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ـــی و امـــام جمعـــه  ـــی فقیـــه در خراســـان جنوب ـــده ول نماین
بیرجنـــد گفـــت: ائمـــه جمعـــه فرماندهـــان میـــدان توحیـــد 
هســـتند کـــه مســـتحکم در برابـــر دشـــمنان ایســـتاده اند 
و پیـــام حـــق و بندگـــی را هـــر هفتـــه بـــه مـــردم ابـــاغ 
ـــا  ـــید علیرض ـــلمین س ـــام و المس ـــت االس ـــد. حج می کنن
ــان   ــتان خراسـ ــه اسـ ــه جمعـ ــت ائمـ ــادی در نشسـ عبـ
جنوبـــی در بیرجنـــد افـــزود: رمـــز درک پیـــام حـــق، رهـــا 
شـــدن از جاذبه هـــای هـــوای نفـــس اســـت و تنهـــا 
در ایـــن صـــورت جاذبـــه الهـــی مـــا را بـــه ســـمت خـــود 
می کشـــاند. وی اظهـــار داشـــت: فطـــرت انســـان بـــر 
ـــی  ـــر کس ـــر ه ـــن نظ ـــده، از ای ـــق ش ـــت خل ـــای عبودی مبن
ـــه  ـــک ب ـــی ش ـــد ب ـــا کن ـــروردگار ره ـــت پ ـــود را از عبودی خ
ـــت  ـــد رف ـــهوت خواه ـــهرت و ش ـــروت، ش ـــی ث ـــمت بندگ س

و راه گریـــزی از ایـــن موضـــوع نیســـت.
ـــق  ـــت: طب ـــی گف ـــان جنوب ـــه در خراس ـــی فقی ـــده ول نماین
ـــود را  ـــدگان خ ـــگاه بن ـــد هیچ ـــم خداون ـــرآن کری ـــات ق آی
بیهـــوده و ســـرگردان خلـــق نکـــرده بلکـــه می خواهـــد در 

نهایـــت انســـان بـــه کمـــال، رشـــد و نهایـــت اســـتعداد 
خویـــش برســـد. وی یـــادآور شـــد: هرچنـــد نبایـــد دیـــن 
را تنهـــا بـــه نمـــاز خوانـــدن محـــدود کـــرد ولـــی طبـــق 
ـــه  ـــود خیم ـــتون و عم ـــن )ع( س ـــه معصومی ـــات ائم روای

دیـــن و عبودیـــت، نمـــاز اســـت.
ـــات  ـــت: جم ـــادی گف ـــلمین عب ـــام و المس ـــت االس حج
ـــه  ـــه ب ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــد ب ـــد دارن ـــر پیون ـــا یکدیگ اذان ب
ـــد، تســـلیم  ـــی خداون ـــرش یگانگ ـــه پذی ـــال الزم ـــوان مث عن
شـــدن و پذیـــرش رســـالت و نبـــوت حضـــرت محمـــد )ص( 
ـــواره  ـــه هم ـــالت ک ـــوع رس ـــه موض ـــزود: الزم ـــت. وی اف اس
ـــرم اســـام )ص( هـــم  ـــی مک ـــل از نب ـــا قب ـــر انبی ـــن دیگ بی
ـــد  ـــال بخواه ـــت ح ـــت ا... اس ـــا حج ـــهد ان علی ـــوده، اش ب
بخشـــی از اذان باشـــد یـــا نباشـــد امـــا الزمـــه موضـــوع 
رســـالت اســـت. وی اظهـــار داشـــت: ایـــن کـــه بگوییـــم 
پیامبـــر اســـام )ص( بـــا زحمـــات بســـیاری سرنوشـــت 
ـــل  مـــردم را از دســـت ابوســـفیان گرفـــت و بعـــد آن را تحوی

ـــت. ـــا اس ـــی معن ـــد، ب ـــه ده ـــل معاوی ـــی مث امثال

امـــام جمعـــه بیرجنـــد گفـــت: در تفکرهـــای ســـکوالر و 
ــد در  ــاز می داننـ ــادت را در نمـ ــن و عبـ ــتی، دیـ لیبرالیسـ
ـــاز  ـــن نم ـــتون دی ـــه س ـــت بلک ـــاز نیس ـــن نم ـــه دی ـــی ک حال
اســـت و خداونـــد در قـــرآن کریـــم می فرمایـــد: فلســـفه 
ــان  ــزود: انسـ ــت. وی افـ ــد اسـ ــادت خداونـ ــت، عبـ خلقـ
ـــه  ـــر لحظ ـــبانه روز ه ـــاعت ش ـــد ۲۴ س ـــز بای ـــف و ممی مکل
بنـــده خداونـــد باشـــد و هرچـــه وظیفـــه او بـــا قصـــد قربـــت 
ــلمین  ــام و المسـ ــت االسـ ــت. حجـ ــادت اسـ ــود، عبـ بـ
ـــد  ـــال اســـت و خداون ـــان کم ـــت هم ـــت: عبودی ـــادی گف عب
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــن بن ـــدارد و ای ـــا ن ـــادت م ـــه عب ـــازی ب نی
ــتم،  ــد و آن سیسـ ــل یابـ ــتم تکامـ ــک سیسـ ــد در یـ بایـ

عبودیـــت پـــروردگار اســـت.

خدمات رسانی کاروان نذر آب به 3 هزار  روستائی
کاروان ســـامت نـــذر آب هـــال احمـــر اســـتان همـــدان در مـــدت 
ـــی روســـتایی شهرســـتان  ـــر از اهال ـــه بیـــش از 3 هـــزار نف ۴ روز ب
ـــد.  مدیرعامـــل  ـــات رســـانی کردن ـــی خدم ـــس خراســـان جنوب طب
ـــت:  ـــر گف ـــن خب ـــام ای ـــا اع ـــتان ب ـــر اس ـــال احم ـــت ه جمعی
ایـــن کاروان بـــا مرکزیـــت روســـتای تپـــه طـــاق طبـــس بـــه بیـــش 
ـــات  ـــه خدم ـــن منطق ـــتا در ای ـــی ۲5 روس ـــر از اهال ـــزار نف از 3 ه
ـــا تـــاش پزشـــکان  ـــزود: ب ـــه کـــرد. محمدرحیـــم شـــهریاری اف ارائ

ـــع 150  ـــدند. وی توزی ـــت ش ـــگان ویزی ـــورت رای ـــه ص ـــر ب ـــزار و 70 نف ـــش از ۲ ه ـــم بی ـــن تی ای
بســـته بهداشـــتی، 150 بســـته غذایـــی، 1۲ تانکـــر آب هـــزار لیتـــری ،617 ثـــوب لبـــاس، 8۲ جفـــت 
ـــرد.  ـــوان ک ـــن روســـتاها عن ـــذر آب در ای ـــات کاروان ن ـــر خدم ـــف را از دیگ ـــدد کی ـــش و 71 ع کف

توزیع دفاتر دانش آموزی با نرخ دولتی در مدارس
ــان  ــدارس خراس ــر در م ــی از اول مه ــرخ دولت ــا ن ــوزی ب ــر دانش آم دفات
جنوبــی توزیــع مــی شــود. ایــن دفاتــر کــه پیــش از ایــن اعــام شــده 
بــود در مراکــز توزیــع کتــاب و لــوازم التحریــر توزیــع می شــود بــا مصوبه 
کمیســیون تنظیــم بــازار اســتان مقــرر شــد در مــدارس اســتان توزیــع 
ــش از ۴00  ــت: بی ــی گف ــان جنوب ــت خراس ــازمان صم ــس س ــود. رئی ش
هــزار جلــد دفاتــر دانش آمــوزی بــا نــرخ مصــوب دولتــی۴۲00 تومــان بــه 
اســتان اختصــاص یافتــه کــه از روز دوشــنبه اول مهــر در مــدارس توزیــع 

مــی شــود. داوود شــهرکی افــزود: از ایــن تعــداد 53 هــزار جلــد بــه دانــش آمــوزان زیرپوشــش کمیتــه 
امــداد امــام خمینــی)ره( و ســازمان بهزیســتی و مابقی ســهمیه ســایر دانش آموزان اســت کــه درتمام 

مــدارس اســتان بجــز مــدارس غیــر انتفاعــی و هیــات امنایــی شــهریه بگیــر اختصــاص مــی یابــد. 

ــدارس  ــت: مـ ــد گفـ ــنت بیرجنـ ــل سـ ــه اهـ ــام جمعـ امـ
ـــا  ـــد ب ـــتند و بای ـــام هس ـــر اس ـــز نش ـــن مرک ـــی مهمتری دین
ـــوب  ـــه ای مطل ـــه گون ـــاب ب ـــه ط ـــه جانب ـــای هم حمایت ه
ــر  ــام مثمرثمـ ــه و اسـ ــرای جامعـ ــا بـ ــوند تـ ــت شـ تربیـ
باشـــند. مولـــوی غـــام حیـــدر فاروقـــی در همایـــش 
ـــل  ـــی اه ـــوم دین ـــدارس عل ـــان م ـــان و رابط ـــران، مدرس مدی
ــد در  ــال تحصیلـــی جدیـ ــاز سـ ــه مناســـبت آغـ ســـنت بـ
ـــنگر  ـــدارس، س ـــت: م ـــد گف ـــق بیرجن ـــه الصدی ـــه علمی مدرس
ــنگر  ــاجد سـ ــه مسـ ــور کـ ــان طـ ــتند و همـ ــاب هسـ انقـ
ـــت  ـــه و تربی ـــل تزکی ـــم مح ـــدارس ه ـــتند، م ـــاب هس انق
ـــد  ـــده می توانن ـــه در آین ـــتند ک ـــی هس ـــوزان و طاب دانش آم
ـــرای اعتـــای انقـــاب و میهـــن عزیـــز در خـــط مقـــدم قـــرار  ب
ـــا و طـــاب در  ـــان اینکـــه مســـئولیت علم ـــا بی ـــد. وی ب گیرن
ـــرد:  ـــه ک ـــت، اضاف ـــنگین اس ـــیار س ـــان بس ـــه از زم ـــن بره ای
در برهـــه ای قـــرار داریـــم کـــه دشـــمنان اســـام یکصـــدا 
ـــدای اســـام  ـــه ن ـــه اســـام، مســـلمانان و کشـــورهایی ک علی
ـــد.    ـــه می کنن ـــانند، توطئ ـــان می رس ـــاط جه ـــه نق ـــه بقی را ب

ـــود  ـــا وج ـــان ب ـــه از زم ـــن بره ـــت: در ای ـــی گف ـــوی فاروق مول
دشـــمنی دشـــمنان اســـام، وظیفـــه علمـــا و مـــدارس دینـــی 
ـــوری  ـــام جمه ـــئوالن نظ ـــت مس ـــاز اس ـــوده و نی ـــنگین ب س
اســـامی ایـــران ماننـــد گذشـــته از مـــدارس دینـــی اهـــل 
ــار  ــند. وی اظهـ ــته باشـ ــتری داشـ ــت بیشـ ــنت حمایـ سـ
ـــاب  ـــنت و ط ـــل س ـــدارس اه ـــه ای م ـــه گون ـــد ب ـــت: بای داش
ـــن  ـــده مجاهدی ـــت و تربیـــت شـــوند کـــه در آین و علمـــا تقوی

ـــنت  ـــل س ـــه اه ـــام جمع ـــند. ام ـــمن باش ـــدم دش ـــط مق خ
ـــرد  ـــاد ک ـــام ی ـــنگرداران اس ـــوان س ـــه عن ـــا ب ـــد از علم بیرجن
ــی  ــمه های زاللـ ــد چشـ ــام ماننـ ــای اسـ ــزود: علمـ و افـ
هســـتند کـــه مـــردم از آنـــان بهـــره می گیرنـــد. وی گفـــت: 
علمـــا و مـــدارس دینـــی بایـــد تقویـــت شـــوند چـــرا کـــه 
تقویـــت آنـــان تقویـــت نظـــام و اســـام اســـت. رئیـــس 
دفتـــر نمایندگـــی ولـــی فقیـــه در امـــور اهـــل ســـنت خراســـان 
ـــور  ـــت حض ـــه برک ـــی ب ـــان جنوب ـــت: خراس ـــم گف ـــی ه جنوب
علمـــا و نقش آفرینـــی و هدایت گـــری آنـــان اســـتانی 
فرهنگـــی و دارای مردمـــی مومـــن و همیشـــه در صحنـــه 
اســـت. حجـــت االســـام محســـن مشـــرفی افـــزود: اگـــر 
ـــرآن، اهـــل بیـــت )ع( و امـــام  ـــد از نعمـــت اســـام، ق بهره من
و شـــهدا هســـتیم در مقابـــل، مردمـــی قدرشـــناس و آگاه بـــه 
ـــم.  ـــه داری ـــه در صحن ـــای آگاه و همیش ـــود علم ـــل وج دلی
ـــت  ـــا نورانی ـــوان علم ـــه عن ـــا ب ـــم م ـــرد: امیدواری ـــان ک وی بی
ـــم  ـــرداری کنی ـــی درک و بهره ب ـــه خوب ـــت اســـام را ب و معنوی

ـــم. ـــاغ کنی ـــه اب ـــراد جامع ـــایر اف ـــه س و ب
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ـــی  ـــز های ـــن چی ـــی تری ـــم از ناخوردن ـــم، آن ه ـــی خوری ـــوس م افس
ـــود  ـــه خ ـــوس" ب ـــا را "افس ـــفره م ـــی س ـــش اصل ـــا بخ ـــد. اص ـــه بای ک
اختصـــاص داده اســـت کـــه مثـــل نـــان تـــازه یـــا خشـــک، لقمـــه، 
ـــرت"  ـــه حس ـــا را در "پیال ـــه ه ـــن لقم ـــی ای ـــم. گاه ـــی خوری ـــه م لقم
فـــرو مـــی کنیـــم و مـــی خوریـــم و گاهـــی در کاســـه "خـــوِن دل"، 
ـــم  ـــک چش ـــا اش ـــم و ب ـــی گذاری ـــان م ـــه ده ـــم و ب ـــی کنی ـــد م تری
ـــویم  ـــی ش ـــرق م ـــته غ ـــوِس گذش ـــان در افس ـــم. چن ـــی دهی ـــرو م ف
کـــه امـــروز را از دســـت مـــی دهیـــم حـــال آنکـــه عاقـــان گفتـــه 
ـــگاه  ـــدازه ن ـــه ان ـــد ب ـــر بای ـــته، حداکث ـــه گذش ـــردن ب ـــر ک ـــه فک ـــد ک ان
کـــردن بـــه آینـــه عقـــب، هنـــگام رانندگـــی باشـــد. آینـــه ای کـــه 
اگـــر بیشـــتر از ایـــن درآن خیـــره شـــویم، مـــا را بـــا تصـــادف، از 
ـــنده  ـــد بس ـــدازه بای ـــان ان ـــه هم ـــس ب ـــرد. پ ـــد ک ـــارج خواه ـــاده خ ج
ــده  ــش رو و آینـ ــیر پیـ ــه مسـ ــگاه را بـ ــه و نـ ــه توجـ ــرد و همـ کـ
معطـــوف کـــرد و بـــا تـــوش و تـــوان بـــرای بهتـــر شـــدن کوشـــید. 
ـــم  ـــروز ک ـــوران ام ـــوس خ ـــروز و افس ـــان دی ـــار قربانی ـــه آم ـــم ک بدانی
نیســـتند کـــه فـــراوان انـــد هرچنـــد تعـــداد شـــان ســـیاهه نشـــده 
باشـــد. بســـیاری از ایـــن افســـوس هـــای زندگـــی ســـوز را هیـــچ 
ترازویـــی وزن نمـــی کنـــد مثـــل همـــان ماجـــرای گنجشـــکی کـــه 
پنـــد دادن را هزینـــه آزادی خـــود کـــرد کـــه چـــون از دســـت فـــرد 
ـــی  ـــد قیراط ـــری چن ـــش گوه ـــکم خوی ـــت: در ش ـــت گف ـــام جس ـــه ب ب
داشـــتم کـــه مـــی توانســـتی تصاحـــب کنـــی. او وقتـــی انگشـــت 
ـــرد  ـــت ک ـــاف را رعای ـــرط انص ـــد، ش ـــرف را دی ـــائیدن ط ـــدان س ـــه دن ب
و پنـــد خویـــش را چنیـــن گفـــت کـــه اگـــر کســـی حرفـــی زد، اول 
ـــدازه ای  ـــه ان ـــی ک ـــر. من ـــد بپذی ـــن و بع ـــش را ببی ـــنج و گنجایش بس
ـــان را در شـــکم  ـــم گوهـــری چن ـــی توان ـــن کوچـــک دارم، کجـــا م چنی
داشـــته باشـــم؟ آن انـــدازه کـــه از خـــود مـــن بـــزرگ تـــر اســـت. 
ـــه  ـــر ب ـــه اگ ـــم ک ـــی خوری ـــی م ـــوس های ـــان افس ـــان چن ـــی هام برخ
انـــدازه گیـــری، حتـــی بـــدون متـــر و معیـــار، دســـت هـــای مـــان 
ـــه  ـــت ک ـــزی اس ـــر آن چی ـــد براب ـــم چن ـــی بینی ـــم م ـــاز کنی ـــم ب را ه
ـــوس  ـــم و افس ـــی خوری ـــوس م ـــان افس ـــا همچن ـــم ام ـــی کنی ـــر م فک
هـــم بـــه غصـــه تبدیـــل مـــی شـــود و قصـــه ای از زندگـــی مـــان 
رقـــم مـــی خـــورد کـــه مـــی توانـــد عبـــرت دیگـــران شـــود امـــا.... 
امـــا دیگـــران هـــم عبـــرت نمـــی گیرنـــد و بـــه افســـوس، آه مـــی 
کشـــند و ایـــن چرخـــه ادامـــه دارد حـــال آن کـــه انســـان عاقـــل، 
قربانـــی افســـوس نمـــی شـــود. جـــوان عاقـــل در افســـوس تســـت 
ــه  ــیند بلکـ ــی نشـ ــای دراز نمـ ــته و آرزوهـ ــاب رشـ ــی و انتخـ زنـ
اگـــر امســـال نتوانســـت بـــه دانشـــگاه مـــورد نظـــر خـــود برســـد، 
همـــه توانـــش را مـــی گـــذارد و برنامـــه ریـــزی شـــده درس مـــی 
خوانـــد تـــا در ســـال پیـــش رو، روشـــن تریـــن دســـتاورد هـــا را 
داشـــته باشـــد و حـــق انتخابـــش بیـــن دانشـــگاه هـــای ممتـــاز، 
بـــه رســـمیت شـــناخته شـــود. مـــن دلخـــور مـــی شـــوم از مـــردان 
ـــا  ـــد ام ـــم را دارن ـــده وطن ـــت آین ـــف مدیری ـــه تکلی ـــردا ک ـــان ف و زن
ـــوند  ـــی ش ـــار م ـــوس" گرفت ـــود "افس ـــار و پ ـــان در ت ـــور چن ـــد کنک بع
کـــه امیـــد رهایـــی را نمـــی شـــود از نـــگاه شـــان خوانـــد. حـــال 
آن کـــه بایـــد چشـــم ببندنـــد بـــر گذشـــته ای کـــه در برگـــه هـــای 
ـــه  ـــده ک ـــی مان ـــای باق ـــه ه ـــه برگ ـــد ب ـــت و رو کنن ـــم اس ـــروز تقوی دی
ـــت دارم  ـــد. دوس ـــت بنویس ـــا موفقی ـــان را ب ـــت ش ـــد سرنوش ـــی توان م
ـــد،  ـــرزمینم بگوی ـــان س ـــه جوان ـــد ب ـــی خوان ـــته را م ـــن نوش ـــس ای هرک
دیـــروز را بـــه دیـــروز بســـپارید و طلـــب خـــود را بـــا قـــدرت از فـــردا 
ـــر  ـــه فک ـــر از آنچ ـــی زودت ـــید. خیل ـــد رس ـــی زود خواه ـــه خیل ـــد ک بگیری
ـــا! ـــد لطف ـــا کنی ـــوس ره ـــگ افس ـــود را از چن ـــه خ ـــط یق ـــد. فق ـــی کنی م
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ـــود را  ـــای خ ـــر واحده ـــان مه ـــا پای ـــه ت ـــان ک ـــکن محروم ـــان مس ـــه متقاضی ب
ـــود. ـــی ش ـــت م ـــوض پرداخ ـــک باع ـــان کم ـــون توم ـــد ، ۲5 میلی ـــل کنن تکمی

 مدیـــرکل بنیـــاد مســـکن انقـــاب اســـامی اســـتان در کمیتـــه راهبـــردی 
مســـکن محرومـــان ســـرایان گفـــت: بـــرای تشـــویق و ترغیـــب متقاضیـــان، 
ـــا هـــر واحـــدی کـــه ۲5 روزه تکمیـــل شـــود، ســـهم  شـــرایطی قـــرار داده شـــده ت
ـــت  ـــال دریاف ـــام و کم ـــان را تم ـــون توم ـــغ ۲5 میلی ـــه مبل ـــود ب ـــوض خ باع
کنـــد کـــه بـــه دســـتور اســـتاندار ایـــن شـــرایط تـــا آخـــر مهـــر تمدیـــد شـــد و هـــر 
ـــود را  ـــوض خ ـــهم باع ـــود ، س ـــل ش ـــن 30 روز تکمی ـــدت ای ـــه در م ـــدی ک واح

ـــرد. ـــد ک ـــت خواه ـــاختمان، دریاف ـــل س ـــض تکمی ـــه مح ب

توزیع 5 هزار بسته تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند استان
قـــرارگاه شـــهید ناصـــری نیـــروی زمینـــی ســـپاه انصارالرضـــا)ع( خراســـان 
جنوبـــی، 5 هـــزار بســـته تحصیلـــی بیـــن دانـــش آمـــوزان نیازمنـــد توزیـــع 
ـــرارگاه شـــهید ناصـــری اســـتان در مراســـم اهـــدای  کـــرد. معـــاون هماهنگـــی ق
ـــا  ـــته ه ـــن بس ـــت: ای ـــوه گف ـــاد زیرک ـــن آب ـــتای بهم ـــا در روس ـــته ه ـــن بس ای
ـــش  ـــن دان ـــی 98 بی ـــال تحصیل ـــاز س ـــدس و آغ ـــاع مق ـــه دف ـــتانه هفت در آس
ـــرهنگ  ـــد. س ـــع ش ـــتان توزی ـــرزی اس ـــتان م ـــوردار ۴ شهرس ـــم برخ ـــوزان ک آم
ــوع 350  ــان و در مجمـ ــزار تومـ ــته را 70 هـ ــر بسـ ــر ، ارزش هـ ــعیدی فـ سـ
میلیـــون تومـــان اعـــام کـــرد و افـــزود: ســـاخت منـــزل مســـکونی بـــرای 
ـــن مناطـــق از اقدامـــات  ـــوزان ای ـــش آم ـــه مســـاجد و دان ـــان و کمـــک ب محروم

ـــت. ـــدار اس ـــت پای ـــظ امنی ـــرای حف ـــرارگاه ب ـــن ق ای

۸ عضو هیات  علمی  دانشگاه بیرجند ارتقا یافتند
ـــه  ـــه مرتب ـــتادیاری ب ـــد از اس ـــگاه بیرجن ـــی  دانش ـــات  علم ـــو هی ـــت عض  هش
ـــی،  ـــد بخش ـــر احم ـــی، دکت ـــان هاونگ ـــر رمض ـــد. دکت ـــا یافتن ـــیاری ارتق دانش
ـــد  ـــید محم ـــر س ـــات، دکت ـــا هیه ـــر محمودرض ـــزاده، دکت ـــین مهدی ـــر حس دکت
ـــژاد  ـــی صفـــوی ن ـــر عل ـــا، دکت ـــدی نی ـــر حســـین نوی ـــادی، دکت تاجبخـــش فخرآب
و دکتـــر یوســـف رمضانـــی بـــه مرتبـــه دانشـــیاری ارتقـــا یافتنـــد. دانشـــگاه 
ـــی  ـــی، فرهنگ ـــی، آموزش ـــرد علم ـــابقه و کارک ـــال س ـــش از ۴0 س ـــا بی ـــد ب بیرجن

ـــی دارد. ـــات علم ـــو هی ـــر عض ـــر 350 نف ـــال حاض ـــی در ح و اجتماع

۶۰۰ زائر اولی از خراسان جنوبی 

به حرم مطهر رضوی مشرف شدند

معـــاون محرومیـــت زدایـــی آســـتان قـــدس رضـــوی نمایندگـــی خراســـان 
جنوبـــی گفـــت: از ابتـــدای امســـال تاکنـــون 600 نفـــر زائـــر اولـــی در قالـــب 
ـــد. ـــر امـــام رضـــا )ع( مشـــرف شـــده ان ـــه حـــرم مطه ـــر درخشـــان« ب »طـــرح مه

ــران  ــزام زائـ ــرح اعـ ــرای طـ ــه اجـ ــاره بـ ــا اشـ ــور« بـ ــفی پـ ــر یوسـ  »صابـ
ــی از  ــرد: یکـ ــار کـ ــدس، اظهـ ــهد مقـ ــه مشـ ــی بـ ــارت اولـ ــروم زیـ محـ
مختلـــف  اســـتان های  در  رضـــوی  خادمیـــاران  کانـــون  برنامه هـــای 
کشـــور، شناســـایی اقشـــار محـــروم جامعـــه اســـت کـــه تاکنـــون موفـــق 
بـــه حضـــور در حـــرم امـــام رضـــا )ع( نشـــدند. وی بـــا بیـــان اینکـــه از 
ـــای ۴5  ـــب کاروان ه ـــی در قال ـــر اول ـــون 600 زائ ـــاری تاکن ـــدای ســـال ج ابت
ـــدند،  ـــرف ش ـــوی مش ـــر رض ـــرم مطه ـــه ح ـــتان ب ـــف اس ـــاط مختل ـــره از نق نف
ـــگان از ســـوی  ـــذای رای ـــده غ ـــر شـــهر، اســـکان و 9 وع ـــه زائ ـــزام ب ـــت: اع گف

آســـتان قـــدس در انتظـــار زیـــارت اولـــی هـــا اســـت.

امامان جمعه فرماندهانسرمقاله
 میدان توحید هستند

مولوی فاروقی: 

 مدارس دینی مهمترین مرکز نشر اسالم هستند
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ـــته، دارای  ـــر داش ـــرای بش ـــه ب ـــی ک ـــتاوردها و منافع ـــی دس ـــم تمام ـــوژی علیرغ ـــعه تکنول توس
آســـیب هـــا و خطراتـــی هـــم بـــوده اســـت، گاه بـــه علـــت وجـــود برخـــی کج اندیشـــی ها، 
تکنولـــوژی، اخـــاق و روان انســـان ها را مـــورد آســـیب قـــرار داده و فرهنـــگ، اعتقـــادات و 
ـــت  ـــرای مصونی ـــی ب ـــواره راه های ـــا هم ـــت ام ـــرده اس ـــون ک ـــی او را دگرگ ـــای اجتماع رفتاره
از آســـیب های شـــبکه های اجتماعـــی وجـــود دارد.شـــاید بتـــوان بـــا اتخـــاذ چنـــد راهـــکار 
ـــان  ـــه در ام ـــای آن، زمین ـــدی از مزای ـــره من ـــا و به ـــبکه ه ـــن ش ـــور در ای ـــن حض ـــاده، ضم س
ـــش از  ـــه پی ـــت اینک ـــرد، نخس ـــم ک ـــی را فراه ـــای اجتماع ـــبکه ه ـــای ش ـــیب ه ـــدن از آس مان
ـــما  ـــه کار ش ـــد ک ـــر کنی ـــه فک ـــد ثانی ـــود چن ـــی خ ـــای خصوص ـــس ه ـــذاری عک ـــتراک گ ـــه اش ب
ـــرای  ـــال داشـــته باشد.شـــبکه هـــای اجتماعـــی عرصـــه ای ب ـــه دنب ـــد ب ـــی مـــی توان چـــه عواقب
ـــر  ـــه ه ـــب باشـــید ک ـــس مراق ـــردی اســـت، پ ـــر و رویک ـــوع فک ـــر ن ـــا ه ـــا ب ـــه آدم ه حضـــور هم
ـــان  ـــه خودت ـــد ک ـــاد بگیری ـــه ی ـــد، اول از هم ـــتراک نگذاری ـــه اش ـــی را ب ـــر محتوای ـــس و ه عک
ـــیدن در  ـــرک کش ـــازه س ـــس اج ـــوید پ ـــل ش ـــرام قائ ـــان احت ـــی ت ـــم خصوص ـــرای حری ـــد ب بای
زندگـــی شـــخصی خـــود را بـــه دیگـــران ندهیـــد. بـــی شـــک توجـــه بـــه ایـــن راهـــکار ســـاده مـــی 
ـــی از  ـــازد. خیل ـــی مصـــون س ـــای اجتماع ـــادی شـــما را از آســـیب شـــبکه ه ـــد زی ـــا ح ـــد ت توان
ـــذاری  ـــتراک گ ـــن اش ـــال همی ـــه دنب ـــتند ب ـــی هس ـــی و روان ـــکات اخاق ـــه دارای مش ـــراد ک اف
عکـــس هـــا و محتواهـــای مبتـــذل مـــی گردنـــد تـــا از ایـــن طریـــق بـــرای فـــرد مزاحمـــت ایجـــاد 
کـــرده و حتـــی بـــه نفـــر مقابـــل خـــود اگـــر خانـــم باشـــد، پیشـــنهاد صیغـــه و ارتباطـــات خـــارج 
ـــد  ـــم بای ـــیب ببینی ـــه آس ـــن قضی ـــم از ای ـــی خواهی ـــا نم ـــر م ـــن اگ ـــد بنابرای ـــرف بدهن از ع
خودمـــان جلـــوی نفـــوذ بـــی اخاقـــی هـــا را بگیریـــم. از ســـوی دیگـــر مـــی توانیـــم تنظیمـــات 
ـــت  ـــش امنی ـــا افزای ـــع ب ـــم، در واق ـــا دهی ـــا را ارتق ـــبکه ه ـــن ش ـــود در ای ـــی خ ـــم خصوص حری
ـــا  ـــکان م ـــتان و نزدی ـــط دوس ـــا فق ـــرد ت ـــم ک ـــه ای را فراه ـــوان زمین ـــی ت ـــری، م ـــاب کارب حس
ـــی  ـــچ لزوم ـــرا هی ـــند زی ـــته  باش ـــی داش ـــان دسترس ـــخصی م ـــات ش ـــا و اطاع ـــت ه ـــه پس ب
ـــا  ـــت ه ـــخصی و پس ـــات ش ـــه اطاع ـــی ب ـــرش و دیدگاه ـــوع نگ ـــر ن ـــا ه ـــراد ب ـــه اف ـــدارد هم ن
دسترســـی پیـــدا کننـــد. کســـانی را کـــه بـــه عنـــوان دوســـتان خـــود در ایـــن شـــبکه هـــا انتخـــاب 
ـــه  ـــی ب ـــتی، پیام ـــول دوس ـــش از قب ـــد و پی ـــایی کنی ـــتی شناس ـــه درس ـــا ب ـــد، حتم ـــی کنی م
ـــور  ـــید. حض ـــی بشناس ـــه خوب ـــل را ب ـــرف مقاب ـــت ط ـــرده و هوی ـــال ک ـــی ارس ـــورت خصوص ص
ـــا  ـــن تنه ـــت بنابرای ـــه نیس ـــا هم ـــدن ب ـــت ش ـــای دوس ـــه معن ـــی ب ـــای اجتماع ـــبکه ه در ش
ـــس  ـــه عک ـــی ب ـــان حت ـــن می ـــید. در ای ـــی شناس ـــا را م ـــه آنه ـــد ک ـــانی را بپذیری ـــتی کس دوس
ـــه  ـــا را ب ـــه آنه ـــردی ک ـــایی ف ـــا در شناس ـــی آدم ه ـــی برخ ـــد، گاه ـــا نکنی ـــم اعتن ـــل ه پروفای
ـــی  ـــد در حال ـــی کنن ـــاد م ـــل اعتم ـــنای پروفای ـــس آش ـــه عک ـــرده ب ـــاب ک ـــت انتخ ـــوان دوس عن
ـــن  ـــراد ای ـــی اف ـــد. خیل ـــما باش ـــن ش ـــه دام انداخت ـــرای ب ـــه ب ـــک حرب ـــد ی ـــی توان ـــن م ـــه ای ک
ـــود. ـــب ب ـــد مراق ـــس بای ـــد پ ـــی زنن ـــت م ـــت دس ـــل هوی ـــه جع ـــازی ب ـــای مج ـــا در فض روزه
طبعـــا وقتـــی راهکارهایـــی بـــرای ایمـــن مانـــدن از آســـیب شـــبکه هـــای اجتماعـــی اتخـــاذ مـــی 
ـــی از آســـیب  ـــی شـــک یک ـــا مصـــون بمانیم.ب ـــن شـــبکه ه ـــم از آســـیب ای ـــی توانی ـــم، م کنی
هـــای فضـــای مجـــازی، گذاشـــتن تصاویـــر و پســـت هـــای غیـــر اخاقـــی اســـت، ایـــن تصاویـــر 
ـــان  ـــان و جوان ـــی نوجوان ـــی روان ـــامت روح ـــرای س ـــزرگ ب ـــدی ب ـــتهجن، تهدی ـــذل و مس مبت
ـــد مـــی آورد.  ـــز را در آن هـــا پدی ـــار هـــای خشـــونت آمی ـــروز رفت ـــات ب ـــه و موجب ـــه شـــمار رفت ب
ـــن شـــبکه  ـــم در ای ـــر مســـائل جنســـی ه ـــی ب ـــای مبتن ـــب و نوشـــته ه ـــوارد مطال ـــب م در اغل
ـــی و  ـــمی و روان ـــای جس ـــیب ه ـــوع آس ـــه وق ـــر ب ـــز منج ـــئله نی ـــن مس ـــه و ای ـــرار گرفت ـــا ق ه
ـــرای مصونیـــت از ایـــن مســـئله  ـــه همیـــن علـــت ب انحرافـــات جنســـی و اخاقـــی مـــی شـــود ب
ـــه  ـــرای ورود ب ـــژه ب ـــای عـــزت نفـــس  و اراده خـــود، یـــک زمـــان وی ـــا ارتق ـــد ب ـــد بتوانن ـــراد بای اف
ـــد.  ـــه ایـــن فضاهـــا جلوگیـــری کنن ایـــن شـــبکه هـــا انتخـــاب کـــرده و از اعتیـــاد و وابســـتگی ب
ـــای  ـــه تماش ـــبت ب ـــر نس ـــوند، کمت ـــا وارد ش ـــبکه ه ـــن ش ـــه ای ـــر ب ـــراد کمت ـــی اف ـــا وقت طبع
ـــد  ـــاعه عقای ـــن و اش ـــی و توهی ـــگ غرب ـــج فرهن ـــوند. تروی ـــی ش ـــه م ـــذل وسوس ـــر مبت تصاوی
ـــه  ـــی رود ک ـــمار م ـــه ش ـــا ب ـــبکه ه ـــن ش ـــای ای ـــیب ه ـــر آس ـــی از دیگ ـــر اخاق ـــت و غی نادرس
ـــال  ـــی را ارس ـــا عکس ـــب ی ـــخصی مطل ـــر ش ـــئله  اگ ـــن مس ـــت از ای ـــرای مصونی ـــوان ب ـــی ت م
ـــت  ـــرد درخواس ـــت، از آن ف ـــی نداش ـــه همخوان ـــی جامع ـــی و عرف ـــن اخاق ـــا موازی ـــه ب ـــرد ک ک
ـــه  ـــا اینک ـــاک و ی ـــرد، او را ب ـــاع ک ـــردن آن امتن ـــر او از حـــذف ک ـــا اگ ـــردارد ام ـــه آن را ب ـــد ک کنی
ـــی را  ـــن اخاق ـــه موازی ـــرادی ک ـــد، اف ـــی دهی ـــان م ـــن کار نش ـــا ای ـــما ب ـــد. ش ـــزارش کنی آن را گ
ـــا ایـــن اقـــدام اخـــاق مـــداری خـــود  ـــاری نداشـــته و ب ـــد، هیـــچ ارزش و اعتب ـــا مـــی گذارن زیرپ
ـــرای ایـــن مســـائل وارد شـــبکه  ـــه دیگـــران مـــی فهمانیـــد کـــه شـــما ب ـــات مـــی کنیـــد و ب را اثب

ـــد. ـــره بگیری ـــوژی به ـــای تکنول ـــد از مزای ـــی خواهی ـــه م ـــد بلک ـــده ای ـــی نش ـــای اجتماع ه

...915 شـــهرداری منطقـــه دو را ســـاکنین خیابـــان 
ـــده  ـــال ش ـــح ۳۰ س ـــهید مفت ـــهرک ش ـــهاب ش ـــهید ش ش
ـــا  ـــن ه ـــد و زمی ـــی کنن ـــی م ـــاک زندگ ـــا خ ـــه ب ـــت ک اس
ـــد.  ـــاخت آن برداری ـــرای س ـــری ب ـــت. فک ـــده اس ـــا ش ره
ــت  ــده اسـ ــهرداری آمـ ــه شـ ــت کـ ــاه اسـ ــدود ۲ مـ حـ
ـــد  ـــی کن ـــدول کش ـــه ج ـــده ک ـــه کن ـــان را چال ـــار خیاب کن
ـــت.  ـــم نیس ـــی ه ـــدول کش ـــری از ج ـــفانه خب ـــا متاس ام
ـــدند.  ـــی ش ـــد و زخم ـــا افتادن ـــه ه ـــل چال ـــر داخ ـــد نف چن
ــن  ــه ایـ ــد کـ ــی کنیـ ــدول کشـ ــت جـ ــمند اسـ خواهشـ

چالـــه هـــا بـــرای مـــردم دردســـر ســـاز شـــده اســـت .

...915 بـــا عـــرض ســـام و ادب و احتـــرام خدمـــت 
ـــد  ـــد بیرجن ـــرم دانشـــگاه آزاد اســـامی واح ریاســـت محت
ـــان  ـــان آوینـــی ) بعـــد از خیاب تکلیـــف زمیـــن هـــای خیاب
پونـــه( کـــه تعـــدادی از کارمنـــدان عضـــو بودنـــد بـــه 
ــری  آن  ــر کاربـ ــرای تغییـ ــی بـ ــا کسـ ــید آیـ ــا رسـ کجـ

اقدامـــی انجـــام داده اســـت؟!

...915 بـــا ســـام و احتـــرام؛ انتهـــای ســـپیده ۳ فاقـــد 
و  مالکیـــن  اســـت.  فاضـــاب  و  و گاز  بـــرق  و  آب 
ــد  ــوده انـ ــه نمـ ــه مراجعـ ــه ادارات مربوطـ ــاکنین بـ سـ
امـــا ارائـــه خدمـــات را موکـــول بـــه جـــدول کشـــی از 
ـــش  ـــر بی ـــال حاض ـــد. در ح ـــوده ان ـــهرداری نم ـــوی ش س
ـــوده  ـــذاری نم ـــدول گ ـــهرداری ج ـــه ش ـــت ک ـــاه اس از دو م
ـــاب و  ـــرق و آب و فاض ـــفانه ادارات ب ـــا متاس ـــت ام اس
گاز اقدامـــی صـــورت نـــداده انـــد متشـــکر مـــی شـــویم 

پیگیـــری نماییـــد.

ـــا  ـــرم؛ لطف ـــا عـــرض ســـام خدمـــت شـــهردار محت ...915 ب
ـــدوز  ـــه کاه ـــارک در فلک ـــبز و پ ـــای س ـــاد فض ـــت ایج جه
ــردم  ــا مـ ــرد تـ ــورت گیـ ــی صـ ــاب اقدامـ ــان انقـ خیابـ

ـــد . ـــتفاده کنن اس

ـــی تریـــن مقامـــات دینـــی و مذهبـــی اســـتان  ...915 چراعال
ـــی در  ـــس مذهب ـــان جمعـــه و ســـخنرانان مجال ـــد امام مانن
برابـــر ایـــن همـــه فســـاد خصوصـــا پارتـــی بـــازی کـــه در 
ادارات رایـــج شـــده و حـــرف زدن و موضعگیـــری در برابـــر آن 
ـــی  ـــس العمل ـــچ عک ـــده هی ـــده ش ـــی فای ـــاید ب ـــادی و ش ع
ـــه  ـــورا ب ـــین)ع( روز عاش ـــام حس ـــد؟ ام ـــی دهن ـــان نم نش
لشـــکریان کفـــر مـــی گویـــد: حـــرف مـــن در شـــما اثـــر نمـــی 
ـــا مـــال حـــرام انباشـــته شـــده  کنـــد چـــون شـــکم هایتـــان ب
اســـت.چطور بـــرای تارمـــوی دختـــران کـــه حـــق النـــاس 
ـــرام  ـــی از ح ـــد ول ـــی گویی ـــا م ـــون ه ـــم از تریب ـــت دائ نیس
خـــوری عـــده ای از بودجـــه مملکـــت کـــه مـــال همـــه اســـت 
ولـــی عـــده ای فقـــط بـــا رابطـــه از طریـــق اســـتخدام و 
ـــد؟  ـــی گویی ـــزی نم ـــد چی ـــی آورن ـــگ م ـــه چن ـــره آن را ب غی
ــاکت و  ــورد سـ ــن مـ ــتان در ایـ ــی اسـ ــای نظارتـ نهادهـ

ـــتند. ـــل هس منفع

امـــام جمعـــه موقـــت بیرجنـــد گفـــت: جنـــگ نابرابـــر 
تحمیلـــی نشـــان داد کـــه مقاومـــت و ایســـتادگی بـــا تکیـــه 
ـــمنان  ـــر دش ـــه ب ـــروزی و مقابل ـــی، راه پی ـــای داخل ـــر نیروه ب
اســـت. حجـــت االســـام مختـــاری در خطبـــه هـــای نمـــاز 
جمعـــه بـــا اشـــاره بـــه ۳1 شـــهریور ســـالروز آغـــاز جنـــگ 
ـــا  ـــگ، مـــی خواســـت ب ـــن جن ـــا ای ـــت: دشـــمن ب ـــی، گف تحمیل
کمـــک اســـتکبار جهانـــی نظـــام نوپـــای ایـــران را از پـــای درآورد 
ـــر دشـــمنان  ـــا مقاومـــت خـــود ب ـــران توانســـتند ب ـــردم ای ـــا م ام
پیـــروز شـــوند. وی افـــزود: جنـــگ تحمیلـــی علیـــه ایـــران علـــی 
ـــا  ـــت، ام ـــادی داش ـــی زی ـــی و مال ـــارات جان ـــه خس ـــم اینک رغ
ـــمنان  ـــه دش ـــت و ب ـــران داش ـــت ای ـــرای مل ـــادی ب ـــرکات زی ب
انقـــاب اســـامی نشـــان داد کـــه مقاومـــت بـــا تکیـــه بـــر 
ـــر دشـــمنان اســـت.  ـــه ب نیروهـــای داخلـــی راه پیـــروزی و مقابل
حجـــت االســـام مختـــاری همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه آغـــاز 
ـــوز  ـــش آم ـــا دان ـــون ه ـــور میلی ـــد و حض ـــی جدی ـــال تحصیل س
ـــن  ـــمن ای ـــت: دش ـــا، گف ـــگاه ه ـــدارس و دانش ـــجو در م و دانش
ـــئوالن  ـــت مس ـــرار داده و الزم اس ـــدف ق ـــه را ه ـــل از جامع نس
ـــته  ـــه داش ـــل از جامع ـــن نس ـــه ای ـــژه ای ب ـــه وی ـــی توج اجرای
ـــد  ـــا بای ـــی م ـــام آموزش ـــه نظ ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــند. وی ب باش
ـــگان  ـــت: نخب ـــد، گف ـــامی باش ـــی اس ـــگ ایران ـــاس فرهن براس

ـــرورش  ـــوزش و پ ـــن آم حـــوزه و دانشـــگاه ســـند تحـــول بنیادی
ـــی  ـــوز اجرای ـــند هن ـــن س ـــفانه ای ـــا متأس ـــد ام ـــی کردن را طراح
نشـــده اســـت. امـــام جمعـــه موقـــت بیرجنـــد تأکیـــد کـــرد: 
از وزارت آمـــوزش و پـــرورش مـــی خواهیـــم ایـــن ســـند را 

ـــد . ـــم کن ـــرای آن را فراه ـــات اج ـــرد و مقدم ـــدی بگی ج
وی گفـــت: در ایـــن راســـتا معلمـــان، اســـاتید، دانـــش 
ـــرای  ـــار اج ـــد در کن ـــا بای ـــواده ه ـــجویان و خان ـــوزان، دانش آم
ـــه اجـــرای ســـند تحـــول  ـــری زمین ـــه گ ـــا مطالب رســـالت خـــود ب
بنیادیـــن آمـــوزش و پـــرورش را فراهـــم کننـــد. حجـــت 

االســـام مختـــاری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــران اســـامی دارای 
فرهنگـــی غنـــی و  قانـــون اساســـی مـــدون اســـت، گفـــت: 
کشـــورهای غربـــی و اروپایـــی بـــه دلیـــل داشـــتن فرهنـــگ 
ـــال  ـــه دنب ـــدد، ب ـــکات متع ـــود مش ـــرا و وج ـــادی گ ـــوچ و م پ
آن هســـتند کـــه مشـــکات فعلـــی کشـــور را بـــه فرهنـــگ 
نـــاب اســـامی و قانـــون اساســـی ربـــط دهنـــد کـــه در ایـــن 
ـــا  ـــرد: هرج ـــد ک ـــد هوشـــیار باشـــند. وی تأکی ـــردم بای ـــه م زمین
ـــق  ـــم موف ـــل کردی ـــامی عم ـــاب اس ـــگ ن ـــاس فرهن ـــه براس ک
بودیـــم . حجـــت االســـام مختـــاری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
دشـــمن بـــه دنبـــال خدشـــه دار کـــردن فرهنـــگ اســـامی و 
ـــران در  ـــت ای ـــه مل ـــا گزین ـــت: تنه ـــت، گف ـــام اس ـــای نظ آرمانه
ـــت:  ـــت. وی گف ـــتادگی اس ـــت و ایس ـــتکبران، مقاوم ـــر مس براب
ـــرا  ـــت، زی ـــد گرف ـــورت نخواه ـــی ص ـــچ جنگ ـــد هی ـــردم بدانن م
ــورهای  ــت کشـ ــدس، مقاومـ ــاع مقـ ــال دفـ ــمن از 8 سـ دشـ
ـــه  ـــرت گرفت ـــی درس عب ـــاد آمریکای ـــرنگونی پهب ـــه و س منطق
ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــد ب ـــت بیرجن ـــه موق ـــام جمع ـــت. ام اس
ـــد  ـــا بگوین ـــی هرچـــه آنه ـــا یعن ـــکا و اروپ ـــگاه آمری ـــره از ن مذاک
ـــی  ـــل داخل ـــمنان و عوام ـــزود: دش ـــم، اف ـــرا کنی ـــد اج ـــا بای م
آنهـــا بداننـــد کـــه مـــردم و مســـئوالن بیدارنـــد و از آرمـــان 

هـــای نظـــام و  شـــهدا نخواهنـــد گذشـــت.

ـــپ  ـــه در تی ـــی ولی فقی ـــر نمایندگ ـــئول دفت مس
مـــردم پایـــه ســـپاه انصارالرضاعلیه الســـام 
بـــزرگ  اجتمـــاع  گفـــت:  خراســـان جنوبی 
بســـیجیان خراســـان جنوبـــی بـــا عنـــوان 
ـــهریور در  ـــروز ۳۰ ش ـــه ای" ام ـــا خامن ـــک ی "لبی
ــام  ــت االسـ ــود. حجـ ــزار می شـ ــد برگـ بیرجنـ
محمدرضـــا توکلـــی در خصـــوص اجتمـــاع 
ــا  ــک یـ ــوان "لبیـ ــا عنـ ــیجیان بـ ــزرگ بسـ بـ
ایـــن اجتمـــاع  خامنـــه ای" اظهـــار کـــرد: 
ـــا  ـــرب و عش ـــاز مغ ـــد از نم ـــب بع ـــزرگ امش ب

در مصلـــی المهـــدی بیرجنـــد برگـــزار خواهـــد 
شـــد.  وی افـــزود: در ایـــن اجتمـــاع ۲ هـــزار 
ــین )ع(  ــام حسـ ــای امـ ــیجی از گردان هـ بسـ

ســـطح اســـتان حضـــور خواهنـــد داشـــت.
فقیـــه  ولـــی  نمایندگـــی  دفتـــر  مســـئول 
ســـپاه انصارالرضا  پایـــه  مـــردم  تیـــپ  در 
علیه الســـام خراســـان جنوبی بیـــان کـــرد: 
ــا  ــت بـ ــد بیعـ ــاع تجدیـ ــن اجتمـ ــدف ایـ هـ
ــه  ــتانه هفتـ ــری در آسـ ــم رهبـ ــام معظـ مقـ

دفـــاع مقـــدس اســـت.

از  مقـــدس  دفـــاع  هنـــری  اثـــر   1۴۰
ـــوس  ـــنواره فان ـــه جش ـــی ب خراســـان جنوب
ــاون  ــادی معـ ــم آبـ ــد. رحیـ ــال شـ ارسـ
ـــظ  ـــاد حف ـــینمایی بنی ـــور س ـــری و ام هن
ـــدس  ـــاع مق ـــای دف ـــر ارزش ه ـــار و نش آث
دشـــمن  اینکـــه  بیـــان  بـــا  اســـتان 
بـــه دنبـــال از بیـــن بـــردن فرهنـــگ 
ـــی  ـــرایط کنون ـــت: ش ـــت، گف ـــهادت اس ش
می طلبـــد در راســـتای ترویـــج فرهنـــگ 
ــا  ــود. وی بـ ــاش شـ ــدس تـ ــاع مقـ دفـ
ــده در  ــام شـ ــات انجـ ــه اقدامـ ــاره بـ اشـ
راســـتای انتقـــال ارزش هـــای دفـــاع 
بیـــان  جـــوان  نســـل  بـــه  مقـــدس 
ماننـــد  برنامه هایـــی  اجـــرای  کـــرد: 
ــزاری  ــنامه و برگـ چـــاپ کتـــاب، نمایشـ
ــام  ــات انجـ ــه اقدامـ ــنواره از جملـ جشـ

در  داد:  ادامـــه  وی  اســـت.  شـــده 
نیمـــه ســـال جـــاری ۴۰ عنـــوان متـــن 
ـــرای  ـــدس ب ـــاع مق ـــژه دف ـــنامه وی نمایش
اســـتفاده گروه هـــای هنـــری در اختیـــار 
ــرار داده  ــامی قـ ــاد اسـ ــگ و ارشـ فرهنـ

و  مهـــر  مردمـــی  پویـــش 
ـــه همـــت ســـازمان  پاکیزگـــی ب
و  اجتماعـــی  فرهنگــــی، 
ورزشــــی شـــهرداری بیرجنـــد 
ـــس  ـــی رئی ـــد. قاس ـــزار ش برگ
ســـازمان فرهنگـــی، اجتماعـــی 
ـــد  و ورزشـــی شـــهرداری بیرجن
پویـــش  ایـــن  در  گفـــت: 
بـــه مناســـبت آغـــاز  کـــه 
ســـال تحصیلـــی جدیـــد و 
ــدارس و  ــروع فعالیـــت مـ شـ

دانشـــگاه ها و ورود تعـــدادی 
ـــزار  ـــد برگ ـــه بیرجن ـــان ب میهم
ــهر  ــادی ورودی شـ ــد، مبـ شـ
بصـــورت نمادیـــن از زبالـــه 

پاکســـازی شـــد.
 او بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن 
حرکـــت نمادیـــن بـــا هـــدف 
ــزه  ــرای پاکیـ ــازی بـ فرهنگسـ
ــزار  ــهر برگـ ــتن شـ ــه داشـ نگـ
شـــد، افـــزود: قـــرار اســـت 
پنـــج  دو  در  پویـــش  ایـــن 

نیـــز  مهـــر   11 و   ۴ شـــنبه 
شـــهر  ورودی  مبـــادی  در 
شـــود.  اجـــرا  بیرجنـــد 
قاســـی گفـــت: در اولیـــن 
ــش  ــن پویـ ــرای ایـ روز از اجـ
بـــه  شـــهرداری  نیرو هـــای 
ـــی از شـــهروندان  ـــراه جمع هم
میـــدان  ســـمن ها،  و 
فـــرودگاه و ابتـــدای خیابـــان 
امـــام رضـــا)ع( را از زبالـــه 

کردنـــد. پاکســـازی 

استفاده از توان داخلی، تنها راه پیروزی بر دشمنان

ارسال ۱۴۰ اثر هنری دفاع مقدستجمع 2 هزار بسیجی استان امشب در بیرجند

 از خراسان جنوبی به جشنواره فانوس

برگزاری پویش 
مردمی مهر
 و پاکیزگی
 در بیرجند
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شهید محمدرضا حسینی 
ـــت.  ـــدس اس ـــي مق ـــر هدف ـــه خاط ـــو دورم ب ـــروز از ت ـــر ام ـــرم! اگ پس
ـــاع  ـــان و دف ـــامي م ـــت اس ـــاي مملك ـــت از مرزه ـــت و حراس حفاظ
از اســـام مظلـــوم و همـــوار نمـــودن راه آزادي ســـرزمين مقـــدس 
كربـــاي حســـيني. پســـرم! از تـــو دورم تـــا نگـــذارم خنـــده از روي 
ـــاي  ـــم را در راه احي ـــود. جان ـــو ش ـــوم مح ـــودكان معص ـــما ك ـــان ش لب
ـــم. ـــما باش ـــار ش ـــث افتخ ـــده باع ـــا در آين ـــم ت ـــي كن ـــدا م ـــام ف اس

حوادث
خسارت 600 میلیون تومانی آتش سوزی

 در کارگاه تولید ذغال
ـــرویه  ـــی بش ـــهرک صنعت ـــال ش ـــد ذغ ـــوزی در کارگاه تولی ـــش س آت
ــئول آتـــش  ــا گذاشـــت. مسـ ــارت برجـ ــان خسـ ــون تومـ 600 میلیـ
نشـــانی شهرســـتان بشـــرویه گفـــت: یـــک واحـــد تولیـــد ذغـــال 
ــه زاده  ــد. عبدالـ ــق شـ ــه حریـ ــرویه طعمـ ــی بشـ ــهرک صنعتـ شـ
افـــزود: در ایـــن حادثـــه خـــط تولیـــد، مـــواد اولیـــه و دو هـــزار 
ــرای  ــت: بـ ــوخت. وی گفـ ــش سـ ــل در آتـ ــوخت گازوئیـ ــر سـ لیتـ
ـــرویه  ـــانی از بش ـــش نش ـــتگاه آت ـــوزی دو دس ـــش س ـــن آت ـــار ای مه
ـــک  ـــک و ی ـــهر ارس ـــانی از ش ـــش نش ـــتگاه آت ـــک دس ـــراه ی ـــه هم ب

تانکـــر آب بـــه محـــل اعـــزام شـــد. 

زلزله زیرکوه بدون خسارت
مدیـــرکل مدیریـــت بحـــران اســـتانداری خراســـان جنوبـــی گفـــت: 
ــروز در  ــح دیـ ــه صبـ ــاعت 10:47 دقیقـ ــتری سـ ــه 3.8 ریشـ زلزلـ
ــی و  ــارت جانـ ــتان زیرکـــوه خسـ ــاد شهرسـ ــی آبـ ــی حاجـ حوالـ
مالـــی نداشـــت. ابوالحســـن میرجلیلـــی گفـــت: بـــا بررســـی 
ــی و  ــارت جانـ ــون خسـ ــوه تاکنـ ــتان زیرکـ ــدادی شهرسـ ــم امـ تیـ
مالـــی از ایـــن زمیـــن لـــرزه گـــزارش نشـــده اســـت. زمیـــن لـــرزه 
ای بـــه بزرگـــی 3.8 ریشـــتردر  41 کیلومتـــری شـــهرحاجی آبـــاد 

ــن رخ داد. ــری زمیـ ــق 8 کیلومتـ ــوه درعمـ ــتان زیرکـ شهرسـ

– بیرجند یک کشته در حادثه جاده سربیشه 
ــا  ــر جـ ــته بـ ــک کشـ ــد یـ ــه – بیرجنـ ــاده سربیشـ ــادف در جـ تصـ
ـــاعت 4:۵0  ـــت : در س ــتان گف ــس راه اسـ ــس پلیـ ــت. ئیـ گذاشـ
ــا  ــد بـ ــواری پرایـ ــورد سـ ــر  برخـ ــر اثـ ــروز بـ ــداد دیـ ــه بامـ دقیقـ
اتوبـــوس در کیلومتـــر 16 محـــور سربیشـــه بـــه بیرجنـــد ، راننـــده 
ـــن  ـــت ای ـــی عل ـــرهنگ رضای ـــت داد.  س ـــود را از دس ـــان خ ـــد ج پرای
ـــتگی  ـــی از خس ـــد ناش ـــودروی پرای ـــپ خ ـــه چ ـــراف ب ـــه را انح حادث

و خـــواب آلودگـــی اعـــام کـــرد.

کشف یک میلیون و 226 هزار لیتر سوخت قاچاق
ــال در  ــدای سـ ــر ســـوخت از ابتـ ــزار لیتـ ــون و 226 هـ یـــک میلیـ
ـــي  ـــر امنيت ـــر کل دفت ـــد. مدي ـــط ش ـــف و ضب ـــی کش ـــان جنوب خراس
و انتظامـــي اســـتانداري گفـــت: بـــا توجـــه بـــه افزایـــش قیمـــت 
ــه  ــبت بـ ــوخت نسـ ــفیات سـ ــور کشـ ــارج از کشـ ــوخت در خـ سـ
ـــش داشـــته اســـت.  ـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته 137 درصـــد افزای م
ـــم  ـــزار و 804 قل ـــدت 6۵8 ه ـــن م ـــن در ای ـــزود: همچنی ـــری اف دبی

کاال کشـــف و ضبـــط شـــد کـــه 183 درصـــد افزایـــش دارد .

آتش گرفتن تانکر حامل سوخت بنزین در اصفهک طبس
ــس  ــتان طبـ ــک شهرسـ ــن در اصفهـ ــوخت بنزیـ ــل سـ ــر حامـ تانکـ
آتـــش گرفـــت. رئیـــس پلیـــس راه اســـتان بـــا اعـــام ایـــن خبـــر 
ـــودروی  ـــن خ ـــتیک ای ـــن الس ـــش گرفت ـــا آت ـــه ب ـــن حادث ـــت: ای گف
ـــای  ـــون گروهه ـــزود: هـــم اکن ـــی اف ســـنگین رخ داد. ســـرهنگ رضای
آتـــش نشـــانی در حـــال خامـــوش کـــردن ایـــن آتـــش هســـتند و 
ـــد.  ـــور دارن ـــه حض ـــل حادث ـــس در مح ـــدادی و اورژان ـــای ام گروهه
ـــیده  ـــر رس ـــن تانک ـــقف ای ـــه س ـــون ب کن ـــم ا ـــش ه ـــزود: آت وی اف
ــردن  ــال خامـــوش کـ ــانی در حـ ــای آتـــش نشـ اســـت و نیروهـ
آن هســـتند و باتوجـــه بـــه بـــاز بـــودن دریچـــه هـــای تانکـــر، 
امـــکان انفجـــار کمتـــر اســـت. ســـرهنگ رضایـــی افـــزود: هـــم 
ــه را  ــاکنان منطقـ ــت و سـ ــده اسـ ــوش شـ ــش خامـ ــون آتـ کنـ ا

تهدیـــد نمـــی کنـــد.
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رئیـــس پلیـــس راهـــور فرماندهـــی انتظامـــی اســـتان بـــر 
ـــاز  ـــای مج ـــرویس ه ـــا از س ـــواده ه ـــتفاده خان ـــرورت اس ض
ـــرای فرزندانشـــان تاکیـــد کـــرد. ســـرهنگ علیرضـــا عباســـی  ب
ـــاز  ـــتین روز از آغ ـــه در نخس ـــن ک ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــت: ب گف
ـــی الزم  ـــا از آمادگ ـــواده ه ـــدادی از خان ـــی تع ـــال تحصیل س
بـــرای حضـــور دانـــش آمـــوزان در مـــدارس برخـــوردار نیســـتند 
ـــتید  ـــک هس ـــاالی ترافی ـــم ب ـــاهد حج ـــاط ش ـــی نق و در برخ
ـــایی  ـــد از بازگش ـــای بع ـــی در روزه ـــت ول ـــی اس ـــه طبیع ک
بـــه تدریـــج شـــاهد کاهـــش مشـــکات و برطـــرف شـــدن 

ـــود. ـــم ب ـــی خواهی ـــای ترافیک ـــره ه گ
ـــر طرح هـــای  ـــاه مه ـــا شـــروع م ـــزود: پلیـــس راهـــور ب وی اف
ـــی  ـــاط ترافیک ـــم و انضب ـــراری نظ ـــوص برق ـــژه ای در خص وی
ـــات  ـــام تـــوان و امکان ـــتفاده از تم ـــا اس ـــوزان ب ـــش آم دان
ـــدات  ـــن تمهی ـــدام دارد و حتمـــًا بهتری موجـــود در دســـت اق
ــا  ــرای خانواده هـ ــل بـ ــال های قبـ ــد سـ ــی را ماننـ ترافیکـ
ــی  ــام انتظامـ ــن مقـ ــت. ایـ ــد داشـ ــان خواهـ ــه ارمغـ بـ
در ادامـــه اضافـــه کـــرد: مامـــوران پلیـــس راهـــور نیـــز بـــر 
تـــردد ســـرویس های مـــدارس نظـــارت مســـتمر داشـــته 

و بـــا متخلفـــان برخـــورد قانونـــی مـــی کننـــد. ســـرهنگ 
ـــر  ـــاه مه ـــروع م ـــل از ش ـــن قب ـــرد: والدی ـــح ک ـــی تصری عباس
بـــا همـــکاری و مشـــورت مدیـــران مـــدارس نســـبت بـــه 
تعییـــن ســـرویس هـــای دارای مجـــوز بـــرای دانـــش آمـــوزان 
ـــرویس دهی  ـــه س ـــور ب ـــه مجب ـــی ک ـــد و در صورت ـــدام کنن اق
فرزنـــدان خـــود باشـــند دقایقـــی زودتـــر از منـــزل خـــارج 

ـــد. ـــی نکنن ـــه رانندگ ـــتاب و عجل ـــا ش ـــا ب ـــوند ت ش

 فعالیت رانندگان سرویس های مدارس

 حتمًا باید با اخذ مجوز شهرداری باشد
ـــن  ـــتان همچنی ـــی اس ـــی و رانندگ ـــس راهنمای ـــس پلی رئی
ــود  ــدان خـ ــر فرزنـ ــه در روز اول مهـ ــی کـ ــت: والدینـ گفـ
بـــه خصـــوص اولـــی هـــا را ســـرویس دهـــی مـــی کننـــد 
بـــا رعایـــت قوانیـــن و مقـــررات راهنمایـــی و رانندگـــی در 
ـــون  ـــه قان ـــرام ب ـــدارس احت ـــروع م ـــاعت اول ش ـــان س هم
ــرد:  ــار کـ ــی اظهـ ــرهنگ عباسـ ــد. سـ ــا بیاموزنـ ــه آنهـ را بـ
ــرویس  ــاب سـ ــم در انتخـ ــار داریـ ــا انتظـ ــواده هـ از خانـ
ــرای  ــاز بـ ــرویس های مجـ ــد و از سـ ــت کننـ ــدارس دقـ مـ
ـــزود:  ـــان اف ـــد. وی در پای ـــدان خـــود انتخـــاب کنن ـــردد فرزن ت

ـــتند  ـــوم داش ـــه س ـــه پای ـــه گواهینام ـــی ک ـــون رانندگان تاکن
ـــدارس را  ـــرویس م ـــوان س ـــه عن ـــی ب ـــرویس  ده ـــازه س اج
نداشـــتند و رانندگـــی آن غیـــر مجـــاز بـــود امـــا در ســـال 
ــا  ــدگان بـ ــده راننـ ــیده شـ ــدات اندیشـ ــا تمهیـ ــاری بـ جـ
ـــه ســـوم کـــه دو ســـال از صـــدور گواهینامـــه  گواهینامـــه پای
ـــام  ـــال تم ـــز 23 س ـــان نی ـــن آن ـــد و س ـــته باش ـــان گذش آن
باشـــد می تواننـــد بـــه عنـــوان راننـــده ســـرویس مدرســـه 
ـــا اخـــذ  ـــد ب ـــا بای ـــت حتم ـــن فعالی ـــا ای ـــد ام ـــت نماین فعالی

مجـــوز از شـــهرداری باشـــد.

بیرجنـــد گفـــت:  شـــهرداری  پســـماند  امـــور  مدیـــر 
جمـــع آوری  مکان هـــای  و  خودروهـــا  زباله گردهـــا، 
ـــت  ـــه بهداش ـــدی علی ـــه تهدی ـــل اینک ـــه دلی ـــماندها ب پس
عمومـــی جامعـــه هســـتند بایـــد تخلیـــه و جمـــع آوری 
شـــوند. بـــه گـــزارش امـــروز خراســـان جنوبـــی، احمـــد 
لطایفـــی در نشســـت تعییـــن تکلیـــف مراکـــز جمـــع آوری، 
ـــهر  ـــطح ش ـــماندهای س ـــات و پس ـــروش ضایع ـــد و ف خری
افـــزود: در بســـیاری از مـــوارد مشـــاهده شـــده، مجـــوز 
ــه  ــا فعالیتـــی اســـت کـ ــر بـ ــراد مغایـ صنفـــی ایـــن افـ
ــه  ــه پروانـ ــده از ارائـ ــرر شـ ــد و مقـ ــی دهنـ ــام مـ انجـ
ـــود. وی  ـــودداری ش ـــاف خ ـــط اصن ـــات توس ـــرای ضایع ب
ــع آوری  ــرای جمـ ــار 10 روزه بـ ــدا اخطـ ــرد: ابتـ ــان کـ بیـ
ایـــن محل هـــا صـــادر و پـــس از اتمـــام مهلـــت، ایـــن 
ـــهرداری  ـــماند ش ـــور پس ـــر ام ـــد. مدی ـــپ ش ـــا پلم مکان ه
بیرجنـــد گفـــت: مقـــرر شـــد مراکـــزی کـــه دارای مجـــوز 
غیرمرتبـــط بـــا خریـــد و فـــروش ضایعـــات هســـتند از 
طریـــق شـــورای صنفـــی در صنـــف خودشـــان فعالیـــت 
ــز  ــاب مرکـ ــی و انقـ ــتان عمومـ ــاون دادسـ ــد. معـ کننـ
ـــد  ـــت: در بازدی ـــار داش ـــه اظه ـــن جلس ـــم در ای ـــتان ه اس
ــه  ــا سـ ــات بـ ــف ضایعـ ــده از صنـ ــام شـ ــی انجـ میدانـ

گـــروه مواجـــه شـــدیم کـــه یـــک گـــروه بـــدون مجـــوز 
ــارج از  ــوز خـ ــز مجـ ــی نیـ ــد و گروهـ ــت می کردنـ فعالیـ

پروانـــه بـــا رعایـــت مـــوارد بهداشـــتی داشـــتند.
اینکـــه  بیـــان  بـــا  شـــیبانی  اعـــراب  محمدرضـــا 
گروهـــی از ایـــن افـــراد در حیطـــه پروانـــه بـــدون 
لیـــت  فعا اجتماعـــی  مـــوارد  و  بهداشـــت  رعایـــت 
می کننـــد یـــادآور شـــد: همـــه اعضـــای ایـــن جلســـه 
ــای تولیـــدی  ــوده و از واحدهـ لزایی بـ ــتغا حامـــی اشـ
داریـــم  درخواســـت  بنابرایـــن  می کننـــد،  حمایـــت 
لیـــت  بـــا همـــکاری و همدلـــی بســـتر الزم بـــرای فعا
ایـــن صنـــف بـــا رعایـــت مـــوارد بهداشـــتی و رعایـــت 

ــود. ــم شـ ــهروندان فراهـ ــایر شـ ــوق سـ حقـ
ــت:  ــز گفـ ــد نیـ ــهر بیرجنـ ــامی شـ ــورای اسـ ــو شـ  عضـ
ـــن  ـــزه تری ـــد پاکی ـــد بیرجن ـــظ برن ـــرای حف ـــهر ب ـــورای ش ش
شـــهر کشـــور برنامه هـــای مختلفـــی انجـــام داده کـــه از 
آن جملـــه تصویـــب تاســـیس ســـازمان مدیریـــت پســـماند 
ـــه  ـــزدان شـــناس از برنام ـــل ضـــرورت آن اســـت. ی ـــه دلی ب
ـــه اول  ـــراد در مرحل ـــن اف ـــت ای ـــکان موق ـــرای اس ـــزی ب ری
خبـــر داد و گفـــت: پـــس از پلمـــپ مکان هـــای بـــدون 
مجـــوز، آن دســـته از اصنافـــی کـــه مجـــاز بـــه فعالیـــت 

ـــهری  ـــات ش ـــاون خدم ـــوند. مع ـــاماندهی ش ـــتند، س هس
ـــرای  ـــه اج ـــت ب ـــا عنای ـــت: ب ـــم گف ـــد ه ـــهرداری بیرجن ش
ـــات از  ـــروش ضایع ـــد و ف ـــز خری ـــا مراک ـــورد ب ـــرح برخ ط
ـــور  ـــا حض ـــه ب ـــن جلس ـــاری ای ـــاه ج ـــهریور م ـــدای ش ابت
ــون  ــد. همایـ ــزار شـ ــتگاه های اجرایـــی ذیربـــط برگـ دسـ
ـــی  ـــت عموم ـــه بهداش ـــد علی ـــرد: تهدی ـــوان ک ـــاکری عن ش
ــرای  ــل اجـ ــه دالیـ ــت از جملـ ــط زیسـ ــب محیـ و تخریـ
ـــرای  ـــرای اج ـــی ب ـــق همگان ـــه تواف ـــت ک ـــرح اس ـــن ط ای
ـــاره  ـــا اش ـــود دارد. وی ب ـــف وج آن از ســـوی ادارات مختل
ـــت  ـــراد تح ـــن اف ـــت ای ـــرای فعالی ـــی ب ـــن مکان ـــه تعیی ب
ــل  ــت داخـ ــت: فعالیـ ــار داشـ ــی اظهـ ــای قانونـ مجوزهـ
ـــاز  ـــای غیرمج ـــدا مکان ه ـــد ابت ـــوده و بای ـــاز نب ـــهر مج ش

فعالیـــت ایـــن گروه هـــا تخلیـــه شـــود.
معـــاون خدمـــات شـــهری بـــا اشـــاره بـــه برنامـــه 
از  پـــس  زباله گردهـــا  آوری  جمـــع  بـــرای  ریـــزی 
تخلیـــه مکان هـــای دپـــوی ضایعـــات و پســـماندها 
گفـــت: ایـــن مســـاله دغدغـــه همـــه ادارات اســـتانی و 
شهرســـتانی بـــوده کـــه الزم اســـت در ســـاماندهی ایـــن 

ــم. ــاش کنیـ ــی تـ ــت همگانـ حرکـ

سرویس مدارس زیر ذره بین پلیـس

 طنز امروز

نقیضـه دلبخواهـی!
راشد انصاری  در گلســـتاِن محبـــت، خار می خواهد دلم
از زبـــاِن دلبـــرم لیچار می خواهد دلم!

بر خالف دیگران که تندرســـت و ســـالم اند
یـــک َتِن ناســـالم و بیمار می خواهد دلم

آن چه در ذهن شـــما باشـــد دقیقاً عکِس آن
خـــوب یا بد! ســـاعتی ده بار می خواهد دلم!

مدعـــی گر صوت بلبل می پســـندد، من ولی
زوزه ی گـــرگ و ســـگ و کفتار می خواهد دلم

مثـــل اجدادم به جای خانه و ویالی شـــیک
زندگی در گوشـــه ی یـــک غار می خواهد دلم

کارهـــای بد نمی دانم چرا شـــیرین ترند!
بعـــِد هر کار بـــدی! تکرار می خواهد دلم

چشـــم هایم مثل باباطاهر ِ عریان شـــدند
هـــر چه می بیننـــد ، الکردار می خواهد دلم!

گـــر چـــه زندان های ما یک پا هتل هســـتند، لیک
از خوشـــی ُمردم در ایـــن جا، دار می خواهد دلم!

دور دوم آمد و یارانه ی ما قطع شـــد
جـــای این یارانه ها، مـــن یار می خواهد دلم!

اشـــتهایم تازگی بدجور باال رفته اســـت
چون شـــتر را بعد از این بـــا بار می خواهد دلم

گـــر چه حتی هیچ مکروهـــی نخوردم هیچ وقت
خود به خود نصف شـــب اســـتغفار می خواهد دلم

تخـــم مرغ و گوجه گندیده ماِل اُملت اســـت!
ســـوت و کف از جانـــب حّضار می خواهد دلم

مکان های دپوی پسماند باید جمع آوری شود

آلرژی پزشکان به پوز!
کاریکاتور: فارس



عنـــاب در کنـــار زرشـــک و زعفـــران از مهم تریـــن محصـــوالت 
ـــی  ـــگاه اصل ـــم جای ـــوز ه ـــه هن ـــوده ک ـــی ب ـــان جنوب ـــتراتژیک خراس اس
خـــود را در ســـبد خانوارهـــا پیـــدا نکـــرده اســـت تـــا یاقـــوت کویـــر ایـــران 

توســـط دالالن کـــم اعتبـــار شـــود. 

خام فروشی تنها سهم کشاورزان از عناب
یکـــی از عنـــاب کاران روســـتای ســـیوجان در گفت وگـــو بـــا مهـــر بـــا 
انتقـــاد از نبـــود صنایـــع بســـته بندی و فـــرآوری ایـــن محصـــول در 
ـــا قیمـــت  ـــت: در حـــال حاضـــر بیشـــتر محصـــول خـــود را ب اســـتان، گف
بســـیار پاییـــن بـــه دالالن می فروشـــیم درحالی کـــه راه انـــدازی 
صنایـــع تبدیلـــی می توانـــد نقـــش زیـــادی در ایجـــاد ارزش افـــزوده 
ـــت  ـــه دول ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی ـــی ب ـــد. نخع ـــته باش ـــول داش ـــن محص ای
بایـــد بـــه فـــروش و تجـــارت عنـــاب ورود پیـــدا کنـــد، افـــزود: اگـــر 
ــد  ــدا کنـ ــول پیـ ــن محصـ ــازی ایـ ــرای تجاری سـ ــی بـ ــت راهـ دولـ
به طـــور حتـــم عنـــاب در تمـــام کشـــور و جهـــان شـــناخته خواهـــد 

ـــد. ش
ـــد  ـــی در تولی ـــان جنوب ـــگاه خراس ـــه جای ـــاره ب ـــا اش ـــاب کار ب ـــن عن ای
عنـــاب، گفـــت: چیـــن تولیـــد عنـــاب را افزایـــش داده اســـت و اگـــر 
ـــگاه  ـــا دهـــد، اســـتان جای ـــد تولیـــد خـــود را ارتق ـــی نتوان خراســـان جنوب
خـــود را از دســـت خواهـــد داد. موســـوی یکـــی دیگـــر از کشـــاورزان 
ایـــن روســـتا نیـــز بـــا بیـــان اینکـــه عنـــاب از نظـــر ارزش غذایـــی و 
ــد  ــار داشـــت: بایـ ــیار ارزشـــمند اســـت، اظهـ ــوه ای بسـ دارویـــی میـ
ـــاب،  ـــه عن ـــی از جمل ـــواد غذای ـــا عرضـــه م ـــا ب ـــد ت مســـئوالن ســـعی کنن
ـــن  ـــای ای ـــرده و فرآورده ه ـــی ک ـــی معرف ـــطح مل ـــول را در س ـــن محص ای

ـــد. ـــردم بیاورن ـــفره م ـــر س ـــر س ـــول را ب محص
وی بـــا بیـــان اینکـــه عنـــاب خراســـان جنوبـــی را تنهـــا اســـتان های 

ـــول،  ـــن محص ـــازی ای ـــا برندس ـــد ب ـــزود: بای ـــند، اف ـــوار می شناس هم ج
ـــم. ـــی کنی ـــا معرف ـــه دنی ـــی را ب ـــان جنوب ـــاب خراس عن

صادرات فله ای دسترنج عناب کاران
یکـــی دیگـــر از کشـــاورزان ایـــن روســـتا نیـــز فـــروش فلـــه ای و بـــا 
قیمـــت پاییـــن را مهم تریـــن مشـــکل عنـــاب کاران عنـــوان کـــرد و 
ـــاب را در کل کشـــور دارد  ـــم عن ـــن رق ـــت: روســـتای ســـیوجان بهتری گف
ـــا  ـــدی ب ـــود.  محم ـــناخته ش ـــی و ش ـــور معرف ـــطح کش ـــد در س ـــه بای ک
ـــزود:  ـــدارد، اف ـــاب وجـــود ن ـــرای عن ـــع بســـته بندی ب ـــه صنای ـــان اینک بی
ـــرخ  ـــچ ن ـــدون هی ـــه دالالن ب ـــود را ب ـــترنج خ ـــل دس ـــاورزان حاص کش

ــند. ــخصی می فروشـ مشـ
وی بـــا اشـــاره بـــه نبـــود روش هـــای مکانیـــزه در برداشـــت و تولیـــد 
عنـــاب، بیـــان کـــرد: در حـــال حاضـــر کشـــاورزان به صـــورت ســـنتی 
ایـــن محصـــول را برداشـــت می کننـــد و نداشـــتن ســـواد علمـــی در 
ـــه  ـــاب را ب ـــاورزان عن ـــی از کش ـــه برخ ـــود ک ـــبب می ش ـــوزه س ـــن ح ای
ـــرر  ـــز ض ـــزی ج ـــر چی ـــن ام ـــند و ای ـــطه ها بفروش ـــه واس ـــی ب ـــر قیمت ه

ـــد آورد. ـــان نخواه ـــه ارمغ ـــاورز ب ـــرای کش ب

تولید ۱۱ محصول فرآوری شده از عناب
ــگاهی  ــاد دانشـ ــی جهـ ــان دارویـ ــات گیاهـ ــع تحقیقـ ــر مجتمـ مدیـ
خراســـان جنوبـــی نیـــز اظهـــار داشـــت: در جهـــاد دانشـــگاهی بـــرای 
هرکـــدام از مراکـــز اســـتانی یـــک وظیفـــه تحقیقاتـــی تعیین شـــده 
ـــاد  ـــده جه ـــر عه ـــاب ب ـــران و عن ـــک، زعف ـــه زرش ـــق در زمین ـــه تحقی ک
ـــان  ـــی گذاشـــته شـــده اســـت. محســـن پوی دانشـــگاهی خراســـان جنوب
بـــا بیـــان اینکـــه بیشـــتر فعالیت هـــای جهـــاد دانشـــگاهی بـــر روی 
ـــازی  ـــز فرهنگ س ـــن مرک ـــرد: در ای ـــان ک ـــت، بی ـــده اس ـــاب متمرکزش عن
ـــول  ـــن محص ـــی از ای ـــای جانب ـــد فرآورده ه ـــاب و تولی ـــتفاده از عن اس
ـــزاری همایـــش  ـــه برگ ـــا اشـــاره ب ـــه اســـت. وی ب در دســـتور کار قرارگرفت
ـــان،  ـــش محقق ـــن همای ـــت: در ای ـــان داش ـــتان، بی ـــاب در اس ـــی عن مل
ـــه  ـــی از سراســـر کشـــور حضـــور داشـــتند ک پژوهشـــگران و تولیدکنندگان
نتایـــج بســـیار مثبتـــی نیـــز در پـــی داشـــت.  مدیـــر مجتمـــع تحقیقـــات 
ـــه داد: در  ـــی ادام ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــاد دانش ـــی جه ـــان داروی گیاه
ــای  ــد فرآورده هـ ــرای تولیـ ــرمایه گذار بـ ــن سـ ــن همایـــش چندیـ ایـ
ـــرآوری  ـــد ۱۱ محصـــول ف ـــان از تولی ـــد. پوی ـــی کردن ـــام آمادگ ـــاب اع عن
ـــر  ـــی اســـتان خب ـــاب در مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان داروی شـــده از عن

ـــاب،  ـــک عن ـــاب، کی ـــه عن ـــامل حب ـــوالت ش ـــن محص ـــت: ای داد و گف
کلوچـــه، ســـرکه، مربـــا و شـــربت عنـــاب بـــوده کـــه برخـــی از ایـــن 

محصـــوالت ثبـــت اختـــراع نیـــز شـــده اند.

تولید انبوه فرآورده های عناب در مرحله برندسازی
ـــازی و  ـــه برندس ـــوالت در مرحل ـــن محص ـــه ای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
انجـــام مقدمـــات بـــرای مســـائل اقتصـــادی و تولیـــد تجـــاری قـــرار 
ــوه  ــد انبـ ــه تولیـ ــه زودی بـ ــوالت بـ ــن محصـ ــرد: ایـ ــوان کـ دارد، عنـ

خواهـــد رســـید.

۳۶۰۰ هکتار زیر کشت عناب
مدیـــر امـــور باغبانـــی جهـــاد کشـــاورزی خراســـان جنوبـــی نیـــز از 
ـــر داد و  ـــتان خب ـــاب در اس ـــن عن ـــزار ت ـــش ه ـــت ش ـــی برداش پیش بین
ـــر  ـــار از باغـــات اســـتان زی گفـــت: در حـــال حاضـــر ســـه هـــزار و ۶۰۰ هکت
ـــاب  ـــرد: عن ـــوان ک ـــی عن ـــا رضای ـــرار دارد. رض ـــول ق ـــن محص ـــت ای کش
تولیدشـــده در خراســـان جنوبـــی بـــه اســـتان های هم جـــوار ازجملـــه 
خراســـان  رضـــوی، کرمـــان، یـــزد و تهـــران صـــادر می شـــود. وی بـــا 
ـــب  ـــاب قط ـــد عن ـــد ۹۷ درص ـــا تولی ـــی ب ـــان  جنوب ـــه خراس ـــان اینک بی
تولیـــد ایـــن محصـــول منحصربه فـــرد در کشـــور اســـت، بیـــان کـــرد: 
ـــی  ـــطح بین الملل ـــوز در س ـــتان هن ـــدی اس ـــول تولی ـــود محص بااین وج
جایـــگاه خاصـــی نـــدارد و در داخـــل کشـــور خـــواص عنـــاب به طـــور 
ــور  ــر امـ ــت. مدیـ ــده اسـ ــازی نشـ ــردم فرهنگ سـ ــرای مـ ــل بـ کامـ
ـــفانه  ـــه داد: متأس ـــی ادام ـــان جنوب ـــاورزی خراس ـــاد کش ـــی جه باغبان
ـــای  ـــا، گرم ـــزش گل ه ـــدید و ری ـــای ش ـــل وزش باده ـــه دلی ـــال ب امس
ـــش  ـــول افزای ـــن محص ـــد ای ـــاب، تولی ـــوه عن ـــدن می ـــوا و زودرس ش ه

ـــت.  ـــته اس نداش

موجوداتی کوچک اما  پرخطر
بســـیاری از گونـــه هـــای پشـــه از خـــون موجـــودات میزبـــان مختلفـــی 
ـــن  ـــه همی ـــد، ب ـــی بلعن ـــاری زا را م ـــل بیم ـــد و عوام ـــه می کنن تغذی
ـــتقیمًا وارد  ـــا را مس ـــواع بیماری ه ـــد ان ـــی توان ـــا م ـــزش آن ه ـــل گ دلی
ـــی از  ـــه یک ـــا را ب ـــه ه ـــأله پش ـــن مس ـــد؛ ای ـــان کن ـــود میزب ـــون موج خ

ـــت.  ـــرده اس ـــل ک ـــا تبدی ـــودات دنی ـــن موج مرگبارتری

چگونه هوش خود را تقویت کنیم؟
بـــرای همـــه مـــا گاهـــش پیـــش مـــی آیـــد؛ از خانـــه بیـــرون مـــی 
ـــویم  ـــی ش ـــه م ـــاره متوج ـــم یکب ـــی بندی ـــه در را م ـــن ک ـــم و همی روی

ـــن  ـــم. پایی ـــته ای ـــا گذاش ـــه ج ـــان را در خان ـــراه م ـــن هم ـــاره تلف دوب
ـــی از  ـــودن هوشـــیاری و احســـاس گیجـــی، مســـأله ای عـــادی و جزئ ب
ـــاال رفتـــن ســـن محســـوب نمـــی شـــود؛ اگـــر متوجـــه  رونـــد طبیعـــی ب
ـــد، وقتـــش رســـیده  ـــل شـــده ای ـــه آدم فراموشـــکاری تبدی ـــد ب شـــده ای
دســـت بـــه کار شـــوید و بـــا ورزش دادن مغـــز خـــود، هوشـــیاری و 
حافظـــه خـــود را ارتقـــا دهیـــد. بـــا صـــدای بلنـــد کتـــاب بخوانیـــد، بعـــد 
ـــه  ـــای روزان ـــن کاره ـــد، حی ـــو کنی ـــل ب ـــواب وانی ـــدن از خ ـــدار ش از بی
ـــد،  ـــت کنی ـــود را مش ـــای خ ـــت ه ـــد، دس ـــتفاده کنی ـــر اس ـــوش گی از گ
ـــات  ـــا کلم ـــد، ب ـــاال ببری ـــان را ب ـــب ت ـــان قل ـــه ضرب ـــار در هفت ـــه ب س

ـــد. ـــاز بگذاری ـــین را ب ـــره ماش ـــی پنج ـــگام رانندگ ـــد و هن ـــازی کنی ب

خوردن قند چه بالیی سرمان می آورد؟
ــواد  ــا شــیفته شــیرینی جــات و م ــه بســیاری از م شــکی نیســت ک
قنــدی هســتیم امــا همیــن خوراکــی هــا و نوشــیدنی هــای قنــدی 
ــد  ــن قن ــد؛  ای ــی کنن ــا م ــدن م ــه وارد ب ــری اضاف ــا کال ــه صده روزان
ــه پوســت مــا ایجــاد  ــدن و از جمل ــرای ب ــادی ب اضافــه مشــکات زی
می کنــد. قنــد یــک مــاده غذایــی التهــاب آور اســت، بــه همیــن دلیــل 
مصــرف قنــد باعــث بــروز التهــاب در داخــل بــدن مــی شــود. وقتــی 
ــه دســتگاه  ــد مســتقیمًا ب ــد مــی خوریــم، ایــن قن ــادی قن مقــدار زی
گــوارش مــا رفتــه و درون آن پــردازش مــی شــود و بعــد وارد جریــان 
خــون خواهــد شــد. مســأله ای کــه مــی توانــد منجــر بــه التهاب شــود. 

التهــاب ناشــی از مصــرف مــواد غذایــی کــه شــاخص گلوکــز  باالیــی 
ــد باعــث تشــدید بعضــی از مشــکات پوســتی شــود.  ــد می توان دارن
مــواد غذایــی مثــل نــان ســفید، نوشــابه، ســس و آبنبات، که شــاخص 
گلوکــز باالیــی دارنــد، حــاوی قندهــای تصفیــه شــده و پردازش شــده و 
نشاســته هســتند کــه باعــث بــاال رفتــن شــدید و ناگهانی انســولین در 
بــدن مــی شــوند. بــا مصــرف قنــد، ســطح انســولین در بــدن بــاال مــی 
رود کــه بــه دنبــال آن التهــاب پوســت بیشــتر مــی شــود؛ از آنجایــی که 
ــه شــمار مــی رود،  التهــاب یکــی از عوامــل مهــم در ایجــاد جــوش ب
ایــن مســأله در نهایــت باعــث زدن جوش و بیشــتر شــدن جــوش های 

صــورت خواهــد شــد.
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موجوداتی کوچک اما  پرخطراخبار علمي

اخبار ورزشی
سفر وزیر ورزش و جوانان به استان

امروز خراسان جنوبی- أنوشه

ـــر  ـــه وزی ـــی ک ـــاد مقاومت ـــس اقتص ـــان و رئی ـــر ورزش و جوان ـــر، وزی ـــلطانی ف س

ـــی  ـــفر م ـــتان س ـــه اس ـــروز ب ـــت ام ـــش اس ـــن بخ ـــی در ای ـــان جنوب ـــن خراس معی

ـــروژه  ـــن پ ـــن ســـفر از چندی ـــی، وی در ای ـــه گـــزارش امـــروز خراســـان جنوب ـــد. ب کن

ـــی و در  ـــی و درمان ـــگری، صنعت ـــای گردش ـــرح ه ـــد ط ـــی مانن ـــاد مقاومت اقتص

بخـــش ورزش نیـــز از اســـتادیوم  15 هـــزار نفـــری بیرجنـــد، ســـاختمان خانـــه 

ـــی  ـــد. یک ـــی کن ـــد م ـــی بازدی ـــام ورزش ـــه تم ـــروژه نیم ـــد پ ـــتان و چن ـــوان اس ج

ـــور  ـــا حض ـــی  ب ـــاد مقاومت ـــتاد اقتص ـــرکت در س ـــات وی ش ـــن جلس از مهمتری

ـــت.  ـــتان اس ـــی اس ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــران دس ـــتاندار و مدی اس

کسب مقام سوم اسلحه اپه کشور توسط شمشیرباز استان
ــابقات  ــرد: در مسـ ــوان کـ ــتان عنـ ــیربازی اسـ رئیـــس هیئـــت شمشـ
ــان جنوبی  ــکار خراسـ ــور ورزشـ ــان کشـ ــی جوانـ ــیربازی قهرمانـ شمشـ
ـــن  ـــرد:  در ای ـــح ک ـــود تصری ـــی م ـــرد. قاس ـــود ک ـــوم را از آن خ ـــام س مق
ـــران  ـــه ای ـــابر و اپ ـــلحه س ـــر اس ـــیرباز برت ـــوری ۱۱۴ شمش ـــابقات کش مس
ـــتند.   ـــرکت داش ـــه ش ـــی در ارومی ـــان غرب ـــتان آذربایج ـــی اس ـــه میزبان ب
ـــیربازی  ـــی شمش ـــابقات قهرمان ـــه مس ـــلحه اپ ـــش اس ـــزود: در بخ وی اف
جوانـــان کشـــور کـــه ۶۱ نفـــر شـــرکت داشـــتند، محمدعـــارف دانشـــمند از 
ـــتاد  ـــا ایس ـــوم رقابت ه ـــکوی س ـــر س ـــز ب ـــدال برن ـــا م ـــان جنوبی ب خراس
ـــام  ـــل مق ـــی از اردبی ـــا کنعان ـــان و احمدرض ـــی از اصفه ـــد رضای و محم

ـــد. ـــت آوردن ـــه دس ـــای اول و دوم را ب ه

در ایجاد صنایع تبدیلی عناب در خراسان جنوبی هیچ اقدامی نشده است

کشـک عنـابـــ
حاصل  تحقیقات:  حبه عناب، کلوچه عناب، کیک عناب، سرکه عناب، شربت عناب و ...
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گفته می شود

تحلیل روز

ــال سیاســـی  ــر و فعـ ــد، کاربـ ــود مجتهـ ــی شـ ــه مـ *گفتـ
مشـــهور عربســـتان در توئیتـــر اظهـــار داشـــت کـــه بعـــد از 
ـــق«،  ـــو در »بقی ـــه آرامک ـــته ب ـــی وابس ـــات نفت ـــه تاسیس ـــات ب حم
»محمـــد بن ســـلمان« ولیعهـــد ســـعودی ناامیـــد و ســـردرگم 
شـــده و دوز »قرص هـــای آرام بخـــش« را دو برابـــر کـــرده اســـت.

ـــعودی  ـــتان س ـــمی عربس ـــزاری رس ـــود خبرگ ـــی ش ـــه م *گفت
ــکام  ــورای حـ ــه عضویـــت شـ ــور بـ ــن کشـ ــه ایـ ــزارش داده کـ گـ
ــش  ــت. بخـ ــده اسـ ــی درآمـ ــرژی اتمـ ــی انـ ــس بین المللـ آژانـ
ــرژی  ــی انـ ــس بین المللـ ــت گذاری های آژانـ ــده ای از سیاسـ عمـ

اتمـــی توســـط شـــورای حـــکام انجـــام می شـــود
*گفتـــه مـــی شـــود در چنـــد روز گذشـــته مقامـــات ارشـــد 
امنیـــت ملـــی دولـــت آمریـــکا نشســـتی داشـــته اند تـــا دربـــاره 
فهرســـتی از هدف هـــای بالقـــوه در صـــورت دســـتور رئیـــس 
جمهـــور آمریـــکا بـــرای »مقابله به مثـــل نظامـــی« علیـــه ایـــران 
ـــه رخ داده  ـــران در حمل ـــتن ای ـــت داش ـــای دس ـــر ادع ـــه ب ـــا تکی ب

بـــه آرامکـــوی عربســـتان، توضیـــح بدهنـــد.
*گفتـــه مـــی شـــود بـــا شـــروع قطـــع یارانـــه افـــراد پـــر 
درآمـــد، حســـاب های مالـــی و بانکـــی یارانـــه بگیرانـــی کـــه 
حـــذف شـــده اند بعـــد از دریافـــت رضایـــت از آنهـــا چـــک 

ــد. ــد شـ خواهـ
ــه  ــرده کـ ــام کـ ــر فرهنـــگ اعـ ــود وزیـ ــی شـ ــه مـ *گفتـ
دســـتورالعمل جدیـــد پرداخـــت یارانـــه مطبوعـــات تـــا ۱۰ روز 

می شـــود. تهیـــه  آینـــده 
ــری  ــاب کاربـ ــر ۴۲۵۸ حسـ ــود توئیتـ ــی شـ ــه مـ *گفتـ
به عـــاوه  ارتـــش ســـایبری ســـعودی-اماراتی  بـــه  وابســـته 
را  بن ســـلمان  بـــه  نزدیـــک  افـــراد  از  القحطانـــی«  »ســـعود 

ــرد. ــدود کـ مسـ
ـــد  ـــا تأکی ـــرورش ب ـــوزش و پ ـــر آم ـــود وزی ـــی ش ـــه م *گفت
ـــات  ـــاره پرداخـــت مطالب ـــی درب ـــدارس دولت ـــت م ـــر تقوی ب
فرهنگیـــان مدعـــی شـــده کـــه هم اکنـــون فقـــط 
عـــده ای از نیروهـــای حق التدریـــس مقـــداری از 
ــه  ــد کـ ــت نکرده انـ ــود را دریافـ ــات خـ مطالبـ

ــود. ــه زودی پرداخـــت می شـ بـ

شکست در 30 دقیقه
امروز خراسان جنوبی-پژوهش

آمریـــکا وعربســـتان در چنـــد روز گذشـــته بســـیار تـــاش کـــرده 
انـــد تـــا بـــا جعـــل مـــدارک و ارائـــه اســـناد ســـاختگی، ایـــران را 
بـــه عنـــوان  مســـئول حملـــه بـــه تاسیســـات نفتـــی عربســـتان 
ســـعودی معرفـــی کننـــد. اتفاقـــی کـــه تـــا بـــه ایـــن جـــای کار 
ناموفـــق بـــوده اند.امـــا حملـــه حوثـــی هـــا بـــه عربســـتان یـــک 
ـــی  ـــتم دفاع ـــف سیس ـــکه ضع ـــن س ـــود. روی اول ای ـــکه دو رو ب س
ــا دالر  ــا بـــه امـــروز میلیاردهـ و پدافنـــد عربســـتان بـــود کـــه تـ
ـــی هاســـت  ـــوان حوث صـــرف آن شـــده اســـت و روی دیگـــر ســـکه ت
کـــه نشـــان مـــی دهـــد کـــه یـــک گـــروه نظامـــی در منطقـــه ای 
ــادالت  ــد در معـ ــی توانـ ــدازه مـ ــه انـ ــا چـ ــه تـ ــل خاورمیانـ مثـ
نفتـــی جهـــان تاثیرگـــذار باشـــد.خبرگزاری بلومبـــرگ در گزارشـــی 
نوشت:»عربســـتان در طـــول 3۰ دقیقـــه جنگـــی را باخـــت کـــه خـــود 
ـــن کشـــور در  ـــود. ای ـــرده ب ـــاده ک ـــرای آن آم ـــه مـــدت ۵۰ ســـال ب را ب
چنـــد دقیقـــه نیمـــی از تولیـــد نفـــت خـــود را از دســـت داد.« مـــارک 
چمپیـــون و زینـــت فتـــاح نویســـندگان ایـــن گـــزارش بـــه نقـــل 
از پیتـــر نویـــل از اندیشـــکده بیـــن المللـــی مطالعـــات امنیتـــی 
ـــود را  ـــت خ ـــد نف ـــد تولی ـــا ۵۰ درص ـــعودی ه ـــدن نوشتند:»س در لن
ـــته  ـــل داش ـــا تمای ـــادر ی ـــکا ق ـــه آمری ـــدون اینک ـــد؛ ب ـــت دادن از دس
ـــر از  ـــران بزرگت ـــام دهد.ای ـــا انج ـــرای آنه ـــوری ب ـــه کاری ف ـــد ک باش
ـــی  ـــد؛ حت ـــری کن ـــور تجاوزگ ـــن کش ـــه ای ـــکا ب ـــه آمری ـــت ک آن اس
ـــری  ـــگ دیگ ـــرای جن ـــتهایی ب ـــی اش ـــدگان آمریکای ـــر رای دهن اگ
ـــرای  ـــود ب ـــوان خ ـــران ت ـــرا ای ـــند، زی ـــته باش ـــارس داش ـــج ف در خلی
ـــم  ـــکا تصمی ـــر آمری ـــد؛ اگ ـــان داده ان ـــد را نش ـــخگویی قدرتمن پاس
ـــه  ـــز ب ـــت نی ـــنگتن پس ـــه واش ـــش بگیرد.«روزنام ـــدید تن ـــه تش ب
قلـــم آدام تیلـــور خبرنـــگار خـــود نوشـــت:»میلیاردها دالر پولـــی کـــه 
ـــی  ـــی حیات ـــات نفت ـــت از تاسیس ـــرد، نتوانس ـــه ک ـــتان هزین عربس
ایـــن کشـــور در برابـــر حمـــات محافظـــت کنـــد. ایـــن حمـــات 
ــتان در  ــل کرد.عربسـ ــتان را مختـ ــت عربسـ ــد نفـ ــی از تولیـ نیمـ
ــای  ــاح هـ ــتری سـ ــن مشـ ــته بزرگتریـ ــالهای گذشـ ــول سـ طـ
آمریکایـــی بـــود. روابـــط دو کشـــور در ســـایه روی کار آمـــدن دونالـــد 
ترامـــپ تقویـــت شـــد. او یـــک مـــاه پـــس از رئیـــس جمهـــور 
شـــدن قراردادهـــای جدیـــدی بـــا عربســـتان بســـت و عربســـتان 
متعهـــد شـــد کـــه ۱۱۰ میلیـــارد دالر ســـاح از آمریـــکا خریـــداری 
کند.«بعـــد از حمـــات اخیـــر بـــه تاسیســـات نفتـــی عربســـتان، 
ـــتان  ـــه عربس ـــد ک ـــی کنن ـــرح م ـــوال را مط ـــن س ـــران ای ـــی ناظ برخ
ـــرا  ـــود، زی ـــت ش ـــد محافظ ـــور می توان ـــکا چط ـــه آمری ـــه ب ـــا تکی ب
ســـاح هـــای هنگفـــت عربســـتان نتوانســـته اســـت پهپادهـــا را 
ـــش و  ـــادی ارت ـــگان پهپ ـــد. ی ـــه کن ـــا مقابل ـــا آنه ـــا ب ـــایی ی شناس
کمیتـــه هـــای مردمـــی یمـــن چنـــد روز پیـــش بـــه تاسیســـات 
نفتـــی عربســـتان در دو منطقـــه بقیـــق و خریـــص حملـــه کـــرد 
ـــی  ـــود یعن ـــت خ ـــد نف ـــی از تولی ـــتان نیم ـــد عربس ـــث ش ـــه باع ک
پنـــج میلیـــون بشـــکه نفـــت در روز را از دســـت بدهد.بـــا وجـــود 
ـــه  ـــدند ک ـــی ش ـــر مدع ـــی دو روز اخی ـــعودی ط ـــات س ـــه مقام اینک
ـــد  ـــاز گردانن ـــابق ب ـــزان س ـــه می ـــد را ب ـــطح تولی ـــد س ـــته ان توانس
ـــن  ـــرای تامی ـــتان ب ـــه عربس ـــد ک ـــر می دهن ـــع خب ـــی مناب ـــا برخ ام
ـــت.روزنامه  ـــده اس ـــراق ش ـــن ع ـــه دام ـــت ب ـــود دس ـــام خ ـــت خ نف
ـــل  ـــه نق ـــود ب ـــنبه خ ـــماره روز پنجش ـــال در ش ـــتریت ژورن "وال اس
ـــراق  ـــت ع ـــی نف ـــرکت بازاریاب ـــتان از ش ـــع نوشت:»عربس از دو منب
ـــه  ـــت خـــام ب ـــون بشـــکه نف ـــا ۲۰ میلی )ســـومو( خواســـته اســـت ت
ـــه  ـــی ک ـــد.در حال ـــل ده ـــور تحوی ـــن کش ـــت ای ـــگاههای نف پاالیش
ـــودداری  ـــاره خ ـــن ب ـــر درای ـــار نظ ـــتان از اظه ـــو عربس ـــرکت آرامک ش
کـــرده اســـت؛علی نـــزار شـــاطر معـــاون رئیـــس بخـــش فـــروش 
نفـــت خـــام شـــرکت دولتـــی ســـومو نیـــز گفـــت کـــه قـــراردادی 

ـــدارد.« ـــود ن ـــعودی وج ـــرکت س ـــرکت و ش ـــن ش ـــن ای بی

ـــر امـــور خارجـــه کشـــورمان  محمـــد جـــواد ظریـــف وزی
ـــن  ـــی گفت:»م ـــانه آمریکای ـــک رس ـــا ی ـــه ب در مصاحب
در صحبت هـــای خـــود دربـــاره دفـــاع از کشـــورم 
ـــم  ـــام می گوی ـــت تم ـــا جدی ـــتم. ب ـــدی هس ـــیار ج بس
ـــا در راه  ـــتیم ام ـــی نیس ـــری نظام ـــتار درگی ـــه خواس ک
ـــرد.  ـــم ک ـــگ نخواهی ـــز درن ـــود هرگ ـــاک خ ـــاع از خ دف
ـــه  ـــی ک ـــر اســـاس دروغ ـــران ب ـــه ای ـــی علی ـــدام نظام اق
آنهـــا دربـــاره نقـــش داشـــتن ایـــران در حملـــه بـــه 

تأسیســـات نفتـــی عربســـتان می گوینـــد، 
آنهـــا  بـــرای  زیـــادی  کشـــته های 
خواهـــد داشـــت. عربســـتان بایـــد تـــا 

آخریـــن ســـرباز آمریکایـــی بجنگـــد. 
ــترک  ــدام مشـ ــع اقـ ــه جامـ برنامـ

یـــا برجـــام توافقـــی اســـت کـــه 
مـــا و آمریـــکا در آن حضـــور 

ــر آن  ــر سـ ــاره بـ ــد دوبـ ــرا بایـ ــاال چـ ــتیم. حـ داشـ
ـــاز  ـــدی را آغ ـــق جدی ـــد تواف ـــرا بای ـــم. چ ـــره کنی مذاک

ــک کنیـــم  ــت در یـ ــن اسـ ــه ممکـ کـ
ســـال و نیـــم آینـــده 
بـــار دیگـــر از اعتبـــار 
ســـاقط شـــود؟آمریکا 
تیـــم  بـــرای  هنـــوز 
تـــدارکات  و  امنیـــت 

ــورک  ــفر او در نیویـ ــل از سـ ــه قبـ ــور ]کـ رئیس جمهـ
ــن  ــرده وایـ ــادر نکـ ــد صـ ــود[ روادیـ ــتقر می شـ مسـ
ــت.  ــده اسـ ــفر او شـ ــواری سـ ــث دشـ ــوع باعـ موضـ
ـــا  ـــت، ام ـــده اس ـــر ش ـــفر دی ـــن س ـــرای ای ـــم ب نمی گوی
ـــه  ـــش ب ـــف در واکن ـــود.« ظری ـــر می ش ـــًا دارد دی تقریب
ـــو  ـــه آرامک ـــه ب ـــود حمل ـــه ب ـــه گفت ـــو ک ـــارات پامپئ اظه
ـــی  ـــدام جنگ ـــم گفت:»اق ـــت، ه ـــی« اس ـــدام جنگ »اق
ــم ب«  ــای »تیـ ــه جنگ؟بازمانده هـ ــک بـ ــا تحریـ یـ
ــاش  ــا( تـ ــب آن هـ ــدان جاه طلـ ــاوه متحـ ــه عـ )بـ
ـــه جنـــگ بکشـــند.به  ـــد و ب ـــد ترامـــپ را بفریبن می کنن
ـــه  ـــه آنچ ـــد ک ـــا کنن ـــد و دع ـــه برون ـــت ک ـــان اس نفعش
ـــوز  ـــا هن ـــاق نیفتد.آنه ـــگ( اتف ـــد )جن ـــه می خواهن ک
در جنـــگ بســـیار کوچکتـــر یمـــن کـــه چهـــار ســـال 
پیـــش از ســـر تکبـــر از پایـــان دادنـــش خـــودداری 

کردنـــد، هزینـــه می دهنـــد.«

مجاهدین خلق از حمالت به حشدالشعبی نفع می برند                                                                               
ـــا  ـــن اســـت مقره ـــرائیل ممک ـــت: »اس ـــراق گف ـــر ع ـــدی نخســـت وزی ـــادل عبدالمه ع
ــل و مدارکـــی  ــا دالیـ ــد،  ولـــی مـ ــرده باشـ ــاران کـ ــم بمبـ را در آمرلـــی و القائـ
ــورای  ــه شـ ــه بـ ــر اینکـ ــی بـ ــود مبنـ ــی بـ ــه نداریم.تصمیمـ ــن زمینـ در ایـ
ــت  ــورای امنیـ ــه شـ ــزی بـ ــه چیـ ــا چـ ــی بـ ــویم، ولـ ــل شـ ــت متوسـ امنیـ
ـــد  ـــمنانی مانن ـــه دش ـــورها بلک ـــط کش ـــه فق ـــود دارد. ن ـــبهاتی وج ـــم، ش بروی
ـــراق،  ـــام ع ـــمن نظ ـــای دش ـــی طرف ه ـــن( و برخ ـــن خلق)منافقی مجاهدی

ــه بـــه حشـــد شـــعبی نفـــع می برنـــد.« از حملـ

6 طرح ضد آمریکایی در کمیسیون امنیت ملی مجلس
ـــط  ـــروه رواب ـــت:» کارگ ـــس گف ـــی مجل ـــت خارج ـــی و سیاس ـــت مل ـــیون امنی ـــخنگوی کمیس ـــینی س ـــوی حس نق
ـــزام وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد  خارجـــی کمیســـیون بررســـی طـــرح تحریـــم برخـــی از مقامـــات آمریکایـــی، طـــرح ال
اســـامی بـــه حمایـــت از ســـاخت فیلـــم هـــای ضـــد آمریکایـــی، طـــرح الـــزام دولـــت در تعییـــن ســـرفصل "جنایـــات 
ـــراد و  ـــه از اف ـــه جانب ـــت هم ـــه حمای ـــت ب ـــزام دول ـــرح ال ـــگاه ها، ط ـــدارس و دانش ـــی م ـــب درس ـــکا" در کت آمری

موسســـات ایرانـــی کـــه از اقدامـــات آمریـــکا متضـــرر شـــده انـــد، طـــرح الـــزام دولـــت بـــه اقـــدام قانونـــی 
ـــته اند و  ـــکا پیوس ـــده آمری ـــاالت متح ـــی ای ـــد ایران ـــای ض ـــه تحریم ه ـــه ب ـــرکت هایی ک ـــه ش علی

طـــرح ممنوعیـــت ورود خبرنـــگاران رســـانه های تبعیـــت کننـــده از آمریـــکا بـــه کشـــور ایـــران نیـــز 
ـــود.« ـــی می ش ـــیون  بررس ـــی کمیس ـــط خارج ـــروه رواب در کارگ

تالش برای )مثاًل( صلح نه جنگ 

ـــد  ـــا تاکی ـــه ای در هواپیم ـــی مصاحب ـــتان ط ـــت از عربس ـــکا در بازگش ـــه آمری ـــو، وزیرخارج ـــک پومپئ مای
ـــگ  ـــک جن ـــه ی ـــت و ن ـــوده اس ـــح ب ـــه صل ـــتیابی ب ـــور دس ـــه منظ ـــتان ب ـــه عربس ـــفرش ب ـــه س ـــرد ک ک
دیگـــر. وی بـــا بیـــان اینکـــه ترامـــپ از او خواســـته اســـت بـــر برقـــراری صلـــح در منطقـــه متمرکـــز 
شـــود، گفت:»امیـــدوارم جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــه ایـــن مســـأله نگاهـــی مشـــابه داشـــته 
ـــا  ـــکا گفت:»ایرانی ه ـــورد آمری ـــف در م ـــر ظری ـــخنان اخی ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــو ب ـــد.« پمپئ باش
ـــه منابـــع  ـــه ب ـــد، حـــاال هـــم شـــاهد حمل اخیـــرا یـــک پهپـــاد آمریکایـــی را ســـرنگون کـــرده ان

ـــی اســـت کـــه مـــا همـــه  ـــرژی جهـــان هســـتیم، ایـــن در حال تأمیـــن ان
ـــم.« ـــک همـــکاری انجـــام می دهی ـــرای ایجـــاد ی ـــاش خـــود را ب ت

نتانیاهو با »اطالعات نادرست« ترامپ را فریب مي داد

ـــار  ـــپ کن ـــد ترام ـــا دونال ـــدگاه ب ـــاوت دی ـــت تف ـــه عل ـــه ب ـــکا ک ـــابق آمری ـــه س ـــر خارج ـــون وزی ـــس تیلرس رک
ـــه  ـــراي اينک ـــم صهیونیســـتی ب ـــن ســـخنانش گفت:»نخســـت وزیر رژی ـــازه تری ـــود در ت گذاشـــته شـــده ب

بتوانـــد رئيـــس جمهـــور آمريـــکا را بـــه انجـــام دادن کاری متقاعـــد کنـــد، »اطاعـــات نادرســـت« 
ـــان مهـــم  ـــم یکـــی از هـــم پیمان ـــود کـــه ببين ـــده ب ـــرای مـــن اذیـــت کنن ـــه مـــي داد. ب ارائ

و نزديک ما، این چنین کارهایی را با ما انجام می دهد.«

جزئیات حذف یارانه 
نقدی ۲00 هزار خانوار 

پر درآمد در شهریور
ـــره  ـــی تبص ـــتاد اجرای ـــخنگوی س ـــی، س میرزای
۱۴ قانـــون بودجـــه 9۸ گفت:»شـــیوه اجرایـــی 
ــای  ــدی خانواده هـ ــه نقـ ــذف یارانـ ــرای حـ بـ

اطاعـــات  بـــر  مبتنـــی  پردرآمـــد 
دســـتگاه های  از  دریافتـــی 
مختلـــف اســـت؛ در کل در هـــر 
ـــه  ـــل ب ـــراد متص ـــات اف ـــا اطاع ج
ــع  آوری و  ــا جمـ ــی آن هـ ــد ملـ کـ

ــراد  ــی افـ ــع مالـ ــاس آن وضـ براسـ
افـــرادی کـــه  و  ســـنجیده شـــده 

ــی  ــی باالیـ ــوان مالـ تـ
داشـــتند و جـــزو 

دهـــک  ســـه 
بودنـــد  بـــاال 
یی  ســـا شنا

سرپرســـتان  بـــرای  شـــنبه  روز  از  شـــدند. 
خانوار هایـــی کـــه یارانـــه نقـــدی آن هـــا در 
ـــوان  ـــا عن ـــی ب ـــه قطـــع شـــده پیامک ـــن مرحل ای
"خانـــوار شـــما مشـــمول حـــذف دریافـــت 
یارانـــه نقـــدی اســـت" ارســـال می شـــود کـــه 
ــه" در  ــارت "یارانـ ــماره، عبـ ــای سرشـ ــه جـ بـ
ــوار در  ــتان خانـ ــده است.سرپرسـ ــد شـ آن قیـ
صـــورت داشـــتن اعتـــراض می تواننـــد پـــس 
ــن  ــه نزدیک تریـ ــک بـ ــن پیامـ ــت ایـ از دریافـ
دولـــت  خدمـــات  پیشـــخوان  دفتـــر 
مراجعـــه و پیامـــک را ارائـــه کننـــد.
کـــه  خانـــواری  سرپرســـتان  از 
بـــه حـــذف یارانـــه نقـــدی خـــود 
معتـــرض هســـتند اجـــازه کتبـــی 
گرفتـــه خواهـــد شـــد کـــه دولـــت 
ــاب های  ــه حسـ ــار دارد بـ اختیـ
آن هـــا  بانکـــی 
ســـی  ستر د
شـــته  ا د

باشـــد.«

مواضع نیم بند ترامپ
حشـــمت ا... فاحت پیشـــه، عضـــو کمیســـیون 
امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی مجلـــس 
گفت:»راهبـــرد امنیـــت ملـــی آمریـــکا بـــرای 
ـــد  ـــی را نمی ده ـــه جنگ ـــازه ورود ب ـــرن ۲۱ اج ق

کـــه نتایـــج آن غیـــر قابـــل پیـــش بینـــی 
باعـــث  موضـــوع  اســـت. همیـــن 
ـــران  ـــل ای ـــا در مقاب ـــده آمریکایی ه ش
ــد.  ــت کننـ ــا حرکـ ــه عصـ ــت بـ دسـ

اگـــر آمریکایی هـــا شـــاهد 
ـــان  ـــقوط پهپادش س
ایـــران  توســـط 

نبودنـــد ممکـــن 
کـــه  بـــود 

ـــتباهاتی  اش
ه  ر بـــا ر د

ـــرای  ـــکا را ب ـــب شـــوند. آنچـــه آمری ـــران مرتک ای
ـــد  ـــران می کن ـــران نگ ـــه ای ـــی علی ـــدام نظام اق
از تـــوازن شـــکل گرفتـــه در جنـــگ احتمالـــی 

آنهـــا  اینکـــه  نـــه  می گیـــرد.  نشـــأت 
نخواهنـــد کاری کننـــد، بلکـــه آمریکایـــی  

ـــدام  ـــت اق ـــاد سیاس ـــقوط پهپ ـــل از س قب
علیـــه برخـــی نقـــاط در ایـــران را در 
ـــی  ـــود و حت ـــه ب ـــش گرفت پی
پیشـــنهاداتی هـــم مطـــرح 

از  بعـــد  کـــه  می کردنـــد 
ـــن  ـــه از بی ـــاد، هم ـــقوط پهپ س

کار  دســـتور  از  و  رفـــت 
ـــذا شـــاهد  خـــارج شـــد. ل
آمریـــکا  ســـردرگمی 
متحدانـــش  و 

هســـتیم.«

آیـــت ا... ســـید احمـــد علـــم الهـــدی امـــام جمعـــه مشـــهد و 
ـــروز  ـــوی گفت:»ام ـــان رض ـــتان خراس ـــه در اس ـــی فقی ـــده ول نماین

ایـــران تنهـــا یـــک کشـــور نیســـت؛ امـــروز حشدالشـــعبی، 
انصـــارا...، حـــزب ا... و جهاداســـامی، ایـــران اســـت. 
ســـید مقاومـــت اعـــام کـــرد کـــه مقاومـــت در منطقـــه 
ــران  ــامی ایـ ــاب اسـ ــر انقـ ــام دارد و آن رهبـ ــک امـ یـ
ـــتاد  ـــتان فرس ـــه عربس ـــاد ب ـــن ۱۰ پهپ ـــارا... یم ـــت. انص اس

و پاالیشـــگاه نفـــت آرامکـــو بـــا خـــاک یکســـان شـــد. کار 
ـــرد  ـــی خ ـــت م ـــراق نف ـــتان از ع ـــه عربس ـــیده ک ـــی رس ـــه جای ب
ـــردن  ـــاز ک ـــه ب ـــر ب ـــرایطی حاض ـــچ ش ـــه در هی ـــی ک و آمریکای
ذخایـــر اســـتراتژیک نفـــت نمـــی شـــد مجبـــور شـــد آنهـــا 

ــن  ــد ایـ ــی گوینـ ــادان مـ ــای نـ ــاز کند.آمریکایی هـ را بـ
ـــا را  ـــر دنی ـــد س ـــی خواهن ـــا م ـــود؛ اینه ـــران ب کار ای

کاه بگذارنـــد. مگـــر رادار تنهـــا یـــک جهـــت را 

پوشـــش می دهـــد؟ حـــاال شـــما ایـــران را متهـــم کنیـــد؛ فکـــر 
ــه  ــت کـ ــرز اسـ ــا در درون مـ ــران تنهـ ــد ایـ کردیـ
متهـــم مـــی کنیـــد؟ امـــروز ایـــران محـــور 
ــی  ــت یعنـ ــه اسـ ــت در منطقـ مقاومـ
اگـــر بـــه ایـــران تجـــاوز کنیـــد 
اســـرائیل در نصـــف روز خـــاک 
فهمیده ایـــد  شـــود.اصا  مـــی 
ــمال  ــم شـ ــران کجاســـت؟ هـ ایـ
ـــران  ـــما ای ـــوب ش ـــم جن ـــما و ه ش

اســـت.«

اسرائیل در نصف روز خاک می شوددارد دیر می شود
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ــور  ــال کشـ ــر ۲۱ سـ ــنوکر زیـ ــوری اسـ ــابقات کشـ ــتمین دوره مسـ هشـ
بـــه میزبانـــی بیرجنـــد و هیئـــت بیلیـــارد اســـتان برگـــزار شـــد.نماینده  
ـــرد  ـــه عملک ـــه ب ـــا توج ـــی را ب ـــان جنوب ـــتان خراس ـــده اس ـــیون، آین فدراس
هیئـــت بیلیـــارد اســـتان در زمینـــه ایـــن ورزش روشـــن دانســـت. 
همچنیـــن ورزشـــکاران حاضـــر در ایـــن مســـابقات از میزبانـــی و ارائـــه 
ـــدوار از  ـــروين امي ـــت ش ـــی اس ـــتند. گفتن ـــل را داش ـــت کام ـــات رضای خدم
ـــرات  ـــن نف ـــراز از قزوي ـــا اف ـــرز و پوري ـــي از الب ـــيا خازن ـــيد عرش ـــارس، س ف

برتـــر ایـــن مســـابقات شـــدند.
رتبه 8 هیئت بیلیارد خراسان جنوبی در سال 97

رئیـــس هیئـــت بولینگ،بیلیـــارد و بولـــس اســـتان نیـــز بـــا اشـــاره بـــه 

ـــم،  ـــی کنی ـــزار م ـــتان برگ ـــه در اس ـــی ک ـــی های ـــا از میزبان ـــدف م ـــه ه اینک
ارتقـــای ســـطح دانـــش ورزشـــکاران مـــی باشـــد، عنـــوان کـــرد: ســـال 
ـــه  ـــتیم رتب ـــه داش ـــی ک ـــی های ـــا و میزبان ـــه ه ـــل برنام ـــه دلی ـــته ب گذش
ـــاجد  ـــم س ـــم. کاظ ـــا داده ای ـــه 8 ارتق ـــن ورزش ب ـــی را در ای ـــان جنوب خراس
ـــابقات  ـــی مس ـــون 3 میزبان ـــا کن ـــال ت ـــه امس ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب اف
کشـــوری را برگـــزار کـــرده ایـــم و تـــا آخـــر ســـال دو میزبانـــی دیگـــر را 
ـــی رود  ـــر م ـــم باالت ـــن ه ـــی از ای ـــان جنوب ـــه خراس ـــت رتب ـــم داش خواهی
ـــاق  ـــک اتف ـــه ی ـــان اینک ـــا بی ـــود. وی ب ـــم ب ـــر خواهی و جـــزو 4 اســـتان برت
خـــوب بـــرای اســـتان افتـــاده اســـت و بـــرای ورزشـــکاران ایـــن ورزش 
خبـــر خوشـــحال کننـــده ای اســـت، گفـــت: یکـــی از مربیـــان اســـتان آقـــای 
فروتـــن توانســـت مـــدرک مدرســـی رشـــته هـــای بیلیـــاردی را کســـب کنـــد 

ـــت.  ـــورده اس ـــم خ ـــتان رق ـــار در اس ـــن ب ـــرای اولی ـــه ب ک
پتانسیل باالی ورزشکاران

رئیـــس هیئـــت بولینـــگ، بیلیـــارد و بولـــس اســـتان بـــا اشـــاره بـــه 
المپیـــاد اســـتعدادهای برتـــر کشـــور هـــم عنـــوان کـــرد: در ســـال 97 اولیـــن 
ـــه  ـــب تجرب ـــرای کس ـــتان ب ـــکاران اس ـــه ورزش ـــود ک ـــابقات ب ـــن مس دوره ای
ـــوری  ـــاد کش ـــن دوره المپی ـــه دومی ـــاری ک ـــال ج ـــا در س ـــدند، ام ـــزام ش اع
ـــی توانســـتند مقـــام ســـوم تیمـــی  برگـــزار شـــد ورزشـــکاران خراســـان جنوب

ـــده پتانســـیل  ـــت نشـــان دهن ـــن موفقی ـــۀ وی ای ـــه گفت ـــد. ب را کســـب کنن
ـــده  ـــد در آین ـــن ورزش مـــی باشـــد کـــه مـــی توانن ورزشـــکاران اســـتان در ای

ـــا  ـــاجد ب ـــد. س ـــب کنن ـــی کس ـــان جنوب ـــرای خراس ـــیاری را ب ـــارات بس افتخ
ـــم  ـــل گرفتی ـــه تحوی ـــی ک ـــی در زمان ـــان جنوب ـــارد خراس ـــه بیلی ـــان اینک بی
ـــون  ـــا اکن ـــت: ام ـــت، گف ـــری نداش ـــز دیگ ـــچ  چی ـــز هی ـــد می ـــز چن ـــه ج ب
ایـــن باشـــگاه دارای اســـتانداردهای بـــه روز کشـــوری و جهانـــی مـــی باشـــد 
و حتـــی باشـــگاه هـــا را از یـــک مـــورد بـــه 4 باشـــگاه ارتقـــا داده ایـــم و 6 
ـــدان را فعـــال  ـــردوس، ســـرایان، طبـــس و نبهن ـــن، ف ـــد، قای شهرســـتان بیرجن

ـــم.  ـــرده ای ک
در بخش فضا مشکل داریم

رئیـــس هیئـــت بولینـــگ، بیلیـــارد و بولـــس اســـتان اعـــام کـــرد: در 
ـــه از  ـــتان ک ـــان اس ـــر اداره کل ورزش و جوان ـــاوه ب ـــابقات ع ـــی مس میزبان
هیئـــت حمایـــت کردنـــد ۲ اسپانســـر اصلـــی شـــرکت همـــوارره آذر و عمـــران 
ـــل  ـــپهر و هت ـــل س ـــد و هت ـــا بودن ـــار م ـــد در کن ـــان بیرجن ـــش رادم پاالی
ـــه  ـــاجد در زمین ـــد. س ـــرده ان ـــک ک ـــا کم ـــه م ـــم ب ـــه معل ـــتان و خان کوهس
ـــم و حتـــی  ـــادی را متحمـــل شـــده ای ـــه هـــای زی ـــه هـــا گفـــت: هزین هزین
ـــرای بســـتن میزهـــا از افـــراد متخصـــص کشـــوری اســـتفاده کـــرده ایـــم و  ب
اداره کل ورزش و جوانـــان اســـتان قـــول هایـــی داده انـــد کـــه امیدواریـــم در 
ـــد قبـــل باشـــند و از نظـــر تهیـــه تجهیـــزات و  ـــه همـــراه مـــا مانن ایـــن زمین
ـــوان  ـــاره مشـــکات هـــم عن ـــد. وی درب ـــت کمـــک کنن ـــه هیئ ـــوپ هـــم ب ت

کـــرد: در بخـــش مربـــی مشـــکلی نداریـــم و ۲4 مربـــی درجـــه 3 در اســـتان 
ـــر  ـــای بزرگت ـــم و فض ـــکل داری ـــا مش ـــش فض ـــا در بخ ـــتند ام ـــال هس فع
ـــم و  ـــی خواهی ـــوان م ـــش بان ـــردن بخ ـــال ک ـــرای فع ـــر ب ـــی ت و اختصاص
مشـــکل دیگـــر مـــا ایـــن اســـت کـــه مجـــوز بـــرای راه انـــدازی باشـــگاه 
ـــه گفتـــۀ وی همچنیـــن در تمـــام کشـــور  ـــد. ب ـــه مـــا نمـــی دهن ـــوان را ب بان
ـــی در خراســـان  ـــده صـــدا و ســـیما را دارد ول ـــارد پخـــش زن مســـابقات بیلی

ـــد.  ـــا ندادن ـــه م ـــم ب ـــازه را ه ـــن اج ـــی ای جنوب
اولین ها در سال 97

ـــابقات  ـــن مس ـــه در ای ـــان اینک ـــا بی ـــم ب ـــابقات ه ـــزاری مس ـــئول برگ مس
ـــر از  ـــداد 7 نف ـــن تع ـــت: از ای ـــد، گف ـــرده ان ـــرکت ک ـــتان ش ـــر از ۲۱ اس 4۱ نف
ـــی  ـــر شـــدند ول ـــر برت ـــا جـــزو ۱6 نف ـــر آنه ـــد کـــه ۲ نف ـــی بودن خراســـان جنوب
ـــه  ـــه داد: البت ـــن ادام ـــر برســـند. فاضـــل فروت ـــه مراحـــل باالت نتوانســـتند ب
ـــی  ـــکاران م ـــای ورزش ـــه و ارتق ـــب تجرب ـــی کس ـــان جنوب ـــت خراس سیاس
ـــزرگ  ـــای ب ـــف ه ـــا حری ـــت ب ـــابقات و رقاب ـــن مس ـــزاری ای ـــا برگ ـــد و ب باش
ـــود در  ـــی ش ـــث م ـــد باع ـــوده ان ـــام آور ب ـــور مق ـــال در کش ـــن س ـــه چندی ک
ـــه  ـــا اشـــاره ب ـــن داشـــته باشـــیم.  وی ب ـــرای گفت ـــی ب ـــم حرف ـــده بتوانی آین
ـــال 97  ـــتان در س ـــارد اس ـــگ و بیلی ـــرای ورزش بولین ـــا ب ـــن ه ـــه اولی اینک
ـــن  ـــری، اولی ـــی گ ـــی مرب ـــن دوره توجیه ـــرد: اولی ـــح ک ـــورد، تصری ـــم خ رق
ـــور  ـــن حض ـــه 3، اولی ـــری درج ـــی گ ـــن دوره مرب ـــه ۲، اولی دوره داوری درج
ـــال  ـــر از س ـــمار دیگ ـــوارد بیش ـــزاری آن و م ـــوری و برگ ـــر کش ـــگ برت در لی
ـــار ۱۱ داور  ـــرای اولیـــن ب ـــه گفتـــۀ وی در ایـــن مســـابقات ب 97 آغـــاز شـــد. ب

ـــه  ـــد ک ـــوده ان ـــو ب ـــه 5 داور بان ـــد ک ـــرده ان ـــاوت ک ـــی قض ـــان جنوب از خراس
ـــی  ـــد و حت ـــاوت کنن ـــی قض ـــه خوب ـــد ب ـــته ان ـــی توانس ـــار دو داور مل در کن
ـــوت  ـــوری دع ـــاد کش ـــدی المپی ـــابقات رده بن ـــرای مس ـــتان ب دو داور از اس
ـــان  ـــر نش ـــن خاط ـــد. فروت ـــرده ان ـــاوت ک ـــم قض ـــا ه ـــد و در آنج ـــده بودن ش
ـــان،  ـــون توم ـــک میلی ـــب ی ـــه ترتی ـــوم ب ـــا س ـــرات اول ت ـــزه نف ـــرد: جای ک
ـــت اســـتان  ـــده هیئ ـــر عه 500 و ۲50 هـــزار تومـــان مـــی باشـــد کـــه همـــه ب

ـــت. ـــوده اس ب
قول میزبانی در رده های متعدد

ـــی  ـــه میزبان ـــه ب ـــنوکر ک ـــوری اس ـــابقات کش ـــیون در مس ـــده فدراس نماین
خراســـان جنوبـــی برگـــزار شـــده بـــود در ایـــن بـــاره گفـــت: سیاســـت 
ـــابقات  ـــد مس ـــروم بای ـــق مح ـــام مناط ـــه در  تم ـــت ک ـــن اس ـــیون ای فدراس
ـــل آن کشـــف  ـــرد: دلی ـــح ک ـــری تصری ـــزار شـــود. نصـــرا... جعف کشـــوری برگ
اســـتعدادهای هـــر اســـتان در ایـــن ورزش در تمـــام رده هـــای ســـنی اســـت 
ـــن  ـــارد کشـــور تامی ـــده بیلی ـــذاری شـــود و آین ـــا ســـرمایه گ ـــر روی آنه ـــا ب ت
ـــارد  ـــت بیلی ـــا هیئ ـــت ب ـــال اس ـــن س ـــه چندی ـــان اینک ـــا بی ـــود. وی ب ش
خراســـان جنوبـــی همـــکاری دارم و انـــواع دوره هـــای آموزشـــی مربـــی 
گـــری و داوری را برگـــزار کـــرده ایـــم، گفـــت: هیئـــت ایـــن اســـتان فعالیـــت 
هـــای زیـــادی داشـــته اســـت کـــه باعـــث رشـــد ایـــن ورزش شـــده و نتیجـــه 
آن ترقـــی و مـــدال هـــای ورزشـــکاران مـــی باشـــد. وی در زمینـــه میزبانـــی 
هـــم گفـــت: میزبانـــی هایـــی کـــه خراســـان جنوبـــی داشـــته اســـت خیلـــی 
ـــف  ـــای مختل ـــا در رده ه ـــی ه ـــن میزبان ـــم ای ـــده ه ـــوده و در آین ـــوب ب خ

ـــود. ـــد ب ـــه دار خواه ـــی ادام ـــان جنوب ـــرای خراس ب
رشد بیشتر نیاز به حمایت اداره کل ورزش استان

 و وزارت ورزش دارد
نماینـــده فدراســـیون بولینـــگ، بیلیـــارد و بولـــس جمهـــوری اســـامی 
ـــام کشـــور پیشـــرفت  ـــته در تم ـــن رش ـــا ای ـــرد ت ـــدواری ک ـــار امی ـــران اظه ای
ـــن  ـــای ای ـــه کمبوده ـــاره ب ـــا اش ـــری ب ـــد. جعف ـــته باش ـــی داش ـــل قبول قاب
ــت  ــی و هیئـ ــان جنوبـ ــان خراسـ ــت: اداره کل ورزش و جوانـ ورزش، گفـ
ـــی اداره کل  ـــد ول ـــته ان ـــیاری داش ـــای بس ـــاش ه ـــتان ت ـــن اس ـــارد ای بیلی
ـــی همـــکاری بیشـــتری  ـــد از نظـــر مال ـــان بای ورزش و وزارت ورزش و جوان
داشـــته باشـــند تـــا بودجـــه ایـــن ورزش تامیـــن شـــود چـــرا کـــه ایـــن 
ورزش از نظـــر تجهیـــزات بســـیار گـــران اســـت و همـــه ایـــن وســـایل 

ـــت  ـــه حمای ـــاز ب ـــتر آن نی ـــه بیش ـــر چ ـــعه ه ـــرای توس ـــت و ب ـــی اس واردات
ـــی  ـــان جنوب ـــه وی خراس ـــه گفت ـــد. ب ـــی باش ـــم م ـــتر ه ـــی بیش ـــای مال ه
ـــوان گفـــت کـــه 60 درصـــد از  ـــات هـــم خـــوب اســـت و مـــی ت از نظـــر امکان
تجهیـــزات را دارنـــد و متناســـب بـــا اســـتانداردهای روز ایـــران و جهـــان مـــی 
ـــات  ـــزات و امکان ـــد تجهی ـــتر بای ـــه بیش ـــر چ ـــکوفایی ه ـــرای ش ـــد و ب باش

ـــوند. ـــتر ش ـــم بیش ه
ظرفیت باالی داوران خراسان جنوبی

ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــز بـ ــود نیـ ــیون بـ ــه از فدراسـ ــابقات کـ ــر داور مسـ سـ
میزبانـــی خراســـان جنوبـــی خیلـــی خـــوب بـــود، گفـــت: ســـطح مســـابقات 
ـــی  ـــزاری میزبان ـــی برگ ـــی توانای ـــان جنوب ـــی خراس ـــود و حت ـــاال ب ـــی ب خیل
مســـابقات آســـیایی و غـــرب آســـیا را دارد. افشـــین دهقانـــی افـــزود:  
ـــاز  ـــد و فقـــط نی ـــی دارن ـــز پتانســـیل باالی ـــی نی ورزشـــکاران خراســـان جنوب
ـــوان  ـــن در بخـــش داوری بان ـــد، همچنی ـــه بیشـــتری دارن ـــه کســـب تجرب ب
ـــان  ـــرای خراس ـــازي ب ـــد و امتي ـــته ان ـــی داش ـــل قبول ـــطح قاب ـــان س و آقای
ـــت  ـــانه ظرفی ـــن نش ـــد و ای ـــی بودن ـــا بوم ـــر داوره ـــه اکث ـــود ک ـــی ب جنوب
ـــط  ـــود و فق ـــتاندارد ب ـــم اس ـــالن ه ـــۀ وی س ـــه گفت ـــت. ب ـــتان اس ـــن اس ای
ـــش  ـــی در بخ ـــان جنوب ـــان خراس ـــه اداره کل ورزش و جوان ـــت ک ـــاز اس نی
تجهیـــزات و هزینـــه هـــا بیشـــتر حمایـــت کننـــد. وی افـــزود: هیئـــت ایـــن 
ـــوراک  ـــات و خ ـــا امکان ـــفر ت ـــل و ترانس ـــی از هت ـــش میزبان ـــتان در بخ اس
خیلـــی خـــوب عمـــل کـــرد و از ایـــن بابـــت بایـــد بـــه هیئـــت اســـتان 

ـــت. ـــک گف تبری

مسابقات اسنوکر زیر ۲۱ سال در بیرجند برگزار شد

آینده روشن پیش روی بیلیارد استان



 مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش خراســـان 
اســـام  مبیـــن  دیـــن  گفـــت:  جنوبـــی 
مخالـــف فضـــای شـــاد در مـــدارس نیســـت 
ــاد در  ــای شـ ــردن فضـ ــم کـ ــه فراهـ و البتـ
مـــدارس بایـــد مناســـب بـــا ایـــام ملـــی 
واقعـــی  محمدعلـــی  باشـــد.  مذهبـــی  و 
پـــروژه  شـــورای  نشســـت  ششـــمین  در 
ــران آمـــوزش و  ــور مدیـ ــا حضـ ــه بـ ــر کـ مهـ
پـــرورش شهرســـتان ها و مناطـــق اســـتان 
در اتـــاق کنفرانـــس ایـــن اداره کل برگـــزار 
ــه  ــه بهانـ ــد بـ ــچ گاه نبایـ ــزود: هیـ ــد، افـ شـ
ــاه  ــت مـ ــدارس حرمـ ــایی مـ ــل بازگشـ فصـ
محـــرم، مـــاه خـــون خـــدا و مـــاه حـــزن آل 

ا... شکســـته شـــود.
ـــایی  ـــل بازگش ـــارن فص ـــه تق ـــاره ب ـــا اش وی ب
و  مقـــدس  دفـــاع  هفتـــه  بـــا  مـــدارس 
ایـــام ســـوگواری ســـرور و ســـاالر شـــهیدان 

ــظ و  ــت: حفـ ــین )ع( گفـ ــدا... الحسـ اباعبـ
ــتین  ــی نخسـ ــی و الهـ ــعائر دینـ ــج شـ ترویـ
قـــدم در مســـیر تعلیـــم و تربیـــت اســـامی 
مهمتریـــن  داشـــت:  اظهـــار  وی  اســـت. 
ــت  ــم و تربیـ ــد تعلیـ ــا در فراینـ ــالت مـ رسـ
بـــدون  تحصیـــل  زمینـــه  آوردن  فراهـــم 
ــتان در فضایـــی  ــوزان اسـ ــه دانش آمـ دغدغـ

شـــاد، معنـــوی و مطمئـــن اســـت.
خراســـان  پـــرورش  و  آمـــوزش  مدیـــرکل 
ــازان،  ــدگان، جانبـ ــهدا، رزمنـ ــی از شـ جنوبـ
ــه  ــامی بـ ــران اسـ ــران و آزادگان ایـ ایثارگـ
ایـــن  ارزشـــمند  ســـرمایه های  عنـــوان 
نظـــام مقـــدس یـــاد کـــرد و گفـــت: شـــهدا، 
ـــادت و  ـــار، رش ـــاتید درس ایث ـــان و اس معلم
ـــود  ـــون خ ـــم خ ـــا قل ـــه ب ـــتند ک ـــهامت هس ش
ـــرم آل  ـــت و ح ـــم والی ـــاع از حری ـــگ دف فرهن

ــد. ــا آموختنـ ــه مـ ا... را بـ

وی بیـــان کـــرد: بـــا نواختـــه شـــدن زنـــگ 
۱۸۰ هـــزار دانش آمـــوز  مهـــر و مقاومـــت 
ــی  ــان جنوبـ ــتان خراسـ ــر اسـ ــر و پسـ دختـ
ــاد  ــا یـ ــی بـ ــف تحصیلـ ــای مختلـ در دوره هـ
و خاطـــره هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس 
آغـــاز ســـال تحصیلـــی جدیـــد را گرامـــی 
می دارنـــد و در ســـنگر علـــم و دانـــش قـــرار 

ــد. مـــی گیرنـ
ـــران  ـــروز ای ـــتاوردهای ام ـــزود: دس ـــی اف واقع
اســـامی مرهـــون رشـــادت های فرزنـــدان 
ایـــن آب و خـــاک در هشـــت ســـال دفـــاع 
مقـــدس و مدافعـــان حـــرم و وطـــن اســـت.
مدیـــران آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان ها 
ـــز در  ـــی نی ـــان جنوب ـــتان خراس ـــق اس و مناط
ایـــن نشســـت بـــه ارائـــه گزارشـــی از رونـــد 
ــل  ــتان محـ ــر در شهرسـ ــروژه مهـ ــرای پـ اجـ

خدمـــت خـــود پرداختنـــد.

اســـامی  ارشـــاد  و  فرهنـــگ  مدیـــرکل   
خراســـان جنوبـــی بـــه همـــراه معـــاون امـــور 
فرهنگـــی و رســـانه و جمعـــی از کارکنـــان 
ـــم  ـــت و هفت ـــا بیس ـــان ب ـــن اداره کل همزم ای
ـــور  ـــا حض ـــی ب ـــعر و ادب فارس ـــهریور روز ش ش
ـــی  ـــا ربان ـــاری، غامرض ـــدی افتخ ـــزل مه در من
ــدان  ــژاد هنرمنـ ــدی نـ ــین چهکنـ و غامحسـ
ـــدار و  ـــان دی ـــا آن ـــتان ب ـــعر اس ـــوت ش پیشکس

گفـــت و گـــو کـــرد.
ـــر  ـــی، ناص ـــان جنوب ـــروز خراس ـــزارش ام ـــه گ ب
نبـــی زاده در ایـــن دیدارهـــا بـــه اهمیـــت 
ـــرد  ـــاره ک ـــوت اش ـــدان پیشکس ـــگاه هنرمن جای
ــم  ــه را تکریـ ــر فرهیختـ ــن قشـ ــم ایـ و تکریـ
فرهنـــگ و هنـــر برشـــمرد. وی یـــادآور شـــد: 
ــا  ــف بـ ــای مختلـ ــوان حوزه هـ ــدان جـ هنرمنـ
اســـتفاده از تجربیـــات پیشکســـوتان بهتـــر 
می تواننـــد در راســـتای تحقـــق اهـــداف و 

ــود  ــری خـ ــی و هنـ ــگاه فرهنگـ ــای جایـ ارتقـ
تـــاش کننـــد.

ـــتان  ـــامی اس ـــاد اس ـــگ و ارش ـــرکل فرهن مدی
ـــم  ـــش مه ـــه نق ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــان جنوب خراس
پیشکســـوتان در رونـــق فعالیـــت هـــای هنـــری، 
از هنرمنـــدان پیشکســـوت خواســـت در ارائـــه 
برنامه هـــای فرهنگـــی و هنـــری همـــراه اداره 
کل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی و انجمن هـــا 

ـــند.  باش
توانمنـــدی  و  ظرفیـــت  از  اســـتفاده  وی 
پـــاس  بـــه  ارج گـــذاری  و  پیشکســـوتان 
زحمـــات چندیـــن ســـاله ایـــن هنرمنـــدان و 
ــای  ــا را از رویکردهـ ــا آنهـ ــردم بـ ــنایی مـ آشـ
ــاد اســـامی  اصلـــی اداره کل فرهنـــگ و ارشـ
خراســـان جنوبـــی بیـــان و تصریـــح کـــرد: 
بـــا تمامـــی پیشکســـوتان در  در تاشـــیم 
هنـــری  و  فرهنگـــی  مختلـــف  رشـــته های 

ـــر  ـــگ و هن ـــعه فرهن ـــتای توس ـــدار و در راس دی
اســـتان از تجربیـــات آنهـــا اســـتفاده کنیـــم.

ـــی  ـــا هدایای ـــن دیداره ـــان ای ـــن در پای همچنی
ـــعر  ـــوتان ش ـــم پیشکس ـــود تقدی ـــم یادب ـــه رس ب
ــی  ــط عمومـ ــرکل روابـ ــد. مدیـ ــات شـ و ادبیـ
ــی از  ــی و جمعـ ــان جنوبـ ــتانداری خراسـ اسـ
ــبت روز  ــه مناسـ ــز بـ ــتان نیـ ــدان اسـ هنرمنـ
شـــعر و ادب فارســـی بـــا شـــاعر و غزلســـرای 
ایرانـــی غامحســـین یوســـفی متخلـــص بـــه 

ناقـــوس دیـــدار کردنـــد.
ناقـــوس در تمامـــی قالب هـــای شـــعری 
ــت و از  ــر اسـ ــب اثـ ــو صاحـ ــیک و نـ کاسـ
ــوان  ــده وی می تـ ــاپ شـ ــای چـ مجموعه هـ
بـــه ســـرمه خیـــال، شـــعر شـــهادت، دیـــوان 
آن  صحبـــت،  هـــای  ســـجاده   معرفـــت، 
ـــره ای رچ  ـــار نق ـــایه س ـــرواز و در س ـــوی پ س

اشـــاره کـــرد. 

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی :

فضای شاد در مدارس باید 
مناسب ایام ملی و مذهبی باشد

دیدار مسئوالن فرهنگی با 
پیشکسوتان شعر خراسان جنوبی
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