـــت: ارتقـــای ظرفیـــت بیمارســـتان 
ـــارد و  ـــه ۹5 تختخـــواب مصـــوب شـــده و در بودجـــه ســـال جـــاری دو میلی ـــدان ب نهبن
5۰۰ میلیـــون تومـــان بـــرای آن در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت. نظـــر افضلـــی بـــا اشـــاره بـــه 
مشـــکالت موجـــود در نهبنـــدان بیـــان کـــرد: مســـکن روســـتایی ناایمـــن، جـــاده هـــای 
ـــه  ـــن گالی ـــم تری ـــه هـــای بهداشـــت روســـتایی و آب کشـــاورزی از مه روســـتایی، خان

ـــن شهرســـتان اســـت.  هـــای مـــردم ای

رتبه اول خضری دشت بیاض در کمک به عتبات عالیات
امـــام جمعـــه خضـــری دشـــت بیـــاض گفـــت: خضـــری دشـــت بیـــاض در 
ــب  ــور کسـ ــه اول را درکشـ ــات رتبـ ــات عالیـ ــتاد عتبـ ــی سـ ــارکت های مردمـ مشـ
ـــدس  ـــاع مق ـــه دف ـــا هفت ـــان ب ـــزود: همزم ـــی اف ـــرده اســـت. حجـــت االســـالم یعقوب ک
ـــی  ـــه خراســـان جنوب ـــت ب ـــه دربازســـازی و مرم ـــام حســـین)ع( ک ـــر ام گوشـــه ای از قب
ـــود.  ـــاض خواهدب ـــت بی ـــری دش ـــردم خض ـــان م ـــده مهم ـــه آین ـــود هفت ـــده ب اهداش

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان منصوب شد
ـــری  را  ـــی اکب ـــی  در حکمـــی عل ـــن اجتماع ـــور اســـتان های ســـازمان تأمی ـــاون ام مع
ـــه ســـمت سرپرســـت اداره کل تأمیـــن اجتماعـــی خراســـان جنوبـــی منصـــوب  کـــرد.  ب

ـــزد منصـــوب شـــد. ـــرکل ی ـــه ســـمت مدی ـــی اســـتان ب ـــرکل قبل درویشـــی مدی

بی عرضگی مدیرانسرمقاله انتقاد صریح نماینده ولی فقیه

 از مدیریت گردشگری

 در خراسان جنوبی

معاون کمیته امداد خراسان جنوبی اعالم کرد:

چشمان منتظر ۱۱00 دانش آموز بی بضاعت 



اســـامی  ارشـــاد  و  فرهنـــگ  مدیـــرکل 
ــورای فرهنـــگ  ــان جنوبی گفـــت: شـ خراسـ
ـــط  ـــای غل ـــنت ه ـــذف س ـــرای ح ـــی ب عموم
و حفـــظ ارزش هـــای اســـامی تـــاش 
کنـــد. ناصرنبـــی زاده در جلســـه شـــورای 
فرهنـــگ عمومـــی فـــردوس اظهارکـــرد: بـــرای 
اینکـــه شـــورای فرهنـــگ عمومـــی برنامـــه 
ـــرا داشـــته باشـــد و  ـــرای اج ـــی ب ـــای مدون ه
ـــن شـــورا نتیجـــه بخـــش باشـــد  ـــات ای مصوب
بایـــد جریـــان هـــای فرهنگـــی را رصـــد 
ــیب  ــوت و ضعـــف و آسـ ــاط قـ ــد و نقـ کنـ

ــد.  ــایی کنـ ــی را شناسـ ــای فرهنگـ هـ

ــره دارای  ــک دایـ ــگ را یـ ــوزه فرهنـ وی حـ
و  دانســـت  عمیـــق  و  شـــمول گســـترده 
ایـــن شـــورا از ظرفیـــت هـــای  افـــزود: 
بـــی همتایـــی بـــرای ایجـــاد هـــم افزایـــی 
ــت .  ــوردار اسـ ــذار برخـ ــی و تأثیرگـ فرهنگـ
ـــای  ـــیب ه ـــه آس ـــن ب ـــتار پرداخت وی خواس
ــن  ــت: باالتریـ ــد و گفـ ــگ شـ ــوزه فرهنـ حـ
ــه  ــر منطقـ ــذاری در هـ ــت گـ ــطح سیاسـ سـ
ــی  ــگ عمومـ ــورای فرهنـ ــتان، شـ و شهرسـ
اســـت و بـــه همیـــن دلیـــل عالـــی تریـــن 
مدیـــران هـــر شهرســـتان در ایـــن شـــورا 

عضـــو هســـتند. 
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یادداشت امروز

تالش باید کرد به اندازه آرزوها
zangoei@birjandtoday.ir امروز خراسان جنوبی - زنگویی

ـــاش  ـــدازه ت ـــه ان ـــا ب ـــد در نظـــر گرفـــت و ی ـــار را بای ـــر و معی مت
هـــا، آرزو نویســـی کـــرد و یـــا اگـــر فهرســـت آرزوهـــا بلنـــد و 
ـــی  ـــاند. یعن ـــا رس ـــام آرزوه ـــه ب ـــاش را ب ـــت ت ـــت، قام باالس
ـــی  ـــدان زندگ ـــه می ـــا ب ـــک، پ ـــار و مح ـــدون معی ـــود ب ـــی ش نم
نهـــاد و بـــاری بـــه هرجهـــت، روزهـــا را بـــه شـــب رســـاند و 
شـــب را هـــم بـــا خـــواب عمیـــق بـــه روز گـــره زد و توقـــع 
ـــچ  ـــه ســـامان برســـد. هی ـــود ب ـــه خ ـــود ب ـــا، خ ـــه کاره داشـــت ک
جـــای دنیـــا چنیـــن، اتفـــاق نیفتـــاده و بـــرای هیـــچ کســـی 
ـــه  ـــت بلک ـــوده اس ـــر نفرم ـــری را تحری ـــن تقدی ـــدا چنی ـــم خ ه
ـــاش  ـــس لانســـان اال ســـعی"، کوشـــش و ت ـــر "لی ـــد ب ـــا تاکی ب
ـــا  ـــان ه ـــا انس ـــت ت ـــرار داده اس ـــت ق ـــه موفقی ـــیدن ب را راه رس
ـــِت  ـــدف، فرص ـــه ه ـــیدن ب ـــرای رس ـــن، ب ـــن و آیی ـــر دی ـــه ه ب
ـــا، دســـت در  ـــه دع ـــی نمـــی شـــود ب واحـــد داشـــته باشـــند. یعن
ـــع داشـــت از  ـــد نشســـت و توق ـــن امی ـــه ای آســـمان داشـــت و ب
ـــن  ـــه، ای ـــد. ن ـــن کاری بکن ـــد ودر زمی ـــرون آی ـــتی ب ـــب، دس غی
نشـــدنی اســـت بلکـــه بایـــد هـــر فـــرد، مصـــداِق "مـــردی از 
ـــر  ـــه اگ ـــزی ک ـــد.  چی ـــد"، باش ـــد و کاری بکن ـــرون آی ـــش ب خوی

ـــد.  ـــی رس ـــت م ـــه موفقی ـــور ب ـــرد، ام ـــکل بگی ش
ـــیم  ـــه بکوش ـــد هم ـــار بای ـــن رفت ـــن ای ـــکل گرفت ـــرای ش ـــس ب پ
و همـــه ظرفیـــت هـــا را فعـــال کنیـــم. تکلیـــف هـــم داریـــم 
ـــوع  ـــه ن ـــود ب ـــا، خ ـــت ه ـــردن از ظرفی ـــره نب ـــه به ـــن ک ـــرای ای ب
ـــه  ـــدن ب ـــار نیام ـــرای گرفت ـــت. ب ـــت اس ـــران نعم ـــکاری، کف آش
ـــت و  ـــل و هم ـــن از عق ـــه کار گرفت ـــد ب ـــران بای ـــد کف ـــت ب صف
صبـــر، اراده هـــا را اســـتوار کنیـــم. عقلـــی کـــه آن را رســـوِل 
باطـــن انســـان خوانـــده انـــد و در انســـان شناســـی و حتـــی 
علـــم اخـــاق، پادشـــاهی جـــان را بـــرای آن ســـند زده انـــد. 
ـــز  ـــواب تمی ـــواب را از ناص ـــود ص ـــی ش ـــه م ـــت ک ـــل اس ـــا عق ب
داد. عقانیـــت اســـت کـــه چـــون میـــدان دار شـــود، خشـــم 
و غضـــب و وهـــم و شـــهوت و.... بـــه فرمـــان مـــی آینـــد و 
بـــا اجـــرای وظایـــف خـــود، زندگـــی را بـــه اســـتاندارد هـــای 

بایســـته مـــی رســـانند.
 ایـــن عقـــل اســـت کـــه مـــی توانـــد، امـــور را بـــه بهتریـــن 
شـــرایط برســـاند. البتـــه وقتـــی کـــه همـــت هـــم آســـتین هـــای 
ـــل،  ـــره عق ـــد، دای ـــای کار بیای ـــد پ ـــام ق ـــد و تم ـــاال بزن خـــود را ب
ـــه  ـــیدن ب ـــرای رس ـــم ب ـــت ه ـــل و هم ـــد. عق ـــی یاب ـــترش م گس
نتیجـــه، نیازمنـــد صبـــر انـــد کـــه معمـــوال بعـــد از آن نوبـــت 
موفقیـــت و رســـتگاری هـــم مـــی رســـد بـــر همیـــن اســـاس 
و بـــا توجـــه بـــه همیـــن تجربـــه اســـت کـــه لســـان الغیـــب، 
ـــه؛ ـــی دارد ک ـــان وام ـــل م ـــه تام ـــه ب ـــن گون ـــظ شـــیرازی ای حاف

....صبر و ظفر, هر دو دوســـتان قدیمند
بـــر اثـــرِ  صبر نوبتِ  ظفر آید.....
ـــه  ـــق هم ـــان توفی ـــه هم ـــر ک ـــه ظف ـــیدن ب ـــرای رس ـــی ب یعن
جانبـــه در ســـاحت هـــای گوناگـــون زندگـــی اســـت، بایـــد 
در کنـــار عقانیـــت و همـــت برنامـــه منـــد، بایـــد بـــه صبـــر 
ـــه  ـــد برنام ـــی توان ـــکیبایی م ـــون ناش ـــود چ ـــتظهر ب ـــز مس نی
ــد.  ــر کنـ ــی اثـ ــت را بـ ــای همـ ــاش هـ ــل و تـ ــای عقـ هـ
ــامان  ــه سـ ــرد، بـ ــوم کار را بگیـ ــه سـ ــه گوشـ ــر کـ ــا صبـ امـ
گـــر پیـــش از ایـــن بـــه شـــدت  خواهـــد شـــد امـــور حتـــی ا
ـــب  ـــا، متناس ـــا و آرزوه ـــاش ه ـــد.  ت ـــوده باش ـــامان ب نابس
ــب،  ــن تناسـ ــراز همیـ ــم در طـ ــه هـ ــد و نتیجـ ــد شـ خواهـ
ـــس  ـــود ح ـــه وج ـــا هم ـــا آن را ب ـــد و م ـــد آم ـــل خواه حاص

خواهیـــم کـــرد.

ـــازی  ـــه بهس ـــدام ب ـــه اق ـــاال ک ـــرم! ح ـــهرداری محت ـــام، ش ...915 س
ــام  ــی انجـ ــک کار اساسـ ــا یـ ــد، لطفـ ــرده ایـ ــی کـ ــارک جنگلـ پـ
ــه  ــد، نـ ــازی کنیـ ــراف آن را بهسـ ــای اطـ ــارک و فضـ ــد و پـ دهیـ
مثـــل االن کـــه نیمـــی از پـــارک تاریـــک  اســـت و فضـــای بیـــن 
پـــارک تـــا بلـــوار شـــهدای عبـــادی بیابـــان برهـــوت اســـت. مـــی 
ـــایر  ـــی و س ـــروی انتظام ـــی، نی ـــع طبیع ـــا مناب ـــل ب ـــا تعام ـــوان ب ت
ارگان هـــا ایـــن فضـــا را بـــه پـــارک الحـــاق و در جهـــت ایجـــاد 

ســـالن آمفـــی تئاتـــر و پارکینـــگ مناســـب ســـازی کـــرد.

در  اتوبـــوس مخصوصـــا  هـــای  ایســـتگاه  ســـام  بـــا   915...
مرکـــز شـــهر بســـیار کثیـــف اســـت و منظـــره زشـــتی بـــه شـــهر 

می دهـــد. لطفـــا رســـیدگی کنیـــد.

ـــن  ـــط تلف ـــک خ ـــت ی ـــوان مدیری ـــه ت ـــئوالنی ک ـــام. مس ...915 س
نوبـــت دهـــی را ندارنـــد چگونـــه مـــی خواهنـــد مجموعـــه ای را 
اداره کننـــد؟! بنـــده چندیـــن روز اســـت کـــه موفـــق بـــه گرفتـــن 
نوبـــت نمی شـــوم، مســـئوالن اگـــه مـــی تواننـــد فکـــری کننـــد.

ــی  ــه خیلـ ــدرج در روزنامـ ــک منـ ــرو پیامـ ــام؛ پیـ ــا سـ ...915 بـ
ــتقیم  ــد مسـ ــا بایـ ــکلی حتمـ ــوع مشـ ــر نـ ــرای هـ ــفیم. بـ متاسـ
بـــا شـــهردار محتـــرم در تمـــاس باشـــیم در مـــورد یـــک دریچـــه 
جـــوی آب میـــدان اول مـــدرس کـــه ســـر و صدایـــش همـــه را 
کافـــه کـــرده کـــه بـــا ســـه بیـــل آســـفالت درســـت مـــی شـــود 

چـــرا اقـــدام نمـــی کننـــد.

ــت  ــهردار. بابـ ــاون شـ ــم زاده معـ ــاب فخیـ ــام؛ جنـ ...915 سـ
کاشـــت درخـــت در خیابـــان 9دی دســـتور کتبـــی دادیـــد و 
ـــاس  ـــرا پ ـــط م ـــه فق ـــم ک ـــبز رفت ـــای س ـــه اداره فض ـــم ب ـــده ه بن
لکـــی دادنـــد. گفتـــم خـــوب شـــد شـــما  کاری و وعـــده هـــای ا
گـــر خودمـــان درخواســـت مـــی کردیـــم چـــه  دســـتور دادیـــد، ا

جـــوری جـــواب مـــی دادنـــد! ممنونـــم. خداقـــوت! 

ــکن  ــاد مسـ ــرم بنیـ ــت محتـ ــت مدیریـ ــام خدمـ ــا سـ ...915 بـ
ـــس  ـــف رئی ـــکن خوس ـــاد مس ـــه در بنی ـــد ک ـــر داری ـــا خب ـــتان. آی اس
ـــت.  ـــوع نیس ـــاب رج ـــی ارب ـــی جوابگوی ـــه و کس ـــی رفت اداره مرخص

خواهشـــمند اســـت رســـیدگی فرمائیـــد.

بهسازی بلوار صیاد شیرازی 
در برنامه های امسال شهرداری

ـــر  ـــا ب ـــورخ 9۸/5/۶ بن ـــروز م ـــام ام ـــدرج در ســـتون پی ـــب من ـــه مطل در پاســـخ ب
اعـــام ســـازمان ســـیما، منظـــر و فضـــای ســـبز شـــهری شـــهرداری در خصـــوص 
ـــداران  ـــاد و پاس ـــوار صی ـــبز بل ـــای س ـــان و فض ـــت درخت ـــه وضعی ـــیدگی ب رس
ـــوار  ـــه اســـتحضار مـــی رســـاند بهســـازی اساســـی و بازپیرایـــی فضـــای ســـبز بل ب

ـــد. ـــی باش ـــهرداری م ـــاری ش ـــال ج ـــای س ـــیرازی از پروژه ه ـــاد ش صی

جوابیه های شهرداری بیرجند

 امروز خراسان جنوبی _ حسین زاده
جلســـه هماهنگـــی راه انـــدازی پویـــش پاکســـازی ورودی هـــای 
ــی،  ــازمان فرهنگـ ــل سـ ــته در محـ ــد روز گذشـ ــهر بیرجنـ شـ
ـــس  ـــد. رئی ـــزار ش ـــد برگ ـــهرداری بیرجن ـــی ش ـــی و ورزش اجتماع
ـــد  ـــهرداری بیرجن ـــی ش ـــی و ورزش ـــی، اجتماع ـــازمان فرهنگ س
ـــهردار  ـــا ش ـــه ب ـــش در جلس ـــدی پی ـــت: چن ـــه گف ـــن جلس در ای
ـــای  ـــازی ورودی ه ـــش پاکس ـــدازی پوی ـــنهاد راه ان ـــد پیش بیرجن
ـــا  ـــدارس ب ـــایی م ـــاه و بازگش ـــتانه مهرم ـــد را در آس ـــهر بیرجن ش
همـــکاری شـــهروندان و ســـمن هـــای فعـــال در ایـــن حـــوزه 
مطـــرح نمودیـــم تـــا حداقـــل در ورودی هـــای شـــهر نســـبت 
ـــا  ـــط از آلودگی ه ـــازی محی ـــا و پاکس ـــه ه ـــع آوری زبال ـــه جم ب
اقـــدام شـــود. مهنـــدس قاســـی مـــود افـــزود: ایـــن پویـــش 
مردمـــی طـــی ســـه هفتـــه روزهـــای پنجشـــنبه بـــه عنـــوان 
"پویـــش مردمـــی بیرجنـــد، مهـــر و پاکیزگـــی" در ســـه ورودی 
ـــده  ـــی ش ـــور معرف ـــهر کش ـــن ش ـــزه تری ـــه پاکی ـــد ک ـــهر بیرجن ش
ـــهرداری در  ـــهری ش ـــات ش ـــاون خدم ـــد. مع ـــد ش ـــزار خواه برگ
ـــد مرهـــون زحمـــات  ـــت: پاکیزگـــی شـــهر بیرجن ـــن جلســـه گف ای
ـــه  ـــا زبال ـــه تنه ـــه ن ـــن شـــهر اســـت ک ـــگ ای ـــا فرهن شـــهروندان ب
ـــوی  ـــًا جل ـــی بعض ـــه حت ـــد بلک ـــی ریزن ـــهر نم ـــطح ش ای در س
درب منـــازل شـــان را خودشـــان نظافـــت می نماینـــد و لـــذا 

ـــا و مســـاجد محـــات  ـــی در کوچـــه ه ـــش مردم خواســـتیم پوی
ـــرای انجـــام  ـــز ب ـــا مـــا و همکارانمـــان را نی شـــهر راه بیفتـــد ت
وظایـــف خـــود در نظافـــت شـــهر ترغیـــب و تشـــویق نمایـــد 
و ان شـــاءا... ایـــن پویـــش مردمـــی را از ورودی هـــای شـــهر 

ـــم. ـــی کنی ـــاز م آغ
ــهر در  ــای شـ ــه ورودی هـ ــر اینکـ ــا ذکـ ــاکری بـ ــدس شـ مهنـ
حـــوزه خدمـــات شـــهرداری نیســـت امـــا هـــر مـــاه یـــک بـــار 
نســـبت بـــه نظافـــت ایـــن محـــدوده هـــا اقـــدام مـــی شـــود، 

ـــد  ـــهر بیرجن ـــه در ش ـــیم ک ـــی برس ـــه جای ـــم ب ـــزود: امیدواری اف
بـــه عنـــوان پاکیـــزه تریـــن شـــهر کشـــور در بحـــث تفکیـــک 
زبالـــه نیـــز در آینـــده نزدیـــک موفـــق عمـــل نماییـــم. در 
ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد پویـــش مردمـــی پاکســـازی ورودی 
ــنبه  ــح روز پنجشـ ــاعت 7/30صبـ ــد از سـ ــهر بیرجنـ ــای شـ هـ
۲۸ شـــهریور در ورودی ســـمت مشـــهد، پنجشـــنبه ۴ مهـــر در 
ـــمت  ـــر در ورودی س ـــنبه 11 مه ـــان و پنجش ـــمت کرم ورودی س

زاهـــدان برگـــزار شـــود.

سرپرســـت اداره کل ثبـــت احـــوال خراســـان جنوبی گفـــت: 
میـــزان والدت در خراســـان جنوبی در پنـــج ماهـــه نخســـت 
ـــش  ـــد کاه ـــابه ۸/1 درص ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــاری نس ـــال ج س
ـــار  ـــر اظه ـــا مه ـــو ب ـــرآور در گفت وگ ـــا مه ـــت. علیرض ـــته اس داش
ـــزار و 7۲3  ـــداد ۶ ه ـــال 9۸ تع ـــت س ـــه نخس ـــج ماه ـــرد: در پن ک
ـــن  ـــه از ای ـــت ک ـــده اس ـــت ش ـــان جنوبی ثب ـــورد والدت در خراس م
تعـــداد چهـــار هـــزار و ۴79 مـــورد شـــهری و دو هـــزار و ۲۴۴ 
ـــت احـــوال  ـــوده اســـت. سرپرســـت اداره کل ثب ـــورد روســـتایی ب م
ـــه  ـــج ماه ـــان جنوبی در پن ـــرد: در خراس ـــان ک ـــان جنوبی بی خراس
ـــزار و ۲۸9  ـــه ه ـــر و س ـــزار و ۴3۴ پس ـــه ه ـــال 9۸ س ـــت س نخس
دختـــر متولـــد شـــده اســـت. مهـــرآور بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در 
مـــدت ذکـــر شـــده بـــه ازای هـــر 100 واقعـــه تولـــد دختـــر 10۸ پســـر 
ـــه  ـــج ماه ـــی در پن ـــور کل ـــه ط ـــه داد: ب ـــت، ادام ـــده اس ـــد ش متول

نخســـت ســـال 9۸ نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته 
ــه  ــان جنوبی کاهـــش یافتـ ــد در خراسـ ــزان والدت ۸/1درصـ میـ
اســـت. وی بـــا بیـــان اینکـــه در پنـــج ماهـــه نخســـت ســـال 
جـــاری ۸5 مـــورد دوقلوزایـــی در خراســـان جنوبی داشـــته ایم، 

ـــورد  ـــزار و ۶۶۸ م ـــاری ه ـــال ج ـــاه س ـــان مردادم ـــا پای ـــزود: ت اف
ـــت  ـــت. سرپرس ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــان جنوبی ب ـــوت در خراس ف
ـــزار و ۶۶۸  ـــت: از ه ـــی گف ـــان جنوب ـــوال خراس ـــت اح اداره کل ثب
ـــرد و 7۶5  ـــر م ـــداد 903 نف ـــده تع ـــت ش ـــوت ثب ـــه ف ـــورد واقع م
ـــهری و  ـــوت ش ـــه ف ـــن 905 واقع ـــت و همچنی ـــوده اس ـــر زن ب نف
ـــت. ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــتایی ب ـــوت روس ـــه ف ـــورد واقع 7۶3 م

ــه  ــج ماهـ ــی در پنـ ــان جنوبـ ــرد: در خراسـ ــار کـ ــرآور اظهـ مهـ
نخســـت ســـال 9۸ بـــه ازای ثبـــت واقعـــه فـــوت هـــر 100 زن، 

واقعـــه فـــوت 11۸ مـــرد بـــه ثبـــت رســـیده  اســـت.
ـــا ۲۴ ســـال  ـــروه ســـنی ۲0 ت ـــوت در گ ـــزان ف ـــادآور شـــد: می وی ی
در پنـــج ماهـــه نخســـت ســـال جـــاری ۲۴ مـــورد، ۲5 تـــا ۲9 
ـــال  ـــا 39 س ـــورد و 35 ت ـــال ۴1 م ـــا 35 س ـــورد، 30 ت ـــال ۲0 م س

ـــت.  ـــوده اس ـــورد ب 3۴ م

پویشی برای پاکسازی ورودی های بیرجند
 پنجشنبه ۲۸ شهریور ورودی مشهد، پنجشنبه ۴ و ۱۱ مهر ورودیهای کرمان و زاهدان پاکسازی می شود

سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی خبر داد:

کاهش ۸ درصدی والدت در خراسان جنوبی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

شورای فرهنگ عمومی 
برای حذف سنت های 
غلط تالش کند
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شهید محمدسعید درویشی

ــه  ــه بـ ــى كـ ــه لطفـ ــم از اينهمـ ــى كنـ ــكر مـ ــو را شـ ــا! تـ خدايـ
مـــا ملـــت ايـــران نمـــودى در حالـــى بـــراى مـــا چـــراغ هدايـــت 
ــه  ــردى كـ ــى كـ ــردم معرفـ ــه مـ ــره او را بـ ــردى و چهـ ــت كـ تربيـ
ـــده  ـــرق ش ـــرب و ش ـــادى غ ـــائل م ـــرق در مس ـــا غ ـــت م ـــام مل تم
ـــاى  ـــه ه ـــام برنام ـــه تم ـــات دادى ك ـــا را نج ـــى م ـــد و در حال بودن
اســـتعمارى بـــه عنـــوان يـــك اصـــل در جامعـــه بـــه اصطـــاح 
اســـامى آن روز مطـــرح بـــود و از اســـام خبـــرى نبـــود. ديـــن 
مبيـــن اســـام را كـــه خـــون هـــاى مقدســـى چـــون خـــون ابـــا 
ـــده  ـــه ش ـــر آن ريخت ـــن)ع( بخاط ـــه معصومي ـــر ائم ـــدا... و ديگ عب
بـــود، آخـــر نابـــود مـــى كردنـــد. هدفشـــان نابـــودى اســـام بـــود 
ــد  ــه هماننـ ــت كـ ــن اسـ ــما ايـ ــه شـ ــم بـ ... همسرم!.....سفارشـ
ــت  ــيد و در تربيـ ــور باشـ ــهداء صبـ ــم شـ ــران معظـ ــر همسـ ديگـ
فرزندانـــم هـــر چـــه در تـــوان داريـــد بـــكار ببنديـــد كـــه تربيـــت 

صحيـــح آنهـــا باعـــث تربيـــت اســـام خواهـــد بـــود.

حوادث

بازداشت توزیع کننده مواد مخدر صنعتی دربشرویه
توزیـــع کننـــده حرفـــه ای مـــواد مخـــدر صنعتـــی در بشـــرویه 
بازداشـــت شـــد. فرمانـــده انتظامـــی بشـــرویه گفـــت: مأمـــوران بـــا 
ـــع مـــواد مخـــدر  ـــر انتقـــال و توزی ـــی ب دریافـــت اطاعـــات مردمـــی مبن
صنعتـــی در ایـــن شهرســـتان و تحقیقـــات گســـترده پلیســـی یکـــی 
ـــرویه  ـــی را در بش ـــدر صنعت ـــواد مخ ـــه ای م ـــدگان حرف ـــع کنن از توزی
ـــرگ را  ـــوداگر م ـــن س ـــی ای ـــام قضائ ـــی مق ـــا هماهنگ ـــایی و ب شناس

دســـتگیر کردنـــد. 

۲ کول بر مواد مخدر در سربیشه دستگیر شدند
جانشـــین انتظامـــی شهرســـتان سربیشـــه از دســـتگیری ۲ کـــول 
ـــان در  ـــاک در بازرســـی از آن ـــو تری ـــواد مخـــدر و کشـــف ۴۱ کیل ـــر م ب
ـــت:  ـــی زاده« گف ـــین تق ـــرهنگ »حس ـــر داد. س ـــتان خب ـــن شهرس ای
ـــه در  ـــتان سربیش ـــدر شهرس ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــس مب ـــوران پلی مأم
راســـتاي مبـــارزه بـــا قاچاقچيـــان و ســـوداگران مـــرگ، از انتقـــال 
ـــاي  ـــور ه ـــری در مح ـــه ب ـــورت کول ـــدر بص ـــواد مخ ـــه م ـــک محمول ي
فرعـــی ايـــن شهرســـتان مطلـــع شـــدند و دســـتگیری ســـوداگران 
ــت:  ــان داشـ ــد. وی بيـ ــرار دادنـ ــود قـ ــتور کار خـ ــرگ را در دسـ مـ
مأمـــوران بـــا شناســـایی محـــل تـــردد کـــول برهـــا در محورهـــای 
ـــد ۲  ـــاهده کردن ـــدند و مش ـــزام ش ـــر اع ـــورد نظ ـــل م ـــه مح ـــی ب فرع
ـــواد مخـــدر  ـــل دادن م ـــر در نزدیکـــی جـــاده قصـــد تحوی ـــه ب ـــر کول نف
ــت:  ــی زاده گفـ ــرهنگ تقـ ــد. سـ ــیکلت دارنـ ــک موتورسـ ــه یـ را بـ
متهمـــان بـــا مشـــاهده مأمـــوران محمولـــه مـــواد مخـــدر را رهـــا 
کردنـــد و بـــه ســـمت ارتفاعـــات متـــواری شـــدند کـــه مأمـــوران 
در پـــاک ســـازی از محـــل ۴۱ کیلـــو تریـــاک کشـــف کردنـــد. وی 
ــا  ــتگیر و بـ ــی دسـ ــات پلیسـ ــا اقدامـ ــان بـ ــرد: متهمـ ــح کـ تصریـ

تشـــکیل پرونـــده بـــه مقـــام قضائـــی معرفـــی شـــدند.

واژگونی ام وی ام 3 کشته و مجروح برجا گذاشت
ـــاده  ـــواری ام وی ام در ج ـــی س ـــتان از واژگون ـــس راه اس ـــس پلی ریی
ـــت: در  ـــی گف ـــرهنگ رضای ـــر داد. س ـــن خب ـــاد قای ـــی آب ـــتایی عل روس
ـــواری ام  ـــتگاه س ـــک دس ـــی ی ـــر واژگون ـــر اث ـــه ب ـــاعت ۱۵:۴۸ دقیق س
ــاد شهرســـتان  ــتایی علـــی آبـ ــاده روسـ ــر ســـه جـ وی ام در کیلومتـ

ـــدند.  ـــدوم ش ـــر مص ـــته و ۲ نف ـــر کش ـــک نف ـــن ی قای

پراید با 34 کیلو تریاک در "نهبندان" توقیف شد
فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان"نهبندان" گفـــت: ســـواری پرایـــد بـــا 
3۴ کیلـــو تریـــاک در ایـــن شهرســـتان توقیـــف و یـــک قاچاقچـــی 
ـــار داشـــت:  مـــواد مخـــدر دســـتگیر شـــد. سرهنگ"احســـان رحیمی"اظه
ـــرل  ـــگام کنت ـــدان هن ـــتان نهبن ـــی شهرس ـــی انتظام ـــوران فرمانده مأم
خودروهـــای عبـــوری بـــه یـــک ســـواری پرایـــد مشـــکوک شـــدند و 

خـــودرو را متوقـــف کردنـــد.  

کشف هزار و 900  لیتر گازوئیل  در " خوسف"
 900 فرمانـــده انتظامـــي شهرستان"خوســـف" از کشـــف هـــزار و 
ليتـــر ســـوخت قاچـــاق در ايـــن شهرســـتان خبـــر داد. ســـرهنگ 
ـــتان  ـــي شهرس ـــوران انتظام ـــت: مأم ـــار داش ـــي اظه ـــم صادق كاظ
ـــوخت  ـــاق س ـــا قاچ ـــه ب ـــرح مقابل ـــرای ط ـــتای اج ـــف در راس خوس
ــواري مشـــكوك  ــودروي سـ ــه ۲ خـ ــي بـ ــاي نفتـ ــرآورده هـ و فـ
بـــا مقـــام قضائـــي  بـــا هماهنگـــي  را  شـــدند و خودروهـــا 
ــی از  ــوران در بازرسـ ــت: مأمـ ــان داشـ ــد. وی بیـ ــف کردنـ متوقـ
ـــم  ۲ مته ـــف و  ـــل کش ـــر گازوئی 900 لیت ـــزار و  ـــا ه ـــن خودروه ای

دســـتگیر کردنـــد. 

ــزاری  ــازمان صمـــت خراســـان جنوبـــی از برگـ رئیـــس سـ
کیـــف،  لوازم التحریـــر،  فوق العـــاده  فـــروش  طـــرح 
ـــر داد و  ـــتان خب ـــی در اس ـــوازم خانگ ـــاک و ل ـــش، پوش کف
ـــا  ـــزه در اســـتان برپ ـــروش پائی ـــت: امســـال نمایشـــگاه ف گف
ـــع  ـــهرکی در جم ـــر، داوود ش ـــزارش مه ـــه گ ـــد. ب ـــد ش نخواه
خبرنـــگاران اظهارکـــرد: طـــرح فـــروش فـــوق العـــاده بـــا 
ـــام،  ـــن ای ـــای ای ـــه کااله ـــردم ب ـــای م ـــن نیازه ـــدف تأمی ه
ـــه  ـــوف از نیم ـــن صن ـــت در بی ـــاد رقاب ـــازار و ایج ـــم ب تنظی
دوم شـــهریورماه آغـــاز و تـــا 3۱ شـــهریورماه ادامـــه دارد. 
وی بـــا اشـــاره بـــه تخفیـــف ۵ تـــا ۲0 درصـــدی کاالهـــای 
فـــروش فـــوق العـــاده لوازم التحریـــر، کیـــف، کفـــش، 
پوشـــاک و لـــوازم خانگـــی بیـــان کـــرد: ایـــن طـــرح بـــا 
ـــه داد:  ـــهرکی ادام ـــود. ش ـــی ش ـــرا م ـــاف اج ـــکاری اصن هم
تمامـــی واحدهـــای صنفـــی و فروشـــگاه هـــای فـــروش 

ــوق  ــروش فـ ــر فـ ــب بنـ ــه نصـ ــف بـ ــاده موظـ ــوق العـ فـ
ـــان  ـــا بی ـــتند. وی ب ـــود هس ـــازه خ ـــردرب مغ ـــر س ـــاده ب الع
اینکـــه بـــر اســـاس تصمیـــم کمیســـیون نظـــارت اســـتان 
ـــزار  ـــتان برگ ـــزه کاال در اس ـــروش پایی ـــگاه ف ـــال نمایش امس
ـــرای  ـــتان ب ـــر شهرس ـــاف ه ـــاق اصن ـــت: ات ـــود گف ـــی ش نم
ـــاده و نظـــارت و بازرســـی  ـــوق الع ـــروش ف ـــزاری طـــرح ف برگ
اصنـــاف متعهـــد شـــدند. وی اهمیـــت برگـــزاری فـــروش 
ـــه  ـــط اتحادی ـــال توس ـــژه س ـــام وی ـــی ای ـــاده در برخ فوق الع
هـــا نســـبت بـــه نمایشـــگاه هـــای فصلـــی را ایجـــاد عدالـــت، 
جلـــب رضایـــت حداکثـــری مـــردم و امـــکان بهره منـــدی 
تمـــام شـــهروندان در مناطـــق مختلـــف شـــهری عنـــوان 
کـــرد. شـــهرکی اظهـــار کـــرد: در راســـتای خدمـــات 
ـــی  ـــای صنف ـــارکت واحده ـــهروندان و مش ـــه ش ـــانی ب رس
در طـــرح فـــروش فوق العـــاده متقاضیـــان مـــی تواننـــد 

ــت و از  ــروش را دریافـ ــوز فـ ــه مجـ ــه مربوطـ از اتحادیـ
مزایـــای فـــروش فوق العـــاده اســـتفاده کننـــد. بـــه 
ـــروش  ـــرح ف ـــی در ط ـــد صنف ـــش از ۱00 واح ـــه وی بی گفت

فـــوق العـــاده در مرکـــز اســـتان شـــرکت کـــرده انـــد. 

ـــی گفـــت: در  ـــه خراســـان جنوب ـــرکل اوقـــاف و امورخیری مدی
ـــت  ـــده اس ـــزار ش ـــتان برگ ـــطح اس ـــه درس ـــوع ۱00 برنام مجم
ــته اند.  ــرکت داشـ ــر در آن شـ ــزار نفـ ــش از ۱۸0 هـ ــه بیـ کـ
مدیـــرکل  بخشـــی پور  والمســـلمین  حجت االســـام  
اوقـــاف و امورخیریـــه خراســـان جنوبـــی در نشســـت 
خبـــری بـــه تشـــریح فعالیت هـــا و اقدامـــات ایـــن نهـــاد 
در مـــاه محـــرم پرداخـــت و اظهـــار کـــرد: طـــرح ســـوگواره 
بصیـــرت عاشـــورایی از ۱0 تـــا ۲۱ شـــهریورماه )اول تـــا 
ـــا الشـــهاده«  ـــا شـــعار محـــوری »کرامتن دوازدهـــم محـــرم( ب
)شـــهادت افتخـــار مـــا اســـت( در ۵۵ بقعـــه متبرکـــه 
اســـتان اجـــرا شـــد. وی افـــزود: برنامه هـــای فرهنگـــی و 
ـــه،  ـــاع متبرک ـــزادگان و بق ـــدس امام ـــتان مق ـــی در آس تبلیغ
ـــات  ـــن در موضوع ـــات واقفی ـــه نی ـــح و امینان ـــرای صحی اج
روضه خوانـــی، تعزیـــه داری و اطعـــام )طـــرح شـــمیم 
حســـینی( از ابعـــاد مختلـــف ایـــن طـــرح بـــوده اســـت.  

حجـــت االســـام بخشـــی پور تصریـــح کـــرد: در طـــرح 

ســـوگواره بصیـــرت عاشـــورایی بـــه بیـــش از 300 هیئـــات 
ــرد: از  ــوان کـ ــد. وی عنـ ــک شـ ــتایی کمـ ــهری و روسـ شـ
ــخنرانی،  ــل سـ ــی از قبیـ ــرم برنامه هایـ ــاه محـ ــدای مـ ابتـ
ــی مجالـــس  برگـــزاری مراســـم زیـــارت عاشـــورا، برپایـ
خیمه هـــای  تشـــکیل  جماعـــت،  نمـــاز  و  عـــزاداری 

معرفتـــی کـــودکان، پاســـخ گویی بـــه مســـائل شـــرعی 
ــام  ــه انجـ ــاع متبرکـ ــی در بقـ ــتگاه صلواتـ ــی ایسـ و برپایـ
ــان  ــه خراسـ ــاف و امورخیریـ ــرکل اوقـ ــده اســـت. مدیـ شـ
جنوبـــی بـــه حضـــور گســـترده و باشـــکوه عـــزاداران 
ــرد:  ــریح کـ ــاره و تشـ ــزادگان اشـ ــوار امامـ ــینی در جـ حسـ
در روز ســـوم محـــرم، "تجمـــع لبیـــک یـــا حســـین در ۱9 
ـــم  ـــر و در روز شش ـــزار نف ـــش از ۷ ه ـــور بی ـــا حض ـــه" ب بقع
محـــرم، "همایـــش شـــیرخوارگان حســـینی در ۱3 بقعـــه" 
ــم  ــرکت کننده و در روز هفتـ ــر شـ ــزار نفـ ــور ۱0 هـ ــا حضـ بـ
ــا  ــه" بـ ــل در ۱۲ بقعـ ــن العسـ ــی مـ ــع احلـ ــرم "تجمـ محـ
ــم  ــای نهـ ــرکت کننده و در روزهـ ــر شـ ــزار نفـ ــور ۴ هـ حضـ
و دهـــم محـــرم "مراســـم تاســـوعا و عاشـــورای حســـینی 
ـــر  ـــزار نف ـــور ۱۵0 ه ـــا حض ـــه"  ب ـــان در ۵۲ بقع ـــام غریب و ش
ــم  ــزاداری و در روز دوازدهـ ــته های عـ ــا و دسـ از هیئت هـ
محرم، "همایـــش رهـــروان زینبـــی در ۱۵ بقعـــه" باحضـــور 

۴ هـــزار نفـــر برگـــزار شـــد. 

حضور مراقب در سرویس
 مدارس ابتدایی استان الزامی شد

معـــاون توســـعه مدیریـــت و پشـــتیانی اداره کل 
ـــال  ـــت: امس ـــی گف ـــان جنوب ـــرورش خراس ـــوزش و پ آم
بـــرای نخســـتین بـــار حضـــور مراقـــب در ســـرویس 
ــی  ــد. طیبـ ــی شـ ــی الزامـ ــع ابتدایـ ــدارس مقاطـ مـ
افـــزود: حضـــور مراقـــب در ســـرویس مـــدارس ابتدایـــی 
ــت: از  ــد. وی گفـ ــی شـ ــار الزامـ ــتین بـ ــرای نخسـ بـ
آنجایـــی کـــه انتخـــاب ســـرویس مدرســـه از دغدغـــه 

ـــرویس  ـــب در س ـــور مراق ـــال حض ـــت امس ـــر اس ـــام مه ـــی ای ـــن در نزدیک ـــای والدی ه
ـــگام  ـــد هن ـــب بای ـــرد: مراق ـــح ک ـــت. وی تصری ـــده اس ـــاری ش ـــی اجب ـــدارس ابتدای م
ـــز مراقـــب  ـــاده شـــدن دانـــش آمـــوزان مراقـــب باشـــد و در طـــول مســـیر نی ســـوار و پی

دانـــش آمـــوزان باشـــد تـــا در ســـرویس راه نرونـــد.

محدودیت تردد وسایل نقلیه سنگین
 تا پایان تابستان

ـــه  ـــایل نقلی ـــردد وس ـــت ت ـــی محدودی ـــان جنوب ـــس راه خراس ـــس پلی رئی
ـــتان را  ـــای اس ـــی راه ه ـــتان در برخ ـــی تابس ـــای پایان ـــرای روزه ـــنگین ب س
اعـــام کـــرد. ســـرهنگ علیرضـــا رضایـــی اظهـــار داشـــت: تـــردد شـــبانه 
ـــس  ـــزد و طب ـــس - ی ـــای طب ـــاری در محوره ـــنگین ب ـــه س ـــایل نقلی وس
ـــن  ـــزود: در ای ـــوع شـــد. وی اف ـــر ممن ـــا اول مه ـــان از ۲۵ شـــهریور ت - اصفه
ـــه  ـــه ای ک ـــایل نقلی ـــز وس ـــاری ج ـــنگین ب ـــه س ـــایل نقلی ـــردد وس ـــرح، ت ط
ـــوع  ـــا ۶ صبـــح ممن مـــواد فاســـد شـــدنی و ســـوخت دارن ، از ســـاعت ۲۴ ت

ـــرای  ـــد ب ـــردد وســـایل نقلیـــه ســـنگین در جـــاده قایـــن - بیرجن اســـت. وی گفـــت: همچنیـــن محدودیـــت ت
ـــه  ـــی ب ـــان جنوب ـــس راه خراس ـــس پلی ـــود.  رئی ـــال می ش ـــا ۲۲ اعم ـــاعت ۱۴ ت ـــهریور از س ـــه ۲9 ش روز جمع
راننـــدگان توصیـــه کـــرد: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بیـــش از نیمـــی از تصادفـــات در جاده هـــا بـــه دلیـــل واژگونـــی 

ـــد. ـــت کنن ـــواره رعای ـــه را هم ـــرعت مطمئن ـــن س ـــررات و همچنی ـــن و مق ـــدگان قوانی ـــت رانن اس

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی:

نمایشگاه فروش پائیزه برگزار نمی شود

 طنز امروز

بی معنی
امیرحسین خوش حال » کولی «

 مـــا به مســـمومّیت افکار، عادت کرده ایم
مـــا به حرف زشـــت در گفتار، عادت کرده ایم

این مـــکان مردها و آن مکان بانوان
مـــا به حایـــل بودن دیوار، عادت کرده ایم

مـــی گذاریم آخر هر جملـــه » بی معنی «، چرا؟
چـــون به صحبت هـــای معنادار، عادت کرده ایم

خط قرمز روی شـــعر و روی شـــاعر می کشیم
مـــا به بی انصافـــِی خودکار، عادت کرده ایم

هر بالیی بر ســـر ما آمده دیروزی اســـت!
مـــا به مجرم کـــردن » قاجار «، عادت کرده ایم

» شـــیِن « خود را می کشـــد تا این که گردد با کالس
مـــا به این لحن و بـــه این اطوار، عادت کرده ایم

چندســـالی می شـــود در پرده های سینما
مـــا به عکس رنگـــی » گلزار «، عادت کرده ایم

بی ســـوادی، فقر فرهنگی، همه شـــد ریشه کن!
مـــا به نشـــر کاذب آمار، عادت کرده ایم

مـــا به صحبت کـــردن » دارا « توجه می کنیم
چـــون بـــه آه و ناله ی » نادار «، عادت کرده ایم

در خبرها آمده من شـــاعر برتر شـــدم!
مـــا به خالی بنـــدِی اخبار، عادت کرده ایم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراســـان جنوبی مطرح کرد:

نقش پررنگ اوقاف در برپایی اقامه عزای حسینی



کاهش عالئم پیری با روغن کنجد

ـــم  ـــد عالئ ـــان مفی ـــک درم ـــوان ی ـــه عن ـــد ب ـــن کنج روغ
ـــا روغـــن کنجـــد  ـــری شـــناخته شـــده اســـت. ماســـاژ ب پی
روی پوســـت در صبـــح بســـیار مفیـــد اســـت؛  انجـــام 
ایـــن کار جریـــان خـــون را تحریـــک و پوســـت را ســـالم و 
ـــده  ـــه ش ـــت هیدرات ـــن پوس ـــد همچنی ـــان می کن درخش
ــالص  ــت خـ ــرده پوسـ ــلول های مـ ــد از سـ و می توانیـ
ـــان، پوســـت  ـــن روش درم ـــه از ای شـــوید. اســـتفاده روزان

ـــی دارد. ـــه م ـــوان نگ ـــالم و ج را س

برای رهایی از عصبانیت چکار کنیم؟
در مواقعـــی کـــه بســـیار عصبانـــی هســـتید، قـــدم زدن 

ــت  ــت اسـ ــی از عصبانیـ ــرای رهایـ ــیله بـ ــن وسـ بهتریـ
زیـــرا باحرکـــت، هورمـــون اســـترس کاهـــش مـــی یابـــد 
ـــادی آزاد  ـــون ش ـــان هورم ـــا هم ـــن ی ـــون اندروفی و هورم

مـــی شـــود.

ریتم منظم قلب با خوردن سیب

ــم  ــتا، آن هـ ــیب ناشـ ــوردن سـ ــد خـ ــی از فوایـ یکـ
ســـیب ســـبز، ایـــن اســـت کـــه ایـــن میـــوه مقـــدار 
پتاســـیم بیشـــتری نســـبت بـــه ســـایر انـــواع ســـیب 
هـــا دارد. پتاســـیم یـــک الکترولیـــت اســـت کـــه 
رطوبـــت ســـلول ها را متعـــادل می کنـــد. ایـــن کار 

بـــرای ضربـــان قلـــب منظـــم بســـیار حیاتـــی اســـت. 
ـــد  ـــی توان ـــود م ـــورده ش ـــم خ ـــا ه ـــب ه ـــر ش ـــه اگ البت
خـــواب راحـــت بـــرای فـــرد ایجـــاد کنـــد امـــا حتمـــا 

بـــا فاصلـــه زمانـــی بـــا شـــام خـــورده شـــود.

مصرف انگور قرمز، پایانی برای یبوست
ـــر  ـــیار موث ـــت بس ـــا یبوس ـــه ب ـــرای مقابل ـــز ب ـــور قرم انگ
ـــن  ـــک ملی ـــد ی ـــه مانن ـــرای صبحان ـــرف آن ب ـــت. مص اس
ـــک  ـــا کم ـــرد روده ه ـــه عملک ـــرده و ب ـــل ک ـــی عم طبیع

ـــار  ـــه دچ ـــرادی ک ـــال اف ـــن ح ـــا ای ـــد ب ـــی کن ـــادی م زی
ــور  ــن انگـ ــرف ایـ ــد از مصـ ــتند بایـ ــرون روی هسـ بیـ

پرهیـــز کننـــد.

ماهی را با ماست بخوریم؟
گـــر در غذایتـــان گوشـــت وجـــود دارد در مصـــرف  ا
گـــر غذایتـــان  دوغ و ماســـت زیـــاده روی نکنیـــد. ا
ــز  ــت پرهیـ ــوردن دوغ و ماسـ ــد از خـ ــی باشـ ماهـ
ـــوده،  ـــج ب ـــئله رای ـــن مس ـــه ای ـــالف اینک ـــد. برخ کنی
عوارضـــی را بـــرای فـــرد مصرف کننـــده بـــه همـــراه 
ــکته،  ــال سـ ــش احتمـ ــدید، افزایـ ــف شـ دارد. ضعـ
لـــک و پیـــس، ســـردی معـــده، افزایـــش احتمـــال 
تنهـــا  عصبـــی  ناراحتی هـــای  و   MS بـــه  ابتـــال 
ـــت  ـــراه ماس ـــی هم ـــوردن ماه ـــوارض خ ـــی از ع برخ

و دوغ اســـت.

کاهش وزن با حبوبات
نخـــود غنـــی از فیبـــر محلـــول و نامحلـــول اســـت. 
ــرا را  ــالمت صفـ ــول سـ ــای محلـ ــه فیبرهـ لیکـ در حا
ــود  ــه بهبـ ــول بـ ــای نامحلـ ــد. فیبرهـ ــظ می کنـ حفـ
هضـــم غـــذا و قـــوام مدفـــوع و در نتیجـــه بـــه 
کاهـــش وزن شـــما کمـــک می کنـــد همچنیـــن 
باعـــث می شـــود بـــرای مـــدت بیشـــتری احســـاس 

ســـیری کنیـــد.

hoseinzade@birjandtoday.ir امروز خراسان جنوبی - حسین زاده

اداره کل  ســـالمت  و  بدنـــی  تربیـــت  معاونـــت 
ـــر  ـــی کاروان مه ـــان جنوب ـــرورش خراس ـــوزش و پ آم
بـــا نشـــاط را بـــرای توزیـــع حـــدود ۸ هـــزار قلـــم 
تجهیـــزات ورزشـــی و بهداشـــتی در بیـــن مـــدارس 

ــرد. ــزام کـ ــتان اعـ ــای اسـ ــتان هـ ــه شهرسـ بـ
مراســـم اعـــزام ایـــن کاروان روز گذشـــته در محـــل 
ــور  ــا حضـ ــتان بـ ــرورش اسـ ــوزش و پـ اداره کل آمـ
ـــان  ـــرورش و ورزش و جوان ـــوزش و پ ـــران کل آم مدی

برگـــزار گردیـــد. 
مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش خراســـان جنوبـــی در 

ــرای  ــاط بـ ــا نشـ ــر بـ ــاره گفـــت: کاروان مهـ ایـــن بـ
توزیـــع ۲۲ عنـــوان کاالهـــای مختلـــف شـــامل 
و  ورزشـــی  تجهیـــزات  قلـــم  هـــزار   ۸ حـــدود 
ـــال  ـــارد ری ـــر ۳میلی ـــغ ب ـــه ای بال ـــا هزین ـــتی ب بهداش
در بیـــن مـــدارس بـــه شهرســـتان های اســـتان 

می شـــود. اعـــزام 
ــرای  ــدام بـ ــن اقـ ــزود: ایـ ــی افـ ــی واقعـ محمدعلـ
دومیـــن ســـال پیاپـــی در راســـتای اجـــرای ســـند 
تحـــول بنیادیـــن و توجـــه ویـــژه بـــه ســـاحت 
ـــه  ـــی ب ـــت بخش ـــور کیفی ـــه منظ ـــتی ب ـــی و زیس بدن
ســـاعات درس تربیـــت بدنـــی در مـــدارس و ایجـــاد 

عدالـــت آموزشـــی و حمایـــت از نقـــاط کـــم برخـــوردار 
و جلوگیـــری از آســـیب هـــای اجتماعـــی صـــورت 
می گیـــرد و ســـال گذشـــته نیـــز توزیـــع تجهیـــزات 
ـــارد و ۵۰۰  ـــه ارزش ۳ میلی ـــتی را ب ـــی و بهداش ورزش
ـــتیم. ـــتان داش ـــدارس اس ـــن م ـــال در بی ـــون ری میلی
ـــر اعـــزام کاروان مهـــر  ـــه گفتـــه وی امســـال عـــالوه ب ب
ـــایل و  ـــع وس ـــی، توزی ـــان قدرت ـــع نردب ـــاط، توزی بانش
ـــژه  ـــکاری اداره عشـــایر وی ـــا هم ـــزات ورزشـــی ب تجهی
ـــع  ـــن توزی ـــر و همچنی ـــایری در ۱۵ مه ـــدارس عش م
ـــدارس  ــژه م ــتی ویـ ــزات بهداشـ ــایل و تجهیـ وسـ

ـــم. ـــته و داری ـــز داش ـــبانه روزی را نی ش
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برای رهایی از عصبانیت چکار کنیم؟علمي

از میان خبرها

افزایش 20 درصدی پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
تعـــداد افـــراد پذیرفتـــه شـــده در مقاطـــع مختلـــف 
ــال  ــد امسـ ــوم پزشـــکی بیرجنـ ــگاه علـ تحصیلـــی دانشـ
نســـبت بـــه ســـال گذشـــته حـــدود 20 درصـــد افزایـــش 
ـــد  ـــوم پزشـــکی بیرجن دارد. معـــاون آموزشـــی دانشـــگاه عل
گفـــت: امســـال ظرفیـــت پذیـــرش در برخـــی رشـــته 
ــف  ــع مختلـ ــر در مقاطـ ــه و 930 نفـ ــا افزایـــش یافتـ هـ
ــد،  ــی ارشـ ــی، کارشناسـ ــون کارشناسـ ــی همچـ تحصیلـ
ـــه  پزشـــک عمومـــی و PHD پذیـــرش شـــدند کـــه نســـبت ب
ـــدی  ـــر عاب ـــت. دکت ـــتر اس ـــر بیش ـــدود 300 نف ـــال ح پارس
ـــان اینکـــه امســـال در مقطـــع کارشناســـی ارشـــد 72  ـــا بی ب
ـــر  ـــداد 9 نف ـــر و PHD تع ـــی 26 نف ـــتیار تخصص ـــر و دس نف

ـــی  ـــکی عموم ـــکی، پزش ـــای دندانپزش ـــته ه ـــدگان در رش ـــه ش ـــه پذیرفت ـــزود: بقی ـــدند، اف ـــه ش پذیرفت
و رشـــته هـــای مقطـــع کارشناســـی پذیـــرش شـــده انـــد. وی گفـــت: امســـال در برخـــی رشـــته هـــا 
ـــال در  ـــه  امس ـــوری ک ـــه ط ـــده ب ـــر ش ـــدود دو براب ـــرش ح ـــت پذی ـــکی ظرفی ـــته دندانپزش ـــون رش همچ

ایـــن رشـــته  45 نفـــر پذیـــرش شـــدند کـــه ســـال گذشـــته 25 نفـــر بودنـــد.
ـــه شـــدگان از  ـــام حضـــوری پذیرفت ـــت ن ـــاز ثب ـــد از آغ ـــوم پزشـــکی بیرجن معـــاون آموزشـــی دانشـــگاه عل
ـــهریور  ـــا روز 31 ش ـــروز ت ـــی از ام ـــف تحصیل ـــع مختل ـــدگان مقاط ـــه ش ـــت: پذیرفت ـــرداد و گف ـــروز خب ام
براســـاس برنامـــه زمانبنـــدی شـــده مـــی تواننـــد بـــه محـــل ثبـــت نـــام واقـــع در ســـالن ورزشـــی 
ـــت  ـــه در روزهـــای گذشـــته ثب ـــان اینک ـــا بی ـــدی ب ـــد. عاب ـــام کنن ـــت ن ـــه و ثب ـــس دانشـــگاه مراجع پردی
نـــام پذیرفتـــه شـــدگان بـــه صـــورت غیرحضـــوری و اینترنتـــی بـــوده اســـت، افـــزود: پذیرفتـــه 
ـــن  ـــس، قای ـــای طب ـــتان ه ـــکی در شهرس ـــوم پزش ـــگاه عل ـــاری دانش ـــای اقم ـــکده ه ـــدگان دانش ش

ـــد. ـــام کنن ـــت ن ـــه و ثب ـــا مراجع ـــکده ه ـــن دانش ـــه ای ـــد ب ـــی توانن ـــردا م ـــروز و ف ـــردوس ام و ف

اعزام کاروان »مهر با نشاط« به شهرستان های خراسان جنوبی

 توزیع ۸ هزار قلم تجهیزات ورزشی و بهداشتی در مدارس استان
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گفته می شود

ـــد ۱۵۰  ـــت بای ـــه، دول ـــون بودج ـــم قان ـــا حک ـــه ب ـــد از آنک ـــود بع ـــی ش ـــه م *گفت
میلیـــون یـــورو را از صنـــدوق توســـعه ملـــی بـــه صداوســـیما اختصـــاص دهـــد، بـــا 
مصوبـــه هیـــات دولـــت یـــک درصـــد اعتبـــارات هزینـــه ای دســـتگاه ها نیـــز بـــرای 
ـــت  ـــدان معناس ـــن ب ـــرد و ای ـــد ک ـــدا خواه ـــاص پی ـــازمان اختص ـــن س ـــا ای ـــارکت ب مش
ـــاص  ـــیما اختص ـــدا و س ـــه ص ـــا ب ـــتگاه ه ـــه دس ـــم از بودج ـــان ه ـــارد توم ـــه 3۰۰۰ میلی ک

ـــت . ـــد یاف خواه
ـــه  ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــه ای ب ـــتان در بیانی ـــه عربس ـــود وزارت خارج ـــی ش ـــه م *گفت
ـــه توقـــف ۵۰ درصـــد  ـــه پاالیشـــگاه های نفـــت عربســـتان منجـــر ب حمـــات بـــی ســـابقه ب
ـــد  ـــان می ده ـــه نش ـــات اولی ـــه تحقیق ـــد ک ـــی ش ـــد، مدع ـــو ش ـــرکت آرامک ـــد ش از تولی
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــا ش ـــن ادع ـــه همچنی ـــن بیانی ـــت دارد.در ای ـــات دس ـــن حم ـــران در ای ای
ـــو  ـــرکت آرامک ـــاژ ش ـــتگاه های پمپ ـــه ایس ـــین ب ـــای پیش ـــه تجاوز ه ـــه در ادام ـــن حمل ای

ـــد. ـــام ش ـــی انج ـــاح ایران ـــتفاده از س ـــا اس ب
*گفتـــه مـــی شـــود نخســـت وزیر رژیـــم صهیونیســـتی هنـــگام مصاحبـــه بـــا 
ـــود  ـــای خ ـــر پ ـــرائیل« را زی ـــر در اس ـــاب »هن ـــا« کت ـــایت »وال ـــالو« از وب س ـــال ش »ت
گذاشـــت و ایـــن اقـــدام بـــا تعجـــب و انتقـــادات روبـــرو شـــد. »جدعـــون عفـــرات« مولـــف 
کتـــاب نوشـــت: هیـــچ کســـی دوســـت نـــدارد لگدکـــوب شـــود. شـــکی نیســـت در مکانـــی 
ـــد. ـــد ش ـــال خواهن ـــز لگدم ـــگان نی ـــوند، فرهیخت ـــال می ش ـــی لگدم ـــای ادب ـــه کتاب ه ک

ـــهریورماه(  ـــنبه )۲۵ ش ـــک روز دوش ـــی اوپ ـــبد نفت ـــت س ـــود قیم ـــی ش ـــه م *گفت
ـــرای هـــر  ـــی کـــه روز جمعـــه ۶۰ دالر و ۲ ســـنت ب ـــه ۶۶ دالر و ۴3 ســـنت رســـید، در حال ب

ـــت شـــده اســـت. بشـــکه ثب
ـــده   ـــی ش ـــه مدع ـــور ترکی ـــان رئیس جمه ـــب اردوغ ـــب طی ـــود رج ـــی ش ـــه م *گفت
ـــن«  ـــد ام ـــی در »کمربن ـــرای زندگ ـــد ب ـــوری می توانن ـــده س ـــون پناهن ـــه میلی ـــا س ـــه ت ک
مـــرزی بـــه شـــمال ســـوریه برگردنـــد. ایـــن ناحیـــه امـــن- کـــه ترکیـــه در همـــکاری 
ـــی  ـــه نواح ـــد ب ـــدف بای ـــن ه ـــق ای ـــرای تحق ـــت- ب ـــاد آن اس ـــغول ایج ـــکا مش ـــا آمری ب
ـــای  ـــون نیروه ـــوده چ ـــن ب ـــان جنجال آفری ـــرح اردوغ ـــود. ط ـــم داده ش ـــتری تعمی بیش
ـــه اصـــا اهـــل شـــمال  ـــه بســـیاری از ســـوری هایی ک ـــران هســـتند ترکی ـــرد ســـوریه نگ ک

ـــد. ـــتقر کن ـــا مس ـــتند را در آنج ـــرقی نیس ش
ـــز فتـــاح رئیـــس بنیـــاد مســـتضعفان طـــی حکمـــی  ـــود ســـید پروی ـــی ش ـــه م *گفت
ـــاد  ـــوان معـــاون بنی ـــت مرتضـــوی را به عن ـــی ســـید صول اســـتاندار اســـبق خراســـان جنوب

و رئیـــس ســـازمان امـــوال و امـــاک بنیـــاد مســـتضعفان منصـــوب کـــرد.

 رهبــر انقــاب اســامی در ابتــدای جلســه درس خــارج فقــه در آغاز ســال 
ــواع ســرگرمی ها و  ــا وجــود ان ــد: ب ــی حوزه هــای علمیــه فرمودن تحصیل
ــواج  ــرم، ام ــیدن مح ــرا رس ــا ف ــان، ب ــرای جوان ــون ب ــای گوناگ جاذبه ه
ــه  ــمت خیم ــه س ــتند ب ــان هس ــز جوان ــب نی ــه اغل ــی ک ــم مردم عظی
حســین بن علی علیه الســام حرکــت می کنــد و ملــت مــا در زیــر 
خیمــه حضــرت اباعبــدا... بــه راه خــود ادامــه می دهــد. ملــت ایــران در 
ــا مــوج تبلیغاتــی گســترده، عظیــم و عمیــق دشــمن علیــه  مواجهــه ب
کشــور و مقدســات در حــال تصمیم گیــری اســت، البتــه در مقابــل ایــن 
امــواج غالبــًا پنهــان و زیرزمینــی کــه گاهــی در گوشــه ای از کشــور نیــز 
خــود را نشــان می دهــد، دســتگاههای مختلــف هوشــیار هســتند، امــا 
ــردم  ــان م ــرت و ایم ــم، بصی ــزم، تصمی ــت. ع ــردم اس ــش م ــم، نق مه
ــاس  ــن اس ــر همی ــاند و ب ــوب برس ــه مطل ــه نقط ــور را ب ــد کش می توان
اســت کــه مکــررًا بــر جــدی گرفتــن ظرفیتهــای داخلــی در همه بخشــهای 
ــم.  ــه می کنی ــد و تکی ــی تأکی فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی و امنیت
ــا  ــت ام ــته اس ــود داش ــی وج ــا و کوتاهی های ــد، غفلته ــش تولی در بخ
ــه  ــت ک ــان اس ــوب در جری ــداف مطل ــمت اه ــه س ــی ب ــای خوب حرکته
ان شــاءا... مــردم آثــار آن را خواهنــد دیــد. بــه بیگانــه نبایــد نــگاه کــرد، 
ــت و  ــه نشس ــت، ب ــد بس ــد امی ــت نبای ــان دول ــت و ف ــان دول ــه ف ب
برخاســت بــا دیگــران نبایــد اتــکال کــرد. البتــه ایــن حــرف بــه معنــای 

ــراوده و  ــل م ــا اه ــت، م ــم نیس ــای عال ــا دولته ــراوده ب ــاب م ــتن ب بس
گفت وگــو و نشســت و برخاســت هســتیم امــا نبایــد کارهــای کشــور را 
ــا دیگــران موکــول کــرد. هــر چــه می توانیــد  ــه نشســت و برخاســت ب ب
ــل  ــور، و ح ــل کش ــاج در داخ ــا ع ــد ام ــتفاده کنی ــا اس ــات دنی از امکان
ــردم اســت.بیگانگان و عوامــل نظــام پوســیده  ــه دســت م مشــکات ب
ســرمایه داری غربــی چــه بتواننــد دشــمنی کــرده و می کننــد امــا بحــول 
و قــوه الهــی ایــن کارهــا بــه جایــی نرســیده و نخواهــد رســید و ملــت 
بــر دشــمنان خــود بویــژه آمریــکا پیــروز خواهــد شــد. گاهــی می گوینــد 
مذاکــره بــدون پیش شــرط، گاهــی نیــز می گوینــد مذاکــره بــا ۱۲ 
شــرط. اینگونــه ســخنان یــا ناشــی از سیاســت آشــفته آنهــا اســت و یــا 
ترفنــدی بــرای ســردرگم کــردن طــرف مقابــل. البتــه جمهــوری اســامی 
ــه  ــم چ ــت و می دانی ــن اس ــا روش ــه راه م ــرا ک ــود، چ ــردرگم نمی ش س
ــه،  ــن راه حــل عادالن ــه یافت ــم. هــدف آمریکایی هــا از مذاکــره ن می کنی
بلکــه تحمیــل خواســته های گســتاخانه اســت. ایــن حــرف را کــه 
هــدف آمریــکا از مذاکــره، تحمیــل اســت قبــًا بنــده می گفتــم امــا آنهــا 
این قــدر گســتاخ شــده اند کــه امــروز ایــن واقعیــت را خودشــان هــم بــه 
زبــان می آورند.]بــا اشــاره بــه ســخنان اخیــر یــک مقــام آمریکایــی کــه 
گفتــه بــود بایــد بــا ایــران ســر میــز مذاکــره بنشــینیم و مــا فــان چیزهــا 
را بگوییــم و ایــران قبــول کنــد[ بــرای ایــن نــوع مذاکــره بایــد بــه ســراغ 

ــد.  ــا عمــل می کنن ــوان گاو شــیرده آنه ــه به عن ــد ک همــان کســانی برون
جمهــوری اســامی، جمهــورِی مؤمنیــن، جمهــوری مســلمین لله و 
ــه  ــری ب ــکا، فشــار حداکث ــت آمری ــزت است.سیاســت دول ــوری ع جمه
ایــران در قالــب تحریمهــای گوناگــون، تهدیــد و یاوه گویی هــای مختلــف 
ــا رودربایســتی  اســت، چــرا کــه دولــت کنونــی آمریــکا معتقــد اســت ب
ــه  ــو درآورد و وادار ب ــه زان ــامی را ب ــوری اس ــوان جمه ــارف نمی ت و تع
تواضــع و قبــول کرد.رژیــم ایــاالت متحــده بــه دنبــال آن اســت کــه هــم 
ــوان  ــن را به عن ــا ای ــرای اروپایی ه ــم ب ــود و ه ــی خ ــای داخل ــرای رقب ب
یــک سیاســت قطعــی جــا بینــدازد کــه تنهــا راه مواجهــه بــا ایــران، فشــار 
حداکثــری اســت. هــدف آنهــا از مذاکــره ایــن اســت کــه بــه همــه ثابــت 
کننــد فشــار حداکثــری جــواب داد و مســئوالن جمهــوری اســامی بــر 
ــز  ــای می ــور شــدند پ ــم مجب ــره نمی کنی ــد مذاک خــاف آنکــه می گفتن
مذاکــره بیاینــد، بنابرایــن تنهــا راه مواجهــه بــا ایــران، فشــار حداکثــری 
اســت. اگــر دشــمن توانســت اثبــات کنــد کــه فشــار حداکثــری عــاج 
کار ایــران و مؤثــر بــر روی ایــران اســت، ایــران و ملــت عزیــز مــا دیگــر 
ــتهای  ــه سیاس ــر هم ــت س ــون پش ــد، چ ــد دی ــایش را نخواهن روی آس
مســتکبرانه آمریــکا ایــن سیاســت قــرار خواهــد گرفــت و از ایــن بــه بعد، 
هــر چیــزی را کــه قلدرانــه از جمهــوری اســامی مطالبــه کننــد، اگــر بــه 
آنهــا »َچشــم« گفتیــم، مســئله تمــام اســت امــا اگر »نــه« گفتیــم دوباره 

فشــار حداکثــری آغــاز خواهــد شــد. البتــه مــن راجــع بــه اروپایی هــا در 
یــک وقــت دیگــر صحبــت خواهــم کــرد امــا علــت اصــرار آنهــا بــه اینکــه 
ــه مشــکات  ــد هم ــک جلســه بگذاری ــکا ی ــور آمری ــا رئیس جمه ــر ب اگ
شــما حــل خواهــد شــد، ایــن اســت کــه اثبــات کننــد فشــار حداکثــری 
در مقابــل ایــران یــک سیاســت موفــق اســت و بایــد همیــن سیاســت 
ــم کــه سیاســت فشــار  ــت کنی ــد ثاب ــل بای ــا در مقاب ــه کار بســت. م را ب
ــدارد.  در خصــوص  ــران پشــیزی ارزش ن ــت ای ــل مل ــری در مقاب حداکث
ــا  ــره ب ــه مذاک ــم: اول اینک ــرض کن ــه ع ــکا در دو جمل ــا آمری ــره ب مذاک
ــامی و  ــوری اس ــر جمه ــان ب ــته های آن ــل خواس ــی تحمی ــکا یعن آمری
ــت سیاســت فشــارحداکثری  ــش موفقی ــی نمای ــره یعن دوم هــم مذاک
ــور و  ــور از رئیس جمه ــئوالن کش ــه مس ــت ک ــن اس ــرای همی ــکا. ب آمری
ــکا  ــا آمری ــه ب ــد ک ــام کردن ــران، یک صــدا اع ــور خارجــه و دیگ ــر ام وزی
مذاکــره نخواهیــم کــرد نــه مذاکــره دوجانبــه نــه چنــد جانبــه. چنانچــه 
آمریــکا حــرف خــود را پــس گرفــت و توبــه کــرد و بــه معاهــده هســته ای 
کــه آن را نقــض کــرده اســت، بازگشــت، آن وقــت در جمــع کشــورهای 
عضــو معاهــده کــه بــا ایــران صحبــت می کننــد، آمریــکا هــم مــی توانــد 
شــرکت کنــد، امــا در غیــر این صــورت هیــچ مذاکــره ای در هیــچ ســطحی 
بیــن مســئوالن جمهــوری اســامی و آمریکایی هــا اتفــاق نخواهــد افتــاد 

نــه در نیویــورک و نــه غیــر آن.

اگر قصور یا تقصیری دارید 
عذرخواهی کنید

ـــخ  ـــه، در پاس ـــخنگوی قوه  قضائی ـــماعیلی، س ـــین اس غامحس
ـــن و  ـــا خبرآنای ـــی ب ـــاره برخـــورد احتمال ـــه ســـوالی از او درب ب
ـــدگان  ـــن از نماین ـــه سلحشـــوری، دو ت ـــری و پروان ـــی مطه عل
ـــر خودســـوزی ســـحر  ـــل انتشـــار خب ـــه دلی ـــس، ب ـــی مجل کنون
خدایـــاری، هـــوادار باشـــگاه اســـتقال اظهـــار کـــرده بـــود: 
ـــخاص  ـــود اش ـــط خ ـــه توس ـــاح روی ـــا اص ـــه م ـــار اولی  »انتظ
ـــر  اســـت و بعـــد هـــم منتظـــر اقـــدام جـــدی هیـــأت نظـــارت ب
ـــد  ـــی نش ـــر اقدام ـــه اگ ـــتیم ک ـــدگان هس ـــات و نماین مطبوع
ـــه اقـــدام قضایـــی پیگیـــری  یـــا موثـــر نبـــود دادســـرا نســـبت ب
ـــری،  ـــی مطه ـــه عل ـــن زمین ـــت.« در همی ـــد داش الزم را خواه
ــامی در  ــورای اسـ ــران در مجلـــس شـ ــردم تهـ ــده مـ نماینـ
ـــماعیلی و  ـــارات اس ـــه اظه ـــش ب ـــا در واکن ـــا پان ـــو ب گفت وگ
بـــا یـــادآوری موضـــوع خودســـوزی ســـحرخدایاری بیـــان کـــرد: 
»قـــوه قضائیـــه هنـــوز مـــردم را دربـــاره خودســـوزی ســـحر 
خدایـــاری قانـــع نکـــرده اســـت. اینکـــه مســـئوالن بگوینـــد 
ـــت  ـــده اس ـــادر نش ـــاری( ص ـــحر خدای ـــاره او )س ـــی درب حکم

ـــاع  ـــرای اقن ـــت ب ـــت.بهتر اس ـــی نیس ـــردم کاف م
ـــا  ـــور ی ـــر قص ـــه اگ ـــوه  قضائی ق
تقصیـــری در ایـــن قضیـــه 
متوجـــه اوســـت، بپذیـــرد و 
ـــار  ـــن رفت ـــد. ای ـــی کن عذرخواه
ـــای  ـــه آق ـــی ک ـــا اصاحات ب
رئیســـی آغـــاز کـــرده، 
ـــت« ـــازگارتر اس س

قولی به سعودی ها نداده ام
دونالـــد ترامـــپ رئیـــس جمهـــور آمریـــکا گفـــت:)در پاســـخ 
ــئول حمـــات  ــران را مسـ ــه ایـ ــورد اینکـ ــه پرسشـــی در مـ بـ
پهپـــادی بـــه تاسیســـات نفتـــی عربســـتان دانســـته اســـت( 
ـــم  ـــر می کن ـــه ام فک ـــط گفت ـــزده ام و فق ـــی ن ـــن حرف ـــن چنی م
ــر  ــه به نظـ ــه البتـ ــت کـ ــوده اسـ ــی بـ ــه کسـ ــم چـ می دانیـ
می رســـد ایـــران پشـــت آن ]حمـــات[ باشـــد ولـــی بـــا ایـــن 
لحنـــی کـــه شـــما گفتیـــد، نگفتـــه ام.)در پاســـخ بـــه پرسشـــی در 
ـــا هیـــچ  ـــال جنـــگ ب ـــه  دنب ـــران( ب ـــا ای مـــورد احتمـــال جنـــگ ب

ـــعودی ها  ـــه س ـــتیم.من ب ـــی نیس ـــدادم.کس قولی ن
ـــد مـــن  ل همانطـــور کـــه آنهـــا می دانن نبـــا د
یـــد وارد شـــدن بـــه یـــک منازعـــه  جد

نیســـتم. ســـعودی ها طـــی 
 ۴۰۰ گذشـــته  ســـال های 

ــکا  ــارد دالر در آمریـ میلیـ
ی  ر ا یه گذ ما ســـر
کرده انـــد و مشـــتری 
دســـت بـــه نقـــدی 
قطعـــا  هســـتند. 
از  می خواهیـــم 
درگیـــری اجتنـــاب 
متناســـب  کنیـــم. 

کـــه  نتیجـــه ای  بـــا 
بـــه دســـت بیایـــد ممکـــن 
اســـت پیـــام خیلـــی قـــوی 
داشـــته باشـــم یـــا اصـــا 
باشـــم. نداشـــته  پیامـــی 

ـــدار  ـــرای دی هیـــچ برنامـــه ای ب
نـــدارم. ایـــران  مقام هـــای  بـــا 
تحریم هـــا برداشـــته نخواهنـــد 

ــد. شـ

ــتگاه  ــخنگوی دسـ ــماعیلی سـ ــین اسـ غامحسـ
قضـــا گفـــت:» نمی گوییـــم فضـــای مجـــازی را 
ـــده  ـــود. در پرون ـــت ش ـــد مدیری ـــا بای ـــد، ام ببندی
ــورد  ــت در مـ ــی، دادگاه از دولـ ــیف و عراقچـ سـ
ـــت و  ـــته اس ـــتندات خواس ـــان مس ـــای متهم ادع
ـــده  ـــت پرون ـــا در سرنوش ـــت قطع ـــخ دول ـــذا پاس ل
تاثیـــر دارد. هنـــوز حکمـــی در ایـــن پرونـــده صـــادر 
ــد  ــدن رونـ ــی شـ ــت طوالنـ ــت. علـ ــده اسـ نشـ
رســـیدگی بـــه پرونـــده حادثـــه قطـــار ســـمنان-
ـــوده  ـــی ب ـــد کارشناس ـــدن رون ـــی ش ـــز، طوالن تبری
اســـت.  در مـــورد هتـــک حرمـــت بـــه ائمـــه و 
مقدســـات )اظهـــارات صبـــا کمالـــی( هرجـــا 
کـــه فـــرد اظهـــار پشـــیمانی و صنـــف برخـــورد 
رای  می شـــود.  وارد  قضاییـــه  قـــوه  نکنـــد، 
ـــه  ـــت و در مرحل ـــی نیس ـــه قطع ـــده هفت تپ پرون
تجدیـــد نظـــر، سیاســـت اباغـــی رئیـــس قـــوه 
اجـــرا می شـــود. از ۸ متهـــم ایـــن پرونـــده 
تنهـــا ۲ نفـــر کارگـــر هســـتند و ۶ نفـــر دیگـــر هیـــچ 
ــورد  ــی در مـ ــران ندارند.گزارشـ ــه کارگـ ــی بـ ربطـ
ـــه  ـــاف ب ـــد اوق ـــران ارش ـــن از مدی ـــت دو ت بازداش
ــران  ــران ایـ ــده مدیـ ــت. پرونـ ــیده اسـ ــا نرسـ مـ
موضـــوع  دادسراســـت.در  در  هنـــوز  خـــودرو 
ــر،  ــوی معابـ ــهید« از تابلـ ــوان »شـ ــذف عنـ حـ

برخـــی دســـت اندرکاران توجیهاتـــی 
داشـــتند کـــه اصـــًا قانع کننـــده 
دســـتگاه های  بعضـــًا  نبـــود. 

کـــه  می گوینـــد  مرتبـــط 
ــرده ای  دســـت های پشـــت پـ

وجـــود دارد، امـــا تـــا ایـــن 

ـــت. ـــده اس ـــکیل نش ـــی تش ـــده قضای ـــه پرون لحظ
در همـــه اســـتان هایی کـــه ســـیل در آن هـــا 
ـــه  ـــر ب ـــخاص مقص ـــدادی از اش ـــاد، تع ـــاق افت اتف
ــه  ــم بـ ــدادی هـ ــات اداری و تعـ ــت تخلفـ هیئـ
ــدند.«خبرنگاری  ــی شـ ــی معرفـ ــع قضایـ مراجـ
دربـــاره غیبـــت یـــک روزه یـــک عضـــو مجلـــس 
خبـــرگان ســـوال کـــرد کـــه دلیـــل ایـــن غیبـــت 
ــی؟  ــا آدم ربایـ ــود یـ ــت بـ ــود؟ بازداشـ ــه بـ چـ
ســـخنگوی قـــوه قضاییـــه در پاســـخ گفـــت: 
ـــن  ـــود و ای ـــی ب ـــدام خاص ـــک اق ـــدام، ی ـــن اق »ای
ـــد  ـــه مخفـــی شـــدن کنن ـــادرت ب کـــه اشـــخاص مب
ـــی  ـــی و انتظام ـــای امنیت ـــتگاه ه ـــد دس وبخواهن
را مـــورد اتهـــام قـــرار دهنـــد، ناشایســـت و 
غیراخاقـــی بـــود. ایـــن اقـــدام مـــورد تقبیـــح قـــرار 
ـــد  ـــه ای دارد، مـــی توان ـــر کســـی دغدغ گرفـــت. اگ
ــس  ــی منعکـ ــع قضایـ ــه مراجـ ــکلش را بـ مشـ
ـــردم  ـــری ک ـــن پیگی ـــت، م ـــه لحـــاظ اهمی ـــد. ب کن
و نـــه پرونـــده ای و نـــه دســـتور 
نبـــوده  کار  در  بازداشـــتی 
ـــه  ـــماعیلی در ادام است.«اس
ــن  ــاره آخریـ ــزود : »دربـ افـ
پرونده هـــای  وضعیـــت 
ی  ز صی ســـا خصو
از  یکـــی 
ی  بحث هـــا
بـــه  مربـــوط 
بحـــث  آن، 
شـــین  ما
ـــود  ـــازی ب س

ـــل  ـــت. اص ـــوال برگش ـــه و ام ـــم محاکم ـــه مته ک
پرونـــده خصوصی ســـازی در دادســـرا در حـــال 
ـــازی  ـــد خصوصی س ـــا رون ـــت. واقع ـــیدگی اس رس
در کشـــور بـــرای مـــردم بـــه یـــک غصـــه مبـــدل 
ــا  ــه بـ ــی کـ ــی کارخانجاتـ ــت. تعطیلـ ــده اسـ شـ
ـــد  ـــذار ش ـــراد واگ ـــی اف ـــه برخ ـــازی ب خصوصی س
ــدن  ــکار شـ ــزود و بیـ ــردم افـ ــای مـ ــه غصه هـ بـ
کارگـــران کارخانه هـــای خصوصی ســـازی شـــده، 
غصـــه دیگـــر شـــد. ریاســـت قـــوه قضائیـــه بـــه 
موجـــب قانـــون بایـــد صـــورت جامـــع امـــوال 
و دارایـــی خـــود و خانـــواده اش را بـــه مقـــام 
ـــی  ـــا مرجع ـــان ی ـــر ایش ـــا دفت ـــری ی ـــم رهب معظ
ـــکاس  ـــام و انع ـــد، اع ـــه ایشـــان مشـــخص کنن ک
ـــی  ـــت ا... رئیس ـــه آی ـــدام از ناحی ـــن اق ـــد و ای دهن
انجـــام شـــده است.«ســـخنگوی قـــوه قضائیـــه 
ـــت:  ـــم گف ـــترالیایی ه ـــه اس ـــت س ـــاره بازداش درب
»ایـــن موضـــوع مربـــوط بـــه دو پرونـــده اســـت 
کـــه هـــر دو منتهـــی بـــه صـــدور کیفرخواســـت 
ــر ایـــن  ــر بـ ــا ناظـ ــی از آن هـ ــده اســـت. یکـ شـ
اســـت کـــه دو نفـــر مبـــادرت بـــه عکس بـــرداری 
ـــتند  ـــه داش ـــق ممنوع ـــی و مناط ـــن نظام از اماک
کـــه شناســـایی شـــدند و عکـــس و فیلم هایـــی 
ـــد از  ـــن گرفتن ـــن اماک ـــات از ای ـــی ش ـــا هل ـــه ب ک
ـــه دســـت آمـــده اســـت.  حافظـــه دوربیـــن آن هـــا ب
ـــت  ـــی اس ـــی و جاسوس ـــز امنیت ـــر نی ـــده دیگ پرون
ـــور  ـــر از کش ـــری غی ـــور دیگ ـــرای کش ـــه ب ـــه البت ک
متبـــوع آن فـــرد انجـــام شـــده اســـت. بـــه هـــر 
ترتیـــب کیفرخواســـت صـــادر شـــده و در نوبـــت 

رســـیدگی دادگاه و صـــدور رأی اســـت.«

جوانان رمز بهبود اوضاع کشور

اقدام ناشایست عضو خبرگان رهبری



مسابقات کشتی استان 29 شهریور در قاین

امروز خراسان جنوبی- أنوشه
ــابقات  ــرد: مسـ ــام کـ ــتان اعـ ــتی اسـ ــت کشـ ــس هیئـ رئیـ
ـــات  ـــی قائن ـــه میزبان ـــتان ب ـــاالن اس ـــی بزرگس ـــتی قهرمان کش
برگـــزار مـــی شـــود. ســـروری افـــزود: ایـــن مســـابقات 
از صبـــح تـــا عصـــر جمعـــه 29 شـــهریور مـــاه بـــا شـــرکت 
104 کشـــتی گیـــر از شـــهرهای اســـتان در ســـالن آزادی 
برگـــزار  خواهـــد شـــد. بـــه گفتـــۀ وی مســـابقات قهرمانـــی 
بزرگســـاالن کشـــور بـــه میزبانـــی خراســـان جنوبـــی مهرمـــاه 

ســـال جـــاری برگـــزار مـــی شـــود. 

 بیرجند میزبان رقابت های میانداری استان 
ـــتان  ـــه ای اس ـــی و زورخان ـــای پهلوان ـــت ورزش ه ـــس هیئ رئی
گفـــت: رقابت هـــای انتخابـــی میانـــداری خراســـان جنوبـــی 
بـــه میزبانـــی  رقابت هـــای کشـــوری  در  بـــرای شـــرکت 
ـــن  ـــزود: ای ـــری اف ـــود. قم ـــی ش ـــزار م ـــد برگ ـــتان بیرجن شهرس
ـــان،  ـــاالن، نوجوان ـــنی نونه ـــار رده س ـــابقات در چه دوره از مس

ـــهریورماه  ـــتم ش ـــت و هش ـــاالن بیس ـــد و بزرگس ـــان، امی جوان
جـــاری بـــه میزبانـــی زورخانـــه پوریـــای ولـــی بیرجنـــد 

برگـــزار خواهدشـــد.

دو مدال قهرمانی دستاورد حضور کاراته کاران 

استان در کمیته کشوری
ـــن دوره  ـــت: بیســـت وهفتمی ـــه اســـتان گف ـــت کارات رئیـــس هیئ
ـــتان  ـــین درشهرس ـــین  کیوکوش ـــبک ش ـــوری س ـــابقات کش مس
رامســـر باحضـــور بیـــش از۶۰۰ شـــرکت کننـــده برگزارشـــد. 
ـــدی  ـــی و مه ـــد قربان ـــا حمی ـــت ه ـــن رقاب ـــزود: در ای ـــی اف بخش
ـــه  ـــق ب ـــه موف ـــتند ک ـــور داش ـــه حض ـــش کمیت ـــتگردی در بخ دس
ـــری و  ـــرد: جعف ـــح ک ـــدند. وی تصری ـــی ش ـــام اول ـــب دو مق کس
ـــوان داور حضورداشـــتند. ـــت هـــا بعن ـــن رقاب ـــرزاده هـــم در ای مه

 

دعوت از دو جودوکار دختر بیرجندی

 به اردوی تیم ملی 
دو  دعـــوت  از  اســـتان  جـــودوی  هیئـــت  سرپرســـت 
ــازی  ــاده سـ ــه اردوی آمـ ــدی بـ ــر بیرجنـ ــودوکار دختـ جـ
تیـــم ملـــی نوجوانـــان و جوانـــان خبـــر داد. تهـــوری 
ــرا  لمیـ ــودو ا ــیون جـ ــی فدراسـ ــوت کتبـ ــا دعـ ــزود: بـ افـ
لطفـــی پـــور و ریحانـــه حاجـــی بـــه اردوی آمـــاده ســـازی 
ــه  ــدند. بـ ــوت شـ ــان دعـ ــان و جوانـ ــی نوجوانـ ــم ملـ تیـ
2 مهرمـــاه در  گفتـــۀ وی ایـــن اردو از 26 شـــهریور تـــا 

ــود. ــی شـ ــزار مـ ــران برگـ ــان تهـ ــالن کبکانیـ سـ

اخبار ورزشي
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امروز خراسان جنوبی- قاسمی
ـــان  ـــی خراس ـــن الملل ـــی بی ـــا مرب ـــان تنه ـــرا صادقی زه
ــال  ــه سـ ــد کـ ــی باشـ ــی مـ ــی در ورزش راگبـ جنوبـ
ـــرده  ـــاش ک ـــگاه ت ـــن جای ـــه ای ـــیدن ب ـــرای رس ـــا ب ه
ـــه  ـــه البت ـــتان ک ـــوان اس ـــته بان ـــال گذش ـــت و در س اس
تیـــم از شهرســـتان طبـــس بـــود توانســـتند مقـــام 
ـــر  ـــت اگ ـــد اس ـــد. او معتق ـــب کنن ـــوری کس ـــای کش ه
ـــود  ـــی داده ش ـــه راگب ـــن ب ـــرای تمری ـــن ب ـــن چم زمی
ـــم  ـــوان تی ـــی ت ـــد م ـــابقه نباش ـــدت مس ـــط در م و فق
منســـجمی مخصـــوص ایـــن رشـــته پـــرورش داد تـــا در 
ـــت  ـــماری دس ـــای بیش ـــی ه ـــه قهرمان ـــده ب ـــال آین س

ـــد. ـــدا کنن پی
ــه ســـمت ورزش راگبـــی  ــه زمانـــی بـ *از چـ
ـــخت  ـــن ورزش س ـــو ای ـــک بان ـــرای ی ـــد؟ ب آمدی

ـــود؟ نب
ــر  ــای دیگـ ــل در ورزش هـ ــای قبـ ــال هـ ــن در سـ مـ
ـــدرک  ـــردم و م ـــی ک ـــطرنج کار م ـــال و ش ـــد والیب مانن
ــی  ــم دارم ولـ ــا را هـ ــته هـ ــن رشـ ــری ایـ ــی گـ مربـ
چـــون عاقـــه خاصـــی بـــه راگبـــی داشـــتم بـــرای 
ـــم و  ـــر رفت ـــای دیگ ـــتان ه ـــه اس ـــدرک آن ب ـــن م گرفت
ـــود  ـــی خ ـــن الملل ـــری بی ـــی گ ـــدرک مرب ـــت م در نهای
را در دو رشـــته 7 نفـــره و 15 نفـــره راگبـــی گرفتـــم و 
دو ســـال مـــی شـــود کـــه در طبـــس ایـــن ورزش را 
فعـــال کـــرده ایـــم و تیـــم هـــای فعـــال و موفـــق را 

پـــرورش داده ایـــم.
*بـــا چـــه مشـــکالتی در ایـــن ورزش روبـــه رو 

ـــد؟ ـــوده ای ب
مشـــکات کـــه بـــرای همـــه ورزش هـــا بـــه ویـــژه 
ورزش هایـــی کـــه نوپـــا هســـتند وجـــود دارد و مـــا 
ـــه  ـــم و االن ب ـــروع کردی ـــوپ ش ـــه ت ـــا س ـــط ب ـــم فق ه
1۰۰ تـــوپ رســـانده ایـــم. بـــا توجـــه بـــه موفقیـــت 
ـــر  ـــم از نظ ـــار داری ـــم انتظ ـــرده ای ـــب ک ـــه کس ـــی ک های
ـــون از 1۰  ـــود. اکن ـــه ش ـــن ورزش توج ـــه ای ـــزات ب تجهی

ـــزات  ـــده و از تجهی ـــارج ش ـــی از دور خ ـــم یک ـــوپ ه ت
ــک را  ــای کوچـ ــع هـ ــط مانـ ــن ورزش فقـ ــر ایـ دیگـ
ــرای  ــم و بـ ــی را نداریـ ــزات تخصصـ ــم و تجهیـ داریـ
ـــم  ـــتیم و داری ـــاد داش ـــکل زی ـــم مش ـــن ه ـــن چم زمی
ـــر از  ـــه کمت ـــابقات ک ـــرای مس ـــط ب ـــه فق ـــی ک ـــه نوع ب
یـــک مـــاه مانـــده اســـت بـــه مـــا زمیـــن چمـــن را 
ـــم  ـــی نداری ـــر زمین ـــد از مســـابقه دیگ ـــد و بع ـــی دهن م
و همیـــن موضـــوع باعـــث مـــی شـــود ورزشـــکاران 
نتواننـــد تمریـــن داشـــته باشـــند و همـــه پراکنـــده 
مـــی شـــوند و موجـــب مـــی شـــود کـــه تیـــم یکپارجـــه 
ـــن  ـــا همی ـــه ب ـــرا ک ـــیم چ ـــته باش ـــجمی نداش و منس
مقـــدار تمریـــن هـــم در ســـطح کشـــور مقـــام هـــای 
خوبـــی آورده ایـــم ولـــی رســـیدگی بـــه ایـــن ورزش 
وجـــود نـــدارد. بـــه دلیـــل همیـــن نبـــود زمیـــن و 
ـــته  ـــم نتوانس ـــم ه ـــی تی ـــی اختصاص ـــن مصنوع چم
ــاه  ــک مـ ــم و یـ ــع کنیـ ــم را جمـ ــای تیـ ــم اعضـ ایـ
ـــی  ـــه مســـابقات، اســـتعدادیابی از رشـــته های ـــده ب مان
ـــال، بســـکتبال و دیگـــر رشـــته هـــا داریـــم  ـــد والیب مانن
ـــد اســـتعدادیابی  ـــن اصـــا خـــوب نیســـت و بای ـــه ای ک
ـــته  ـــن رش ـــا در همی ـــد ت ـــز باش ـــته نی ـــن رش ـــرای ای ب
ـــکل  ـــود. مش ـــی ش ـــد راگب ـــث رش ـــد و باع ـــی بمانن باق
ــه در  ــت کـ ــر اسـ ــی و اسپانسـ ــه مالـ ــر در زمینـ دیگـ

ـــم اســـتان هـــای دیگـــر  ـــه ای تمـــام مســـابقات کـــه رفت
بـــا فـــول امکانـــات و تجهیـــزات آمـــده انـــد ولـــی 
تیـــم مـــا حتـــی نمـــی توانســـت آب تهیـــه کنـــد و 
ورزشـــکاران اســـتان از آب شـــهری بطـــری هـــای خـــود 

را آب مـــی کردنـــد.
ـــن ورزش در  ـــعه ای ـــرای توس ـــما ب ـــکار ش *راه

ـــت؟ ـــتان چیس اس
ـــس  ـــتان طب ـــت در شهرس ـــتم و مدیری ـــاظ سیس از لح
ـــرای ورزشـــی ماننـــد راگبـــی کـــه  بهتـــر عمـــل شـــود و ب
توانایـــی هـــای خـــود را نشـــان داده اســـت ارزش قایـــل 
ـــا  ـــوند ت ـــث ش ـــی باع ـــت و همراه ـــا مدیری ـــوند و ب ش
ـــم و در  ـــکیل دهی ـــوص تش ـــم مخص ـــک تی ـــم ی بتوانی
ـــد  ـــن نیازمن ـــن داشـــته باشـــیم و ای طـــول ســـال تمری

ـــد. ـــی باش ـــن م ـــن زمی ـــت در تأمی حمای
*مربیان چه مشکالتی دارند؟

بـــه مربیـــان نامایمتـــی هـــای زیـــادی مـــی شـــود 
کـــه باعـــث ناراحتـــی و دلســـرد شـــدن و در نهایـــت 
ـــن  ـــی شـــود و ای ـــه ورزش م ـــا از بدن ـــارج شـــدن آنه خ
ســـنگ انـــدازی هـــا نبایـــد باشـــد و از پتانســـیل تمـــام 
مربیـــان اســـتفاده شـــود نـــه اینکـــه فقـــط چنـــد مربـــی 
ـــی شـــوند  ـــده م ـــد دی ـــه دارن ـــی ک ـــل معرف ـــه دلی ـــه ب ک

ـــوند. ـــی ش ـــده نم ـــان دی ـــی مربی و باق

*وضعیت راگبی در استان چگونه است؟
اصـــا تبلیغاتـــی بـــرای معرفـــی آن انجـــام نشـــده 
ــته  ــن رشـ ــی ایـ ــل کسـ ــن دلیـ ــه همیـ ــت و بـ اسـ
ورزشـــی را نمـــی شناســـد تـــا جـــذب آن شـــود. 
در ســـطح شـــهر بایـــد تبلیغاتـــی شـــود و در ســـطح 
آمـــوزش و پـــرورش دنبـــال اســـتعدادیابی باشـــیم و 
بـــا فرهنـــگ ســـازی در مـــدارس دانـــش آمـــوزان و 
ـــر  ـــوص ه ـــم مخص ـــم و تی ـــذب کنی ـــجویان را ج دانش
ـــگاه  ـــتان ن ـــت اس ـــه هیئ ـــود. البت ـــکیل ش ـــته تش رش
ــتان  ــی در شهرسـ ــن ورزش دارد ولـ ــه ایـ ــی بـ مثبتـ
طبـــس همـــکاری و هماهنگـــی وجـــود نـــدارد کـــه 
ـــگ  ـــتان هماهن ـــت اس ـــای هیئ ـــت ه ـــا سیاس ـــد ب بای

شـــوند.
ـــیل کار  ـــتان پتانس ـــان اس ـــما جوان ـــر ش ـــه نظ *ب

ـــد؟ ـــی را دارن در راگب
ـــتند  ـــی توانس ـــدت کوتاه ـــه در م ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
بانـــوان اســـتان در مســـابقات کشـــوری مقـــام آوری 
داشـــته باشـــند نشـــان مـــی دهـــد کـــه پتانســـیل 
راگبـــی را داریـــم چـــرا کـــه در مقابـــل تیـــم هایـــی 
ـــی  ـــال راگب ـــن س ـــدام چندی ـــر ک ـــه ه ـــد ک ـــرار گرفتن ق
ـــید و  ـــروزی رس ـــه پی ـــا ب ـــم م ـــی تی ـــد ول ـــرده ان کار ک
فقـــط بایـــد خـــوب کار شـــود و تیـــم منســـجمی داشـــته 
ـــای  ـــی ه ـــه توانای ـــی ب ـــوان مرب ـــه عن ـــن ب ـــیم و م باش
خـــود ایمـــان دارم کـــه مـــی توانیـــم در صـــورت 
ــانس  ــی و سـ ــزات اختصاصـ ــن، تجهیـ ــن زمیـ تأمیـ
ـــی  ـــا حرف ـــگ ه ـــه در لی ـــی را ک ـــم موفق ـــب، تی مناس
ـــن  ـــم. همچنی ـــت کن ـــن داشـــته باشـــد تربی ـــرای گفت ب
ــه در  ــرده ام کـ ــی کـ ــام آمادگـ ــم اعـ ــتان هـ در اسـ
هـــر شهرســـتانی تقاضـــا بدهنـــد مـــی توانـــم بـــرای 
آمـــوزش بـــه آن شهرســـتان بـــروم حتـــی از اســـتان 
ـــرده  ـــوت ک ـــری دع ـــی گ ـــرای مرب ـــن ب ـــر از م هـــای دیگ
انـــد کـــه فعـــا قبـــول نکـــرده ام و منتظـــر هســـتم 

وضـــع اســـتان مشـــخص شـــود.

مربی بین المللی راگبی استان عنوان کرد:

نـورچشمی هـای راگبـی
زمین برای تمرین نداریم

بزرگترین عملیات یمنی ها در عمق عربستان  / کاریكاتور: تسنیم



ـــدارس  ـــز م ـــعه و تجهی ـــازی، توس ـــرکل نوس مدی
ـــدای  ـــا ابت ـــان ب ـــت: همزم ـــی گف ـــان جنوب خراس
جدیـــد  تحصیلـــی  ســـال  آغـــاز  و  مهرمـــاه 
۵۱ پـــروژه بـــا اعتبـــار ۳۸ میلیـــارد و ۸۶۴ 
ـــد. ـــی رس ـــرداری م ـــره ب ـــه به ـــان ب ـــون توم میلی

»محمدرضـــا بیکـــی« بـــا بیـــان اینکـــه تـــا 
ـــی  ـــدارس دولت ـــام م ـــاری تم ـــال ج ـــاه س مهرم
خشـــت و گلـــی خراســـان جنوبـــی حـــذف 
ــز  ــال نیـ ــاه امسـ ــود، گفـــت: در مهرمـ مـــی شـ
ــزار و  ــا 21 هـ ــدارس بـ ــازی مـ ــروژه نوسـ 51 پـ
ــرداری  ــاده بهره بـ ــا آمـ ــع زیربنـ ــر مربـ 562 متـ
اســـت. مدیـــرکل نوســـازی، توســـعه و تجهیـــز 
مـــدارس خراســـان جنوبـــی بـــا بیـــان اینکـــه 
بـــرای اجـــرای ایـــن پـــروژه هـــا بالـــغ بـــر 38 
ـــده  ـــه ش ـــان هزین ـــون توم ـــارد و 864 میلی میلی
ــارد و  اســـت، گفـــت: از ایـــن میـــزان 15 میلیـ
251 میلیـــون تومـــان از محـــل اعتبـــار ملـــی، 
15 میلیـــارد و 352 میلیـــون تومـــان از محـــل 
اعتبـــار اســـتانی و 8 میلیـــارد و 260 میلیـــون 
و  مشـــارکتی  اعتبـــارات  محـــل  از  تومـــان 

خیـــران بـــوده اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 182 کالس درس 
جدیـــد بـــرای ســـال تحصیلـــی جدیـــد بـــه 
ـــل  ـــی تحوی ـــان  جنوب ـــرورش خراس ـــوزش و پ آم
ـــای  ـــا زیربن ـــا ب ـــن کالس ه ـــت: ای ـــود، گف می ش
19 هـــزار مترمربـــع در 39 مدرســـه اســـتان 

ســـاخته و تجهیـــز شـــده اند.
بیکـــی بـــا اشـــاره بـــه مقـــاوم ســـازی 2 

 8 احـــداث  و  درس(  12 کالس   ( مدرســـه 
مهرمـــاه  بـــرای  منظـــوره  چنـــد  ســـالن 
ــا  ــه داد: بـ ــتان، ادامـ ــطح اسـ ــال در سـ امسـ
حـــدود  طرح هـــا   ایـــن  از  بهره بـــرداری 
فضـــای  از  اســـتان  دانش آمـــوز  6هـــزار 
ــوند.  ــوردار می شـ ــتاندارد برخـ ــی اسـ آموزشـ
ـــود  ـــی ش ـــالش م ـــه ت ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــتم  ـــه سیس ـــز ب ـــتان مجه ـــدارس اس ـــی م تمام
عنـــوان  شـــوند،  اســـتاندارد  گرمایشـــی 
771 مدرســـه بـــا  داشـــت: تاکنـــون بـــرای 
سیســـتم  از  درس  کالس   838 و  هـــزار   2
ــده  ــی شـ ــتفاده مـ ــی اسـ ــی و تابشـ گرمایشـ
ـــا 889  ـــه ب ـــده 262 مدرس ـــاه آین ـــا یکم ـــه ت ک
ــتند  ــک گاز هسـ ــه دارای علمـ کالس درس کـ
ــتاندارد  ــی اسـ ــتم گرمایشـ ــه سیسـ ــز بـ مجهـ

ــوند. ــی شـ مـ
ـــدارس  ـــز م ـــعه و تجهی ـــازی، توس ـــرکل نوس مدی
ـــاری  ـــال ج ـــرد: در س ـــان ک ـــی بی ـــان جنوب خراس
ــتاندارد  ــرای اسـ ــان بـ ــارد و 485 تومـ 40 میلیـ
ســـازی سیســـتم گرمایشـــی ایـــن مـــدارس 
هزینـــه خواهـــد شـــد. بیکـــی بـــا اشـــاره بـــه 
اینکـــه 13درصـــد مـــدارس خراســـان جنوبـــی 
تخریبـــی، 48 درصـــد نیازمنـــد مقاوم ســـازی و 
ـــزود:  ـــت، اف ـــتحکم اس ـــدارس مس ـــد م 39 درص
در ســـطح خراســـان جنوبـــی 50 کالس درس 
بـــا زیـــر 10 نفـــر دانش آمـــوز و همچنیـــن 58 
ــی  ــوز کانکسـ ــاالی 10 دانش آمـ کالس درس بـ
هســـتند کـــه بـــا مشـــارکت بنیـــاد علـــوی 
و اعتبـــارات اســـتانی بـــرای حـــذف ایـــن 

مـــدارس تـــا ســـال 1400 تـــالش مـــی شـــود.

امروز خراســـان جنوبی _ گروه خبر
ـــهادت  ـــن روز ش ـــوگواری هفتمی ـــزاداری و س ع
ســـرور و ســـاالر شـــهیدان حضـــرت اباعبـــدا... 
الحســـین)ع( و یـــاران بـــا وفـــای آن حضـــرت 
ــه  ــازمان منطقـ ــی سـ ــه میزبانـ ــته بـ روز گذشـ
عـــزاداران  بـــا حضـــور  و  اقتصـــادی  ویـــژه 
روســـتاهای  و  بیرجنـــد  شـــهر  از  حســـینی 

اطـــراف برگـــزار شـــد.
در ایـــن جلســـه معنـــوی و باشـــکوه یکـــی از 
وعـــاظ قـــم بـــا بیـــان اینکـــه عاشـــورا یعنـــی 
مطیـــع خـــدا شـــدن گفـــت: عاشـــورایی شـــدن 
یعنـــی مطیـــع خـــدا بـــودن و توقـــف بـــه 

هنـــگام رســـیدن بـــه خـــط قرمزهـــای اســـالم 
ـــم  ـــم بدهی ـــت ه ـــه دس ـــت ب ـــد دس ـــه بای و هم
تـــا خـــون امـــام حســـین)ع( و خـــون هـــای 
ــای  ــود و ارزش هـ ــگ نشـ ــهدا کمرنـ ــایر شـ سـ
اســـالمی حفـــظ گـــردد و خـــط قرمزهـــای اســـالم 
رعایـــت شـــود. حجـــت االســـالم والمســـلمین 
ــایی گره گشـــایی و  فرشـــادی افـــزود: راهگشـ
برداشـــتن بـــار غـــم از دوش بنـــدگان خـــدا از 
ـــه  ـــت. در ادام ـــورا اس ـــای عاش ـــام ه ـــه پی جمل
ـــدس  ـــهد مق ـــت از مش ـــل بی ـــداح اه ـــر م گالبگی
ـــت. ـــی پرداخ ـــه خوان ـــی و نوح ـــه خوان ـــه روض ب
ســـازمان  رئیـــس  زاده  صفـــدری  مهنـــدس 

منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی اســـتان نیـــز بـــا 
از  از حضـــور عـــزاداران حســـینی  قدردانـــی 
نقـــاط مختلـــف، از همراهـــی اداره کل تبلیغـــات 
ابوالفضلـــی  هیئـــت  اســـتان،  اســـالمی 
بیرجنـــد، دفتـــر نماینـــده مـــردم اســـتان در 
مجلـــس خبـــرگان رهبـــری، هیئـــت عاشـــقان 
ـــرد. ـــی ک ـــتان قدردان ـــت قهس ـــت و هیئ ـــل بی اه

عـــزاداری هفتمیـــن روز شـــهادت حضـــرت 
آن  باوفـــای  یـــاران  و  حســـین)ع(  امـــام 
حضـــرت از پنـــج ســـال پیـــش بـــه میزبانـــی 
ســـازمان منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی اســـتان 

ــود. ــی شـ ــزار مـ برگـ

مدیر کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی خبر داد:

حذف مدارس گلی تا مهر امسال
 ۵۱ پروژه نوسازی مدارس در خراسان جنوبی افتتاح می شود
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سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان

 میزبان عزاداری هفتمین روز شهادت امام حسین)ع(
ِ
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