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مدیریت شهری خیلی اهل ریسک و انجام
 کارهای بزرگ و مؤثر نیست

یکطرفه شدن برخی معابر
 پس از ۱۰ سال بالتکلیف است

ایجاد میدان اجتماعات از وظایف قانونی
 شهرداری ها نیست

آغاز مرحله اول طرح واکسیناسیون
 فلج اطفال درخراسان جنوبی

ـــج  ـــیون فل ـــری واکسیناس ـــرح سراس ـــه اول ط مرحل
اطفـــال در خراســـان جنوبـــی آغـــاز شـــد. معـــاون 
ـــت:  ـــد گف ـــوم پزشـــکی بیرجن بهداشـــتی دانشـــگاه عل
ـــدان،  ــامل نهبن ــرقی شـ ــرز شـ ــتان های مـ شهرسـ
ــن  ــام مهاجریـ ــوه، تمـ ــان و زیرکـ ــه، درمیـ سربیشـ
ـــا  ـــارج اردوگاه ه ـــا خ ـــا و ی ـــه در اردوگاه ه ـــی ک خارج
ــق  ــام مناطـ ــد، تمـ ــت دارنـ ــتان ها اقامـ در شهرسـ
شهرســـتان های  در  ســـیار  تیـــم  زیرپوشـــش 
بیرجنـــد، ســـرایان، فـــردوس، بشـــرویه، قایـــن 
ــه  ــال کـ ــر ۵ سـ ــودکان زیـ ــام کـ ــف و تمـ و خوسـ
ــا  ــود در زندان هـ ــادران خـ ــا مـ ــراه بـ ــاال همـ احتمـ
اقامـــت دارنـــد جـــزو مناطـــق زیرپوشـــش ایمـــن 
ســـازی ایـــن طـــرح هســـتند. مهـــدی زاده افـــزود: 
مرحلـــه اول واکسیناســـیون تـــا اول بهمـــن در 
اســـتان ادامـــه دارد. وی زمـــان نوبـــت دوم طـــرح 
ــرد.  ــام کـ ــفند اعـ ــا ۸ اسـ ــیون را ۵ تـ واکسیناسـ
ــرح را  ــن طـ ــدف ایـ ــنی هـ ــروه سـ ــدی زاده گـ مهـ
تمـــام متولدیـــن ۲۸ دی ۹۳ تـــا ۸ اســـفند ۹۸ 

عنـــوان کـــرد.
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احمـــر  هـــال  جمعیـــت  مدیرعامـــل 
خراســـان جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
ـــتان  ـــطح اس ـــر در س ـــگاه هال احم ۴۸ پای
پذیـــرای کمک هـــای مردمـــی بـــه ســـیل 
ـــای  ـــون کمک ه ـــت: تاکن ـــت، گف زدگان اس
ــارد و  ــت میلیـ ــه ارزش هفـ ــدی بـ غیرنقـ
۵۷۰ میلیـــون ریـــال بـــه مناطـــق ســـیل 

ارســـال  بلوچســـتان  و  سیســـتان  زده 
ــتان،  ــزارش شبسـ ــه گـ ــت. بـ ــده اسـ شـ
جمـــع  در  شـــهریاری«  »محمدرحیـــم 
ـــال وقـــوع  ـــه دنب ـــار کـــرد: ب ـــگاران اظه خبرن
ســـیل مخـــرب در سیســـتان و بلوچســـتان، 
هـــال احمـــر در راســـتای کمـــک بـــه 
ـــک  ـــع آوری کم ـــه جم ـــدگان ب ـــیب دی آس

هـــای مردمـــی اقـــدام کـــرده اســـت.
وی بـــا ابـــراز خرســـندی از کمـــک هـــای 
ـــون  ـــزود: تاکن ـــی اف ـــان جنوب ـــردم خراس م
ـــت،  ـــادر، موک ـــامل چ ـــی ش ـــه های محمول
ـــواد  ـــاعته و م ـــی ۷۲ س ـــای غذای ـــته ه بس
ـــده  ـــال ش ـــه ارس ـــن منطق ـــه ای ـــوینده ب ش
ــا را  ــه هـ اســـت. وی ارزش ایـــن محمولـ
ــال  ــون ریـ ــارد و ۵۷۰ میلیـ ــت میلیـ هفـ
ــردم  ــبختانه مـ ــزود: خوشـ ــت و افـ دانسـ
هـــای  صحنـــه  در  جنوبـــی  خراســـان 
ـــه زدگان  ـــه زلزل ـــک ب ـــد کم ـــی مانن مختلف
ـــور و  ـــمال کش ـــیل زدگان ش ـــاه، س کرمانش
ـــه  ـــتان ب ـــتان و بلوچس ـــیل زدگان سیس س

خوبـــی درخشـــیده انـــد.

دیگـــر  بـــه  اشـــاره  بـــا  شـــهریاری 
اقدامـــات هـــال احمـــر در راســـتای 
کمـــک رســـانی هـــا، بیـــان کـــرد: ۱۰ 
ــه  ــری سـ ــا بکارگیـ ــدادی بـ ــروی امـ نیـ
دســـتگاه خـــودروی امـــدادی شـــامل 
دو  و  کامیونـــت  کامیـــون،  تریلـــی، 
دســـتگاه پیـــکاپ از ۲۴ دی مـــاه ســـال 
جـــاری در منطقـــه ســـیل زده مشـــغول 

امـــداد رســـانی هســـتند.
احمـــر  هـــال  جمعیـــت  مدیرعامـــل 
ـــگاه  ـــار کـــرد: ۴۸ پای ـــی اظه خراســـان جنوب
جمـــع آوری کمـــک هـــای مردمـــی در 
سراســـر اســـتان آمـــاده دریافـــت کمـــک 

ــتند. ــای مردمـــی هسـ هـ
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شهرســـتان   ۴ در  دیجیتـــال  فرســـتنده   ۶
ـــره  ـــه صـــورت آزمایشـــی به ـــی ب خراســـان جنوب
بـــرداری شـــد. بـــه گـــزارش امـــروز خراســـان 
ـــی، معـــاون فنـــی صـــدا و ســـیمای مرکـــز  جنوب
ـــر گفـــت:  ـــن خب ـــا اعـــام ای ـــی ب خراســـان جنوب
ایـــن فرســـتنده ها در شهرســـتان های مـــرزی 
نهبنـــدان، درمیـــان و سربیشـــه و همچنیـــن 
ـــی در  ـــورت آزمایش ـــه ص ـــرویه ب ـــتان بش شهرس
ـــیده  ـــرداری رس ـــره ب ـــه به ـــه ب ـــک هفت ـــدت ی م
و جمعیـــت ۲ هـــزار و ۲۵۰ نفـــر از مزایـــای 

افـــزود:  بهره منـــد شـــدند. نظیـــف کار  آن 
ایـــن فرســـتنده ها در روســـتا های ســـیدال 
و دهســـلم در شهرســـتان نهبنـــدان، گیـــت 

ــک  ــان، خانیـ ــتان درمیـ ــکندر در شهرسـ و اسـ
در شهرســـتان بشـــرویه و روســـتای فنـــود در 
ـــرداری رســـید  ـــره ب ـــه به شهرســـتان سربیشـــه ب
و مـــردم روســـتاهای هـــدف از ۱۸ شـــبکه 
تلویزیونـــی دیجیتـــال و ۱۹ شـــبکه رادیویـــی 
ـــرای  ـــزود: ب ـــدند. وی اف ـــوردار ش ـــال برخ دیجیت
ـــن فرســـتنده هـــا  ـــرداری آزمایشـــی از ای ـــره ب به
ـــارات  ـــل اعتب ـــال از مح ـــارد ری ـــدود 3۰ میلی ح
ـــی و ســـازمان صـــدا  اســـتانداری خراســـان جنوب

و ســـیما هزینـــه شـــده اســـت.

چرا انتقاد می کنیم...؟!!!
mohammadraeifard@yahoo.com امروز خراسان جنوبی - محمد راعي فرد

ـــرمقاالتی  ـــن س ـــا ای ـــی، ب ـــه فان ـــرد ک ـــی ک ـــه م ـــتان گای ـــی از دوس یک
کـــه مـــی نویســـی انتظـــار داری کـــه مـــردم در انتخابـــات شـــرکت 
کننـــد و رای بـــه صنـــدوق بریزنـــد، ایـــن همـــه نقـــد و تخریـــب و...
ـــه  ـــه هم ـــود ک ـــی ش ـــار، نم ـــار  صـــد ب ـــار  دوب ـــک ب ـــر اســـت؟ ی ـــه خب چ
ـــرار  ـــی آوری و ق ـــنفکری در م ـــی ادای روش ـــال کن ـــی و خی اش نقدکن

ـــی ...!! ـــت کن ـــور هدای ـــه ن ـــت ب ـــردم را از ظلم ـــت م اس
ـــق دادن در  ـــه طری ـــردن و ارائ ـــد ک ـــوال نق ـــد، اص ـــی گوی ـــت م ـــدم راس دی
ـــه  ـــدل ب ـــک اصـــل نشـــده بلکـــه مب ـــه ی ـــل ب ـــه اینکـــه تبدی ـــا ن کشـــور م
ـــم  ـــم و قل ـــردن قل ـــس گ ـــر پ ـــواره ب ـــده و هم ـــزی ش ـــه تی ـــیر لب شمش

ـــد. ـــی کن ـــنگینی م ـــتش س ـــه دس ب
گفتـــم، حاجـــی مگـــر خـــودت همیشـــه فریـــاد از شـــرایط موجـــود 
نمـــی زنـــی؟ مگـــر بـــه ســـبک خـــودت انتقـــاد نمـــی کنـــی؟ مـــی 
ـــم  ـــرده و چش ـــای ناک ـــار نقده ـــی تلمب ـــی دون ـــی، م ـــه حاج ـــی چی دون
پوشـــی از خطاهـــای کوچـــک اینـــک تبدیـــل بـــه آواری شـــده کـــه 
ـــی از  ـــای کوچک ـــا از عدده ـــاس ه ـــه اخت ـــی ک ـــی دون ـــم، م ـــاهد آنی ش
ـــاورد  ـــودش نی ـــه روی خ ـــم ب ـــی ه ـــد و کس ـــروع ش ـــش ش ـــال پی 3۰ س
ـــا  ـــد ت ـــه کردن ـــادی را ده قفل ـــازه نق ـــد و درب مغ ـــانی نش ـــاع رس و اط
ـــی از  ـــه یک ـــید ک ـــه ای رس ـــه مرحل ـــرد و ب ـــد ک ـــی رش ـــکل پلکان ـــه ش ب
ـــان  ـــاس آپارتم ـــان اخت ـــارد توم ـــزار میلی ـــه ه ـــا باس ـــک ه ـــای بان رئس
ســـاز کشـــور کانـــادا شـــد، بـــاز بنـــام مصلحـــت دهـــان قلـــم و قلـــم 
ـــکل  ـــه ش ـــی ب ـــات مال ـــاح موسس ـــا افتض ـــد ت ـــت را گل گرفتن ـــه دس ب

ـــد...!! ـــت ش ـــره ای روی زنجی
میدونـــی حاجـــی، آنقـــدر نگفتیـــم و ننوشـــتیم کـــه پولشـــویی و انـــواع قاچـــاق 

و زمیـــن خـــواری و تولـــد شـــوم آقـــازاده هـــا تبدیـــل شـــد بـــه یـــک رویـــه..
ــار قدرتمنـــدان سیاســـی و  ــام مصلحـــت اندیشـــی و فشـ حاجـــی، بنـ
ـــادهای  ـــاره فس ـــد درب ـــه نگذارن ـــد ک ـــان را گرفتن ـــم م ـــس قل ـــادی نف اقتص
خانمـــان ســـوز و حـــق کـــش اداری چیزکـــی بنویســـیم و برویـــم بـــه ســـراغ 
ـــه  ـــروت ایـــن مملکـــت تمـــام و کمـــال ب ـــب کـــه چـــرا ث ـــی ایـــن مطل چرای

ـــود...!! ـــی ش ـــیم نم ـــت تقس ـــا عدال ـــد و ب ـــی رس ـــردم نم ـــت م دس
حاجـــی بـــاور کـــن از بـــس در مـــورد خـــوردن حـــق جوانانـــی کـــه خـــورده 
شـــد تـــا بـــا تلفـــن ایـــن و آن بجایشـــان از مـــا بهتـــران جانشـــین شـــوند 
ـــه  ـــان از هرچ ـــیم حالم ـــه بنویس ـــتیم ک ـــازه نداش ـــی اج ـــتیم، یعن ننوش

ـــه هـــم خـــورد...!! ـــه دســـت اســـت ب ـــم ب ـــم و قل قل
گفتـــم حاجـــی، اگـــر قـــرار باشـــه کـــه بـــرای رای دادن مـــردم لـــب 
بدوزیـــم و چیـــزی نگوییـــم آنوقـــت یکـــی دیگـــر از َصعیـــف تریـــن 
ـــرای  ـــی ب ـــخ انقـــاب همچـــون مجلـــس کنون مجلـــس هـــای طـــول تاری

مـــان تـــدارک مـــی بیننـــد...!!
گفتـــم حاجـــی مـــی دونـــی شـــفافیت در آمـــار و عملکـــرد و پرهیـــز 
از دروغ و الپوشـــانی کـــردن و قرنطینـــه نکـــردن واقعیـــات از مـــردم 
یکـــی از اصولـــی تریـــن و ارزشـــمندترین روش هـــای حکمرانیســـت 
ـــرده و او را  ـــه ک ـــی بیم ـــیار طوالن ـــای بس ـــال ه ـــرای س ـــور را ب ـــه کش ک
ـــل توســـعه اخاقـــی، اقتصـــادی، سیاســـی و فرهنگـــی مـــی  ـــر روی ری ب
ـــیار  ـــه بس ـــکار ک ـــه اف ـــدن هم ـــت ش ـــی و یکدس ـــک صدای ـــاند و از ت نش

ـــد؟!!! ـــی کن ـــت دور م ـــاک اس ـــم خطرن ه
ـــه  ـــردم ب ـــت، م ـــه گف ـــرد و محترمان ـــتم را فش ـــی دس ـــت خداحافظ  وق
انـــدازه کافـــی نـــا امیدنـــد تـــو دیگـــه شـــورترش نکن....اینایـــی کـــه 

ـــا... ـــت ام ـــی درس میگ
ــکار  ــه افـ ــواالتی کـ ــی از سـ ــدم و کوهـ ــن مانـ ــت و مـ ــی رفـ حاجـ

عمومـــی را بـــه مرحلـــه بـــدی رســـانده....!!!

صفحه جدید نماینده ولی فقیه در استان  در اینستاگرام ایجاد شد
ـــاد  ـــتاگرام ایج ـــی در اینس ـــان جنوب ـــه در خراس ـــی فقی ـــده ول ـــد نماین ـــه جدی صفح
شـــد. بـــه گـــزارش امـــروز خراســـان جنوبـــی، پـــس از حـــذف دوبـــاره صفحـــه پیشـــین 
ـــت  ـــان از ماهی ـــه نش ـــتاگرام ک ـــی در اینس ـــان جنوب ـــه در خراس ـــی فقی ـــده ول نماین
صهیونیســـتی و آمریکایـــی ایـــن شـــبکه دارد، از امـــروز صفحـــه جدیـــد حجـــت 
ـــره  ـــنگری چه ـــت روش ـــادی در جه ـــا عب ـــید علیرض ـــاج س ـــلمین ح ـــام والمس االس

ـــد. ـــاد ش ـــا آدرس alirezaebadi.ir ایج ـــی ب ـــتکبار جهان ـــن اس ننگی

تمام راه های اصلی و فرعی بیرجند برف روبی شد
ـــا  ـــت: ب ـــد گف ـــتان بیرجن ـــاده ای شهرس ـــل ج ـــل و نق ـــداری و حم ـــس اداره راه رئی
حضـــور مســـتمر و شـــبانه روزی راهـــداران شهرســـتان بیرجنـــد تمامـــی مســـیر هـــای 
ـــد  ـــدند. »احم ـــی ش ـــرف روب ـــتایی ب ـــردد روس ـــر ت ـــای پ ـــی و محوره ـــی و فرع اصل
ـــبانه روزی  ـــتمر و ش ـــور مس ـــا حض ـــته ب ـــد روز گذش ـــی چن ـــرد: ط ـــار ک ـــی« اظه رضای
راهـــداران در راهدارخانـــه هـــای ایـــن شهرســـتان تمامـــی مســـیر هـــای اصلـــی و 

ـــدند.  ـــی ش ـــرف روب ـــتایی ب ـــردد روس ـــر ت ـــای پ ـــور ه ـــی و مح فرع

صدور ۹۸۷ جلد سند مالکیت روستایی و شهری در استان
۹۸۷ جلـــد ســـند مالکیـــت روســـتایی و شـــهری در ۹ مـــاه گذشـــته در خراســـان 
جنوبـــی صـــادر و تحویـــل متقاضیـــان شـــد. مدیـــرکل بنیـــاد مســـکن انقـــاب 
اســـامی اســـتان بـــا اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت: از ایـــن تعـــداد ۲۸۵ جلـــد ســـند 
در شـــهر های کمتـــر از ۲۵ هـــزار نفـــر جمعیـــت و ۷۰۲ جلـــد ســـند در روســـتا ها 
ـــدم  ـــمانی مق ـــد. آس ـــادر ش ـــتان ص ـــاک اس ـــناد و ام ـــت اس ـــاد ثب ـــارکت بنی ـــا مش ب
ـــت  ـــند مالکی ـــد س ـــزار جل ـــود ۲ ه ـــی می ش ـــش بین ـــال پی ـــان امس ـــا پای ـــزود: ت اف

شـــهری و روســـتایی در اســـتان صـــادر شـــود.

پیداشدن ۳ نفر مفقودشده در روستاهای طبس
3 مفقــود روســتای خداآفریــد شهرســتان طبــس بــا تــاش ۱۲ ســاعته تیم هــای 
ــدا  ــالم پی ــمانی س ــرایط جس ــروز در ش ــح دی ــر صب ــال احم ــوی ه ــت و ج جس
ــک  ــوع ی ــتان از وق ــر اس ــال احم ــت ه ــات جمعی ــداد و نج ــاون ام ــدند. مع ش
حادثــه مفقــودی ســه نفــر براثــر گل و الی بارندگــی هــای چنــد روز گذشــته در 
روســتای خداآفریــد طبــس خبــر داد و گفــت: بــا اعــام ایــن حادثــه در ســاعت 
۲3، دو تیــم جســت و جــوی هفــت نفــره بــه منطقــه اعــزام شــدند. اســعدزاده 
ــا بیــان اینکــه در جســت و جــوی اولیــه خــودروی افــراد مفقــود شــده کــه در  ب
ــور  ــه صعــب العب ــا توجــه ب ــزود: ب ــدا شــد ، اف ــود، پی ــار شــده ب گل و الی گرفت
ــا  ــح موکــول شــد. اســعدزاده ب ــه صب ــه ، عملیــات جســت و جــو ب ــودن منطق ب
بیــان اینکــه محــدوده عملیــات جســت و جــو در مــرز شهرســتان های طبــس و 
بشــرویه بــود، گفــت: صبــح دیــروز تیمــی پنــج نفــره نیــز از بشــرویه بــرای جســت 

و جــو بــه محــل وقــوع حادثــه اعــزام شــدند.

معاینه فنی خودروها  با تخفیف ویژه در برخی شهرستانهای استان 
همزمـــان بـــا گرامیداشـــت ۲۹ دی مـــاه روز ملـــی هـــوای پـــاک معاینـــه فنـــی 
خودرهـــای ســـبک در برخـــی شهرســـتانهای اســـتان بـــا تخفیـــف ویـــژه انجـــام 
ـــا  ـــاک ب ـــوای پ ـــی ه ـــت  روز مل ـــاه گرامیداش ـــبت ۲۹ دی م ـــه مناس ـــد. ب ـــد ش خواه
ـــی و  ـــی ، عموم ـــبک  دولت ـــای س ـــل ، خودروه ـــدام و عم ـــاک : اق ـــوای پ ـــعار ه ش
ـــس  ـــن ، خوســـف ، ســـرایان ، و طب ـــد ، قای ـــی بیرجن ـــه فن ـــز معاین شـــخصی در مراک

ـــد.  ـــد ش ـــام خواه ـــژه انج ـــف وی ـــا تخفی ب

سرمقاله

و  توســـعه  نوســـازی،  مدیـــرکل 
ــا  ــان جنوبی بـ ــدارس خراسـ ــز مـ تجهیـ
اشـــاره بـــه تخصیـــص کامـــل بودجـــه 
در  مدرسه ســـازی  میلیـــاردی   ۱۵
خراســـان جنوبی گفـــت: بیرجنـــد نیـــاز 
بـــه 3۰۰ کاس درس دارد. محمدرضـــا 
ـــن  ـــت و دومی ـــرد: بیس ـــار ک ـــی اظه بیک
مدرسه ســـاز  خیریـــن  جشـــنواره 
بـــه   ۹۹ بهـــار  در  خراســـان جنوبی 
صـــورت اســـتانی بـــا حضـــور خیریـــن 

می شـــود. برگـــزار  مســـئوالن  و 
ـــه در جشـــنواره  ـــه اینک ـــا اشـــاره ب  وی ب
گذشـــته خیریـــن حـــدود ۲۴ میلیـــارد 
ــرد:  ــته اند، بیان کـ ــد داشـ ــان تعهـ تومـ
ــد خیریـــن  ــد از تعهـ ــون ۶۰ درصـ تاکنـ
مدرسه ســـاز در دوره قبـــل جشـــنواره 
ـــاره  ـــا اش ـــی ب ـــت. بیک ـــده اس ـــق ش محق
ــت  ــه گذشـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــه اینکـ بـ
تنهـــا ۸ مـــاه از برگـــزاری جشـــنواره 

ــزان تحقـــق تعهـــد مطلـــوب  ایـــن میـ
در  ادامـــه داد:  می شـــود،  ارزیابـــی 
زمینـــه نیـــاز اســـتان بـــه ســـاخت 
فـــراوان  تأکیـــد  بـــا  درس  کاس 
شـــهر  حاشـــیه های  مـــا  اولویـــت 

ـــوه  ـــان، زیرک ـــد از آن درمی ـــد و بع بیرجن
ــت.  ــن اسـ و قائـ

ــهر  ــم در شـ ــر بخواهیـ ــزود: اگـ وی افـ
بـــه  آن  حاشـــیه های  و  بیرجنـــد 
نظـــر  از  مطلـــوب  میـــزان  و  ُنـــرم 

 3۰۰ بایـــد  برســـیم  درس  کاس 
ــرکل  ــود. مدیـ ــاخته شـ کاس درس سـ
نوســـازی، توســـعه و تجهیـــز مـــدارس 
خراســـان جنوبی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
ــازی  ــرای مدرسه سـ ــی بـ ــه دولتـ بودجـ
در خراســـان جنوبی در ســـال جـــاری 
اســـت،  بـــوده  تومـــان  میلیـــارد   ۱۵
ـــه صـــورت کامـــل  ـــن بودجـــه ب ـــت: ای گف
شـــرایط  در  یافتـــه کـــه  اختصـــاص 
تنگنـــای اقتصـــادی دولـــت بســـیار 
مطلـــوب ارزیابـــی می شـــود. بیکـــی 
ــزان از  ــه میـ ــه چـ ــه کـ ــن زمینـ در ایـ
محـــل  از  اســـتان  در  مدرسه ســـازی 
اســـت،  بـــوده  خیـــران  کمک هـــای 
ســـهم   ۹۷ ســـال  در  شـــد:  یـــادآور 
مدرسه ســـازی  اعتبـــار  از  خیریـــن 
ــه آن  ــوده و بقیـ ــد بـ ــدود 3۸ درصـ حـ
از محـــل بودجه هـــای دولتـــی تأمیـــن 

ــت. ــده اسـ شـ

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی خبر داد:

تخصیص بودجه ۱۵میلیاردی به مدرسه سازی
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یادداشت امروز

خطبه ای برای شگفت زدگی جهان
امروز خراســـان جنوبی - محمد فاضل

ایـــن مـــرد استراتژیســـت اســـت. ایـــن جملـــه را در مطالـــب 
مختلـــف بـــه نقـــل از چهـــره هـــای گوناگـــون خارجـــی خوانـــده 
ـــق  ـــد. ح ـــن دارن ـــی چنی ـــاب، نگاه ـــر انق ـــف رهب ـــه در توصی ام ک
ـــط-  ـــی -فق ـــن جهان ـــده ای ـــه قاع ـــر ب ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــم همی ه
بیندیشـــیم، رهبـــری کـــه در حلقـــه آتـــش، کشـــورش نگیـــن 
امنیـــت باشـــد، بـــه قاعـــده بایـــد دارای راهبردهـــای ممتـــاز 
باشـــد. بـــه ویـــژه کـــه همـــه مـــی دانیـــم هـــدف اصلـــی حلقـــه 
آتـــش بـــه نابـــودی کشـــاندن ایـــن نگیـــن اســـت. آنـــان همـــه 
ـــا  ـــرح ه ـــه ط ـــا هم ـــا ب ـــن ام ـــرای ای ـــد ب ـــته ان ـــود را گذاش ـــوان خ ت
ــرار دارد  ــار قـ و برنامـــه هاشـــان، ایـــران در قلـــه امنیـــت و اعتبـ
و ایـــن رهیـــن راهبـــری هـــای یـــک فـــرد ممتـــاز اســـت. کســـی 
کـــه توانســـته اســـت مـــردم را متحـــد نگـــه دارد تـــا جایـــی کـــه 
ـــان در  ـــی آن ـــم افزای ـــزه ه ـــاز معج ـــال، ب ـــک س ـــل و ی ـــد از چه بع
ـــد.  ـــره کن ـــان را خی ـــم جهانی ـــا، چش ـــردار دل ه ـــازه س ـــییع جن تش
شـــاید مـــردم کوچـــه و خیابـــان نداننـــد امـــا مطالعـــه گـــران و 
ـــد  ـــه چن ـــد ک ـــی دانن ـــوب م ـــی خ ـــی و نظام ـــای سیاس ـــاالن فض فع
ـــرد  ـــن م ـــر همی ـــاران تدبی ـــه ب ـــر ب ـــه آخ ـــی را در دقیق ـــگ حتم جن
خامـــوش کردیـــم. مـــردی کـــه بـــا نـــام پـــر ارج و قـــرب "آیـــت 
ـــه  ـــه تمام ـــام روح ا..." را ب ـــای " ام ـــه ای" ج ـــی خامن ـــید عل ا... س
ـــرگاه  ـــه ه ـــتود ک ـــد س ـــش را بای ـــت. او را و تدبیرهای ـــرده اس ـــر ک پ
ـــت  ـــکاران دس ـــه طمع ـــده ک ـــث ش ـــت باع ـــاده اس ـــا نه ـــدان پ ـــه می ب
بکشـــند از ایـــن جغرافیـــا. ببخشـــید قصـــد توصیـــف مقـــام 
ـــردی  ـــار راهب ـــک رفت ـــه ی ـــم ب ـــی خواه ـــه م ـــدارم بلک ـــری را ن رهب
ـــر  ـــه اخی ـــن جمع ـــه در همی ـــم ک ـــه ده ـــان توج ـــرت ایش ـــر حض دیگ
اتفـــاق افتـــاد. دوســـت و دشـــمن منتظـــر بودنـــد تـــا ســـخنانی 
ویـــژه و متناســـب بـــا شـــرایط ویـــژه از زبـــان ایشـــان بشـــنوند. 
ـــی  ـــی م ـــاپیش، تیترهای ـــی- پیش ـــم -حت ـــا ه ـــه ه ـــی روزنام برخ
ــم  ــا هـ ــت. دنیـ ــت داشـ ــن حکایـ ــاری چنیـ ــه از انتظـ ــد کـ زدنـ
انتظـــاری چنیـــن مـــی کشـــید امـــا یـــک بـــار دیگـــر ایـــن مـــرد 
ـــت  ـــش آب بس ـــا آرام ـــق، ب ـــی دقی ـــه خوان ـــا نقش ـــت، ب استراتژیس
ـــاب،  ـــه انق ـــر فرزان ـــتند. رهب ـــن داش ـــذ و در ذه ـــه در کاغ ـــه آنچ ب
بـــه زیبایـــی تبییـــن کردنـــد کـــه نـــه شـــرایط ویـــژه اســـت و نـــه 
ـــام  ـــاد ام ـــت. آدم ی ـــادی اس ـــز ع ـــه چی ـــاده. هم ـــوق الع ـــا ف ماجراه
ـــد  ـــگ بودن ـــاز جن ـــول والی آغ ـــه در ه ـــی هم ـــه وقت ـــد ک ـــی افت م
ـــده  ـــه ای آم ـــه دیوان ـــد ک ـــق کردن ـــه تزری ـــه جامع ـــش ب ـــن آرام چنی
و ســـنگی انداختـــه ... حـــاال هـــم حکایـــت همـــان اســـت و امـــا 
ماجـــرا همـــان نیســـت چـــون دیوانـــه ای کـــه آمـــده و ســـنگی 
ـــده  ـــر خـــود دی ـــاره در براب ـــک ب ـــه ی ـــردم را ب ـــه، هـــم همـــه م انداخت
ـــش و  ـــه جـــرات ســـنگ دوم از جان ـــان ک و هـــم ســـیلی خـــورده چن
ـــی  ـــان م ـــت. آن ـــاده اس ـــاره افت ـــک ب ـــه ی ـــتش، ب ـــنگ دوم از دس س
ـــه  ـــا ک ـــا دری ـــد ام ـــژه بخوانن ـــرایط وی ـــر، ش ـــان رهب ـــتند از زب خواس
ـــرو  ـــه اب ـــان اخـــم ب ـــا دریاب ـــک ســـنگ برآشـــفته نمـــی شـــود ت ـــا ی ب
ـــا  ـــت دنی ـــوان گف ـــی ت ـــت ا... م ـــی آی ـــه خوان ـــن خطب ـــا ای ـــاورد. ب بی
ـــار دیگـــر از رهبـــر استراتژیســـت ایـــران، درس گرفـــت. درس تدبیـــر  ب
ـــدند  ـــر ش ـــن ت ـــا مطمئ ـــم حتم ـــاور ه ـــرآن ب ـــرایط. ب ـــت ش و مدیری
کـــه بـــا یـــک استراتژیســـت تمـــام عیـــار طرفنـــد کـــه در نـــگاه 
دینـــی مـــا، پشـــتوانه هـــای معنـــوی بـــی هماننـــدی هـــم دارد.

چیـــزی کـــه در تـــرازو داری دنیـــا بـــدان نمـــی تـــوان رســـید....

ـــت  ـــان بعث ـــجویی خیاب ـــگاه دانش ـــاکنین خواب ـــام؛ از س ...915 باس
ــبز  ــای سـ ــرم فضـ ــت محتـ ــرم و معاونـ ــهردار محتـ ــتم. از شـ هسـ
ـــان را  ـــن خیاب ـــک ای ـــدان کوچ ـــوار و می ـــه بل ـــیدگی ب ـــت رس درخواس
ـــی  ـــت. م ـــاده اس ـــم افت ـــدان از قل ـــوار و می ـــن بل ـــازی ای دارم. زیباس
ـــی،  ـــدول کش ـــزی، ج ـــگ آمی ـــا رن ـــدک) مث ـــه ای ان ـــا هزین ـــوان ب ت

ـــرد. ـــازی ک ـــا س ـــی و …( زیب ـــنگریزه رنگ س

ــای  ــرح هـ ــا طـ ــا بـ ــه مـ ــکن جامعـ ــکل مسـ ــام. مشـ ...915 سـ
ــکلی از  ــه مشـ ــر، چـ ــکن مهـ ــد. مسـ ــد شـ ــل نخواهـ ــف حـ مختلـ
ـــی مســـکن  مســـکن مـــا را برطـــرف کـــرده کـــه حـــاال بـــه طـــرح مل
پرداختـــه ایـــم؟ دادن وام هـــای مختلـــف مســـکن هـــم کارگشـــا 
نیســـت. علـــت گرانـــی مســـکن، 1- دالل بـــازی هـــا، 2- خریـــد و 
ـــن  ـــود قوانی ـــدم وج ـــودجویی، 3- ع ـــت س ـــای کاذب جه ـــروش ه ف
ـــاز واقعـــی مـــردم، 5- دادن  ـــر نی مـــدون مســـکن، 4- عـــدم نظـــارت ب
ـــاز  ـــه افـــراد،  6 فروختـــن مســـکن بعـــد از گرفتـــن امتی وام مســـکن ب
ـــه مســـکن اســـت.  ـــراد ب ـــاز واقعـــی بعضـــی اف مســـکن و 7- عـــدم نی
ـــوازم  ـــاک و ل ـــی و پوش ـــواد غذای ـــرخ م ـــه ن ـــه ب ـــه ک ـــا همانگون لطف
ـــرخ مســـکن هـــم حســـاس  ـــه ن ـــد ب ـــی حســـاس هســـتیم، بیایی زندگ

شـــویم و نظـــارت کارشناســـی شـــده داشـــته باشـــیم.

ـــران یکـــی از شـــعبات خـــودش را  ـــان ای ـــون زب ...915 ســـام.کاش کان
ـــهر  ـــوب ش ـــعبه در جن ـــر دوش ـــرد. االن ه ـــی ک ـــر م ـــهر دای ـــز ش در مرک
ـــه از شـــمال و  ـــی ک ـــرای بچـــه های ـــد ب ـــت و آم ـــی باشـــد و رف ـــر م دای
ـــدف(  ـــان ص ـــعبه خیاب ـــه ش ـــژه ب ـــی کنند)بوی ـــه م ـــهر مراجع ـــز ش مرک

ـــت. ـــکل اس ـــی مش خیل

ـــور  ـــات و ام ـــر ارتباط ـــی مدی ـــاب برات ـــت جن ـــام خدم ـــا س ...915 ب
ــدروی  ــن کنـ ــرا الیـ ــد چـ ــأ بفرماییـ ــهرداری. لطفـ ــل شـ ــن المـ بیـ
ــی  ــفالت نمـ ــا 47 آسـ ــت 41 تـ ــل امامـ ــت حدفاصـ ــان امامـ خیابـ

شـــود.

...915 شـــهرداری بیرجنـــد بـــرای نصـــب تابلوهـــای راهنمـــای 
مســـیر در تمـــام خیابـــان هـــای اصلـــی و فرعـــی چـــه برنامـــه ای 
ـــت  ـــواردی اس ـــه م ـــر از چال ـــفالت پ ـــک و آس ـــای تاری ـــارک ه دارد؟ پ
کـــه شـــهرداری بیرجنـــد بایـــد ایـــن مشـــکات را یـــک بـــار بـــرای 

همیشـــه حـــل کنـــد.

ـــران اســـت. مســـئولین توجـــه داشـــته  ـــی گ ...915 قیمـــت چـــادر خیل
باشـــند بـــا ایـــن قیمـــت هـــا کســـی نمـــی توانـــد چـــادر بخـــرد. 

قیمـــت چـــادر متوســـط 250 هـــزار تومـــان اســـت.

...915 باســـام؛ یکـــی از مشـــکات شـــهر بیرجنـــد اجـــرای چنـــد بـــاره پـــروژه 
هـــای عمرانـــی اســـت کـــه هزینـــه آن بـــر دوش مـــردم اســـت. لطفـــا قبـــل از 

اجـــرای طـــراح هـــای عمـــران شـــهری کارشناســـی الزم انجـــام شـــود .

امروز خراسان جنوبی - گروه خبر
ـــان  ـــتانداری خراس ـــی اس ـــی و اجتماع ـــی، امنیت ـــاون سیاس مع
جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه نزدیـــک شـــدن زمـــان برگـــزاری انتخابـــات 
ـــر  ـــر داد. ناص ـــازی خب ـــای مج ـــا و فض ـــون ه ـــت تریب از مدیری
خـــوش خبـــر در نهمیـــن جلســـه شـــورای اطـــاع رســـانی بـــا 
ـــانی  ـــاع رس ـــورای اط ـــات ش ـــیت اقدام ـــه حساس ـــن ک ـــان ای بی
ـــات بیشـــتر شـــده اســـت،  ـــه انتخاب ـــده ب ـــی مان ـــاه باق ـــک م در ی
ـــی  ـــارکت مردم ـــت مش ـــت، تقوی ـــا جدی ـــام ب ـــن ای ـــت: در ای گف
ـــاد  ـــات، ایج ـــات و مطالب ـــه ابهام ـــخگویی ب ـــات، پاس در انتخاب
نشـــاط انتخاباتـــی در بیـــن مـــردم، مدیریـــت تریبـــون هـــا و 

ـــرد. ـــم ک ـــال خواهی ـــازی را دنب ـــای مج فض
ـــود  ـــا وج ـــه ب ـــی جامع ـــای کنون ـــه فض ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــاد  ـــرای ایج ـــا ب ـــاش ه ـــام و ت ـــدان نظ ـــری معان ـــار حداکث فش
انشـــقاق و دو دســـتگی بیـــن مـــردم، متفـــاوت بـــا شـــرایط 

ـــات ســـال هـــای گذشـــته اســـت، خاطرنشـــان  ـــر انتخاب ـــم ب حاک
ـــالم  ـــای س ـــت از فض ـــت و حراس ـــتای حفاظ ـــد در راس ـــرد: بای ک
ــی  ــا ی قانونـ ــت هـ ــه ظرفیـ ــت از همـ ــا جدیـ ــی بـ انتخاباتـ

ـــم. ـــتفاده کنی ـــن اس ممک
رئیـــس شـــورای اطـــاع رســـانی اســـتان، بـــر ضـــرورت 
ـــردم  ـــارکت م ـــب مش ـــش ضری ـــای افزای ـــران ه ـــای پیش احص
خراســـان جنوبـــی در انتخابـــات پیـــش رو توســـط دســـتگاه 
هـــای ذیربـــط و اجرایـــی کـــردن آنهـــا در زمـــان باقیمانـــده 
انتخابـــات تاکیـــد کـــرد. معـــاون سیاســـی، امنیتـــی و 
اجتماعـــی اســـتانداری بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت اعتمـــاد در 
جامعـــه، از ضـــرورت برجســـته ســـازی خدمـــات دولـــت و 
ــاد  ــی ایجـ ــجام اجتماعـ ــامی و انسـ ــوری اسـ ــام جمهـ نظـ
ـــلیمانی در  ـــپهبد س ـــهید س ـــییع ش ـــم تش ـــس از مراس ـــده پ ش
ـــخن  ـــمنان س ـــده دش ـــوس کنن ـــل مای ـــوان عام ـــه عن ـــور ب کش

ــردم قدردانـــی  ــادار مـ ــور معنـ ــارکت و حضـ گفـــت و از مشـ
نمـــود. وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه انتخابـــات باالتریـــن 
مظهـــر مشـــارکت سیاســـی مـــردم اســـت، خاطرنشـــان 
کـــرد: پاســـخگویی بـــه مطالبـــات قانونـــی مـــردم و اقنـــاع 
ـــذار  ـــر گ ـــم تاثی ـــای مه ـــه ه ـــی از مولف ـــکار عموم ـــازی اف س
ـــتا  ـــن راس ـــون در ای ـــه تاکن ـــت ک ـــری اس ـــارکت حداکث ـــر مش ب
ـــه  ـــم ک ـــاش داری ـــده و ت ـــام ش ـــی انج ـــبتا خوب ـــات نس اقدام
ـــای  ـــایر اعض ـــه، س ـــه جلس ـــود. در ادام ـــت ش ـــد تقوی ـــن رون ای
ـــه ارائـــه نظـــرات و پیشـــنهادات  شـــورای اطـــاع رســـانی نیـــز ب
ــتان در  ــردم اسـ ــارکت مـ ــش مشـ ــتای افزایـ ــود در راسـ خـ
ـــی،  ـــراث فرهنگ ـــرکل می ـــی مدی ـــد. رمضان ـــات پرداختن انتخاب
صنایـــع دســـتی و گردشـــگری اســـتان نیـــز محورهـــای 
ـــروژه  ـــانه ای پ ـــت رس ـــن پیوس ـــرای تبیی ـــود ب ـــنهادی خ پیش

هـــای مرتبـــط بـــا حـــوزه ایـــن اداره کل را بیـــان کـــرد.

امروز خراسان جنوبی - گروه خبر
مراکـــز خدمـــات جامـــع ســـامت شـــهری و 
ـــتی  ـــای بهداش ـــا و خانه ه ـــتایی، پایگاه ه روس
ـــی  ـــات ده ـــاده خدم ـــد آم ـــتان بیرجن در شهرس
ـــتند.  ـــال هس ـــنی میانس ـــروه س ـــه گ ـــگان ب رای
ـــی ، رئیـــس  ـــه گـــزارش امـــروز خراســـان جنوب ب
ـــا اعـــام  ـــد ب مرکـــز بهداشـــت شهرســـتان بیرجن
ـــبت  ـــه مناس ـــه ب ـــن برنام ـــت: ای ـــر گف ـــن خب ای
گرامیداشـــت روز هـــوای پـــاک )29 دی( بـــا 

ـــدام و عمـــل و برنامـــه  ـــاک، اق شـــعار هـــوای پ
ــرای  ــرطان بـ ــا سـ ــارزه بـ ــی مبـ ــش ملـ پویـ
ــه  آگاهـــی عمومـــی و جلـــب حمایـــت همـ
ـــرطان  ـــگیری س ـــعار پیش ـــا ش ـــردم ب ـــه م جانب

بـــا خودمراقبتـــی و امیـــد برگـــزار می شـــود.
خطرســـنجی  افـــزود:  مطلـــق  زنگویـــی 
افـــراد  در  عروقـــی  قلبـــی  بیماری هـــای 
ســـرطان  غربالگـــری   ، ســـال   30 بـــاالی 
روده بـــزرگ در افـــراد بـــاالی 50 ســـال ، 

و  پســـتان  رایـــگان ســـرطان  غربالگـــری 
تشـــخیص زودهنـــگام ســـرویکس بـــرای 
خانم هـــای بـــاالی 30 ســـال و مراقبـــت 
ماهانـــه افـــراد مبتـــا بـــه فشـــارخون بـــاال 
و دیابـــت از خدماتـــی اســـت کـــه در ایـــن 

ارائـــه می شـــود. مراکـــز 
وی گفـــت: در ســـایر ایـــام ســـال نیـــز مـــردم 
ـــت  ـــده و دریاف ـــکیل پرون ـــرای تش ـــد ب می توانن
ـــد. ـــدام کنن ـــن مراکـــز اق ـــگان در ای خدمـــات رای

معاون استاندار در جلسه شورای اطالع رسانی خراسان جنوبی عنوان کرد:

مدیریت تریبون ها

 مدیـــرکل کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی )ره( خراســـان جنوبـــی 
ـــار  ـــان ۸0۸ بیم ـــه  درم ـــون هزین ـــدای امســـال تاکن ـــت: از ابت گف
در اســـتان از محـــل جمـــع آوری زکات تأمیـــن و پرداخـــت شـــده 
ـــزود: ۸9  ـــا اف ـــا ایرن ـــو ب ـــت و گ ـــادی در گف اســـت. رضـــا ســـلم آب
ـــال  ـــدای امس ـــتان از ابت ـــده در اس ـــع آوری ش ـــد زکات جم درص
تاکنـــون، معـــادل ســـه میلیـــارد و 344 میلیـــون تومـــان در 
بخـــش محرومـــان هزینـــه شـــد. وی اظهـــار داشـــت: همچنیـــن 
از محـــل زکات 65 ســـری جهیزیـــه و ســـاخت، مرمـــت و 

ـــت.   ـــده اس ـــن ش ـــز تأمی ـــکونی نی ـــد مس ـــازی 4۸ واح بازس
ـــان  ـــتان خراس ـــی )ره( اس ـــام خمین ـــداد ام ـــه ام ـــرکل کمیت مدی
ــدای  ــی از ابتـ ــان جنوبـ ــران خراسـ ــرد: خیـ ــان کـ جنوبـــی بیـ
ـــی  ـــاد حمایت ـــه نه ـــان ب ـــون توم ـــارد و ۸ میلی ـــال 46میلی امس

کمیتـــه امـــداد اســـتان بـــه صـــورت نقـــدی و غیـــر نقـــدی 
کمـــک کردنـــد. وی بـــا بیـــان اینکـــه درآمـــد محقـــق شـــده 
نســـبت بـــه 9 مـــاه ســـال گذشـــته 50 درصـــد رشـــد داشـــته 
اســـت، افـــزود: ایـــن کمک هـــا در مناســـب های مختلـــف از 
ـــام  ـــای ایت ـــع آوری و در بخش ه ـــات و زکات جم ـــل صدق مح
و محســـنین، بهداشـــت و درمـــان، مســـکن، جهیزیـــه و درمانـــی 
بیمـــاران هزینـــه شـــده اســـت. ســـلم آبـــادی بـــا اشـــاره بـــه 
ـــه از  ـــان صدق ـــون توم ـــارد و ۸71 میلی ـــه میلی ـــع آوری س جم
ـــران  ـــرد: خی ـــح ک ـــی تصری ـــان جنوب ـــال در خراس ـــدای امس ابت
ــارد و ۸11  ــنین 11 میلیـ ــام و محسـ ــرام ایتـ ــای اکـ در طرح هـ
ـــد.   ـــک کردن ـــود کم ـــوی خ ـــدان معن ـــه فرزن ـــان ب ـــون توم میلی
ـــت:  ـــد و گف ـــادآور ش ـــا را ی ـــن کمک ه ـــدی ای ـــد 17 درص وی رش

در حوزه هـــای بهداشـــت و درمـــان 49۸ میلیـــون تومـــان، 
مســـکن 62۸ میلیـــون تومـــان و جهیزیـــه یـــک میلیـــارد و ۸50 
میلیـــون تومـــان کمک هـــای خیـــران توزیـــع شـــده اســـت.   
ـــی  ـــی )ره( خراســـان جنوب ـــام خمین ـــداد ام ـــه ام ـــرکل کمیت مدی
بـــا بیـــان اینکـــه افزایـــش کمک هـــای مردمـــی بـــه کمیتـــه 
ـــاد اســـت،  ـــن نه ـــه ای امـــداد نشـــاگر حســـن اعتمـــاد عمومـــی ب
ـــت و  ع وق ـــر ـــی در اس ـــای مردم ـــام کمک ه ـــت: تم ـــار داش اظه
ـــار  ـــن اقش ـــاد در بی ـــن نه ـــنجی ای ـــتم نیازس ـــاس سیس ـــر اس ب

ــود. ــع می شـ ــتان توزیـ ــیب پذیر اسـ آسـ

هزینه درمان ۸۰۸ بیمار در استان
  از محل زکات تأمین شد

خدمات رایگان
 در پایگاه ها 
و خانه های 
بهداشت بیرجند
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صیفی   محمود  شهید 
بـــه نـــام معشـــوق شـــهيدانى كـــه بـــا خـــون خـــود اســـام را جـــان بخشـــيدند، 
بـــه نـــام معبـــود مادرانـــى كـــه زحمـــات چنديـــن ســـاله خـــود را فـــداى 
ـــا امـــام زمـــان  ـــى كـــه در انتظـــار آق ـــام خـــداى بچه هاي ـــه ن ـــد و ب اســـام كردن
ـــدازه خـــود  ـــه ان ـــد ب ـــران حـــزب ا...! شـــما باي ـــرادران و خواه )ع( هســـتند... ب
ـــن اســـام  ـــه اي ـــه درســـتى ك ـــزم! ب ـــادر عزي ـــدر و م ـــد... پ ـــارى كني اســـام را ي
بـــا ريختـــن هميـــن خـــون هـــاى جوانـــان آبيـــارى شـــده و ديديـــم كـــه 
ـــان  ـــاوه گوي ـــوغ ي ـــر ي ـــلمين را از زي ـــه مس ـــا چگون ـــون صه ـــن خ ـــن اي ريخت
ـــر  ـــرخ ت ـــلمان س ـــرادران مس ـــر ب ـــون ديگ ـــر از خ ـــا مگ ـــون م ـــات داد، خ نج

ـــروم. ـــن ن ـــد و م ـــام برون ـــا در راه اس ـــه آنه ـــت ك اس
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در شـــماره گذشـــته در قالـــب گزارشـــی تحـــت عنـــوان "مدیریـــت 
ـــهر  ـــای ش ـــث اولویت ه ـــردم؟" در بح ـــرای م ـــا ب ـــردم ی ـــر م ـــهری َب ش
ـــا تنـــی چنـــد از شـــهروندان گفتگـــو کردیـــم و نظـــرات آنـــان  بیرجنـــد ب

ـــدیم. ـــا ش را جوی
ـــه  ـــد ک ـــاره می کنن ـــهر اش ـــای ش ـــه اولویت ه ـــی ب ـــهروندان در حال ش
ـــر  ـــت پیگی ـــا جدی ـــات را ب ـــدان اجتماع ـــاد می ـــهرداری ایج ـــورا و ش ش
هســـتند؛ امـــا بعیـــد اســـت از نـــگاه شـــهروندان ایـــن پـــروژه کـــه 
ـــر اســـت در اولویـــت باشـــد چـــون طـــرح هـــای مهـــم  ـــه  ب بســـیار هزین
ـــت  ـــم اس ـــی و مه ـــهر حیات ـــرای ش ـــرای آن ب ـــه اج ـــر ک ـــی ت و اساس
ـــه  ـــد اجـــرا شـــود. طـــرح میـــدان اجتماعـــات کـــه ب وجـــود دارد کـــه بای
صـــورت نپختـــه و در قالـــب یـــک نامـــه از ســـوی شـــورا بـــه کمیســـیون 
ـــه  ـــیون مواج ـــت کمیس ـــا مخالف ـــده ب ـــال ش ـــداری ارس ـــق فرمان تطبی
ـــاد  ـــودن ابع ـــخص ب ـــا آن نامش ـــت ب ـــده مخالف ـــل عم ـــده و از دالی ش
ـــر از  ـــن دیگ ـــد ت ـــا چن ـــماره ب ـــن ش ـــود. در ای ـــرح ب ـــن ط ـــف ای مختل
شـــهروندان و برخـــی مســـئولین و کارشناســـان امـــر در ایـــن بـــاره 
گفتگـــو نماییـــم و در قســـمت بعـــدی گـــزارش در شـــماره هـــای 
ـــه  ـــهروند ب ـــک ش ـــم داد. ی ـــه خواهی ـــا را ادام ـــن گفتگوه ـــز ای ـــی نی آت
ـــهر  ـــر ش ـــت: ورودی ه ـــرد و گف ـــاره ک ـــهر اش ـــای ش ـــت ورودی ه اهمی
حکـــم ویتریـــن و پیشـــانی آن شـــهر را دارد و ایـــن مهـــم تاکنـــون 
مـــورد توجـــه شـــورا و شـــهرداری نبـــوده و اقـــدام خـــاص و قابـــل 

ـــت. ـــه اس ـــورت نگرفت ـــوص ص ـــن خص ـــی در ای توجه
مدیریت شهری خیلی اهل ریسک و انجام

 کارهای بزرگ و مؤثر نیست
ـــا  ـــت شـــهری م ـــی مدیری ـــه نظـــر مـــی رســـد خیل ـــزود: ب معتمـــدی اف
اهـــل ریســـک و انجـــام کارهـــای بـــزرگ و مؤثـــر و دارای اولویـــت 
ـــه  ـــزرگ و هزین ـــروژه ب ـــدان اجتماعـــات، پ ـــه احـــداث می نیســـت. البت
ـــده  ـــای عدی ـــه نیازه ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــود؛ ام ـــی ش ـــوب م ـــری محس ب
ـــه  ـــرد. وی اضاف ـــرار گی ـــت ق ـــد در اولوی ـــهروندان نمی توان ـــهر و ش ش
ـــه  ـــت ک ـــوان دریاف ـــی ت ـــذرا م ـــد گ ـــی هرچن ـــه و نگاه ـــا توج ـــرد: ب ک
ـــایش و  ـــت آس ـــا جاریس ـــهر م ـــون در ش ـــه اکن ـــی ک ـــول و قوانین اص
ـــه  ـــی ناپخت ـــد و اصول ـــن نمی کن ـــهروندان را تأمی ـــهر و ش ـــش ش آرام
ـــی و  ـــر بوم ـــی غی ـــط گروه ـــه توس ـــًا ک ـــود؛ خصوص ـــی ش ـــوب م محس
ـــل می شـــود.  ـــا تحمی ـــت زده م ـــردم متعجـــب و به ـــر م ـــه ب ـــم تجرب ک
ـــول  ـــرای اص ـــات از اج ـــب اوق ـــل اغل ـــن دلی ـــه همی ـــه داد: ب وی ادام
ـــردم  ـــر م ـــه ب ـــود و در نتیج ـــی ش ـــدول م ـــان ع ـــی مجری ـــط برخ توس
ـــه  ـــود ک ـــی ش ـــده م ـــد فهمان ـــی آی ـــان م ـــدن خوشش ـــد ش ـــه از مقی ک
ـــا  ـــود از آنه ـــی ش ـــتند و م ـــی نیس ـــور مهم ـــد، ام ـــول و قواع ـــن اص ای

ـــه  ـــود ب ـــد ب ـــز خواه ـــه آمی ـــد فاجع ـــن رون ـــج ای ـــذا نتای ـــرد ل ـــدول ک ع
ـــان  ـــی خیاب ـــط کش ـــی و خ ـــای راهنمای ـــراغ ه ـــر چ ـــال اگ ـــوان مث عن
ـــل  ـــاده اهمیـــت داشـــت بخـــش قاب ـــران پی ـــدگان و عاب ـــرای رانن هـــا ب
ـــکیل  ـــاده تش ـــن پی ـــا را عابری ـــات م ـــات تصادف ـــار تلف ـــی از آم توجه

نمی دادنـــد.
وقوع فاجعه زیست محیطی در جوار شهرداری و شورا

شـــهروند دیگـــری گفـــت: اینکـــه پایـــگاه هوایـــی، فـــرودگاه بیـــن 
ـــهر و در  ـــیه ش ـــتان در حاش ـــوخت اس ـــره س ـــازن ذخی ـــی و مخ الملل
کنـــار یکدیگـــر قـــرار می گیـــرد و شـــورا و ســـایر مســـئولین نســـبت 
بـــه ایـــن وضعیـــت بی تفـــاوت هســـتند نشـــان دهنـــده بســـیاری 
ـــاختمان  ـــوار س ـــه در ج ـــزود: اینک ـــینی اف ـــت. حس ـــت هاس از واقعی
شـــهرداری و شـــورا در دل شـــهر، بزرگتریـــن فاجعـــه زیســـت محیطـــی 
ـــای  ـــترش فض ـــظ و گس ـــون حف ـــود قان ـــا وج ـــتیم و ب ـــاهد هس را ش
ســـبز، شـــاهد مـــرگ کاج هـــا هســـتیم و بـــا وعـــده هـــای واهـــی 
اجـــازه تضییـــع حقـــوق شـــهروندان داده می شـــود؛ بایـــد انتظـــار 
داشـــت ایـــن حقایـــق تلـــخ در جای جـــای شـــهر خودنمایـــی کنـــد.

مگر شورا بر کار شهرداری نظارت ندارد؟
وی اضافـــه کـــرد: آیـــا تعویـــض بلوک هـــای خیابـــان هـــا در اولویـــت بـــود 
ـــود  ـــا وج ـــی ب ـــاغ مل ـــه ب ـــق ب ـــی متعل ـــرای اراض ـــوار ب ـــیدن دی ـــا کش و ی
ـــئوالن  ـــای مس ـــدن و حاش ـــراز ندی ـــا اب ـــداوم آن ب ـــوز و ت ـــتن مج نداش
امـــر بـــه نظـــر می رســـد شـــورای شـــهر هـــم برنامـــه ای بـــرای ایـــن 
ـــی  ـــا غیرعلن ـــدد، ام ـــات متع ـــزاری جلس ـــا برگ ـــدارد و ب ـــامانی ها ن نابس
ـــا  ـــت ب ـــب نیس ـــذا عجی ـــت و ل ـــده اس ـــی ش ـــردرگمی و روزمرگ ـــار س دچ
ـــات در  ـــدان اجتماع ـــاد می ـــی ایج ـــکات اساس ـــه مش ـــن هم ـــود ای وج
اولویـــت قـــرار گیـــرد و شـــهرداری بـــرای تخریـــب بـــه طـــرز عجیبـــی 
ـــر  ـــان گفـــت: مگـــر اعضـــای شـــورا ب تعجیـــل داشـــته باشـــد. وی در پای
ـــورا  ـــر ش ـــدون نظ ـــهرداری ب ـــر ش ـــد؟ مگ ـــارت ندارن ـــهرداری نظ کار ش
می توانـــد کاری انجـــام دهـــد؟ شـــورا نبایـــد بـــه صنـــدوق پســـتی 
تبدیـــل شـــود و مکاتبـــات و شـــکایت مـــردم از شـــهرداری را عینـــًا بـــه 

ـــد. ـــاع ده ـــهرداری ارج ـــود ش خ
پروژه های اولویت دار به ویژه در طرح تفصیلی زیاد داریم

یکـــی از اعضـــای اســـبق شـــورای شـــهر بیرجنـــد نیـــز گفـــت: 
ـــم  ـــد داری ـــهر بیرجن ـــطح ش ـــت دار در س ـــای اولوی ـــیاری از پروژه ه بس
کـــه متأســـفانه طـــی ســـنوات گذشـــته کمتـــر بـــه ایـــن پروژه هـــا 
پرداختـــه شـــده اســـت. مهنـــدس فخـــار اجـــرای پروژه هـــای 
اولویـــت دار در طـــرح تفصیلـــی از جملـــه تعریـــض معابـــر اصلـــی 
شـــهر بـــه خصـــوص تکمیـــل کمربنـــد پیامبـــر اعظـــم)ص( و حـــل 
ــا  ــا و یـ ــق تعریـــض خیابان هـ ــهر از طریـ ــی شـ ــکات ترافیکـ مشـ

ایجـــاد تقاطع هـــای غیرهمســـطح و... را از اولویت هـــای شـــهر 
ـــزود: توســـعه شـــبکه حمـــل و نقـــل عمومـــی  ـــد ذکـــر کـــرد و اف بیرجن
و نـــاوگان اتوبوســـرانی، توســـعه ایســـتگاه های آتش نشـــانی و 
تجهیـــز آنهـــا بـــه وســـایل و تجهیـــزات ایمنـــی و اطفـــای حریـــق، 
ـــال  ـــرح انتق ـــد و اجـــرای ط ـــی قبرســـتان بیرجن ـــا جابجای توســـعه و ی
صنـــوف آالینـــده نیـــز قطعـــًا از اولویت هـــای شـــهری مـــی باشـــد.

 ایجاد میدان اجتماعات از وظایف قانونی شهرداری ها نیست
ـــرای  ـــی، اج ـــوده و تاریخ ـــت فرس ـــازی باف ـــن س ـــازی و ایم وی بازس
طـــرح هـــای مبلمـــان شـــهری، تجهیـــز و غنـــی ســـازی پارکهـــا و 
ـــی و  ـــای فرهنگ ـــرای پروژه ه ـــهربازی، اج ـــداث ش ـــبز، اح ـــای س فض
ـــر  ـــی را از دیگ ـــران و آبادان ـــوزه عم ـــر در ح ـــرح دیگ ـــروژه و ط ـــا پ ده ه
اولویت هـــای شـــهر بیرجنـــد ذکـــر کـــرد و گفـــت: البتـــه در ســـال 
ـــط  ـــازی محی ـــوزه بهس ـــًا در ح ـــد صرف ـــهرداری بیرجن ـــر ش ـــای اخی ه
ــات  ــن، اقدامـ ــر و میادیـ ــذاری معابـ ــدول گـ ــق جـ ــهری از طریـ شـ
ــای  ــر زمینه هـ ــا دیگـ ــفانه بـ ــه متأسـ ــام داده کـ ــترده ای انجـ گسـ
الزامـــی فعالیـــت شـــهرداری همســـو و هـــم وزن نیســـت. عضـــو 
ـــا بیـــان اینکـــه اجـــرای طـــرح میـــدان  ـــد ب ســـابق شـــورای شـــهر بیرجن
اجتماعـــات بـــه هیـــچ عنـــوان اولویـــت شـــهر بیرجنـــد نیســـت، اظهـــار 
ـــهری  ـــات ش ـــدان اجتماع ـــداث می ـــه اح ـــد ب ـــهرداری می توان ـــرد: ش ک
ـــح  ـــی و تصری ـــف ذات ـــزو وظای ـــوع ج ـــن موض ـــا ای ـــد ام ـــدام نمای اق
ـــه  ـــن اینک ـــت. ضم ـــا نیس ـــهرداری ه ـــون ش ـــهرداری در قان ـــده ش ش
ـــائل و  ـــا مس ـــوذر ب ـــدان اب ـــرح در می ـــن ط ـــرای ای ـــن اج ـــر م ـــه نظ ب

ـــود. ـــد ب ـــه خواه ـــکاتی مواج مش
با وجود مصلی المهدی، حسینیه ها، استادیوم ها و... 

تا دو دهه دیگر نیازی به میدان اجتماعات نیست
ـــع  ـــاک واق ـــک ام ـــرای تمل ـــزاف ب ـــای گ ـــرف هزینه ه ـــزود: ص وی اف
ـــی طـــرح،  ـــرای اجـــرای اصول ـــاال ب ـــه بودجـــه بســـیار ب ـــاز ب در طـــرح، نی
ــی و  ــهر و راهنمایـ ــورای شـ ــهرداری و شـ ــی شـ ــه جابجایـ ــاز بـ نیـ
رانندگـــی، عـــدم امـــکان تأمیـــن الزامـــات ایمنـــی ایـــن مـــکان خـــاص 
ـــع شـــدن در نقطـــه ترافیکـــی شـــهر  ـــل واق ـــه دلی توســـط شـــهرداری ب
ـــکان  ـــن م ـــداری ای ـــر و نگه ـــرای تعمی ـــاال ب ـــیار ب ـــای بس ـــه ه و هزین
ــی  ــکات اجرایـ ــائل و مشـ ــه مسـ ــال از جملـ ــای سـ ــال هـ ــا سـ تـ
ایـــن طـــرح اســـت. مهنـــدس فخـــار بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه اکثـــر 
شـــهرداری های کشـــور بـــه علـــت انجـــام پروژه هـــای اولویـــت دار 
ـــه  ـــد، اضاف ـــوده ان ـــدام نم ـــی اق ـــروژه های ـــن پ ـــام چنی ـــه انج ـــر ب کمت
کـــرد: بـــه نظـــر مـــن بـــا وجـــود مـــکان هـــای مناســـبی همچـــون 
مصـــای بـــزرگ المهـــدی، حســـینیه هـــا، اســـتادیوم هـــای آزادی 
و غدیـــر، ســـالن هـــای سرپوشـــیده ورزشـــی، پـــارک هـــای بزرگـــی 

ـــازی  ـــر نی ـــه دیگ ـــا دو ده ـــل ت ـــد و آزادگان و... حداق ـــون توحی همچ
ـــت. ـــد نیس ـــهر بیرجن ـــطح ش ـــرح در س ـــن ط ـــرای ای ـــه اج ب

مسائل ترافیکی دغدغه شهرداری نیست
ــی  ــی انتظامـ ــی فرماندهـ ــی و رانندگـ ــس راهنمایـ ــس پلیـ رئیـ
اســـتان نیـــز بـــا بیـــان اینکـــه بـــه نظـــر می رســـد مســـائل 
ــائل  ــه مسـ ــتر بـ ــت و بیشـ ــهرداری نیسـ ــه شـ ــی دغدغـ ترافیکـ
متفرقـــه می پـــردازد، گفـــت: خیلـــی از معابـــر ســـطح شـــهر بـــه 
ـــی  ـــان طالقان ـــه در خیاب ـــت و از جمل ـــیده اس ـــدن رس ـــل ش ـــرز قف م
ـــد  ـــدرس بع ـــدان اول م ـــا می ـــوذر           ت ـــدان اب ـــل می و حدفاص
از ظهرهـــا بـــا ترافیـــک ســـنگینی رو بـــه رو هســـتیم. ســـرهنگ 
عباســـی افـــزود: در طالقانـــی بـــا وجـــود مجتمـــع و مطـــب 
ــی  ــات مالـ ــا و مؤسسـ ــتان و بانک هـ ــکان و بیمارسـ ــای پزشـ هـ
و... مشـــکات ترافیکـــی داریـــم و در چنیـــن شـــرایطی شـــعبه 
ــه  ــود کـ ــر می شـ ــان دایـ ــز در ایـــن خیابـ ــاه نیـ ــگاه رفـ دو فروشـ
ـــه  ـــن اینک ـــت ضم ـــوده اس ـــی ب ـــی و رانندگ ـــر راهنمای ـــاف نظ برخ
ــان  ــدای خیابـ ــد از ابتـ ــی بایـ ــه خوارزمـ ــا مجموعـ ــر مـ ــه نظـ بـ

مـــدرس بـــه مـــکان دیگـــری منتقـــل گـــردد.
کمبود روشنایی معابر و ضعف و نقص هندسی میادین

ـــای  ـــان ه ـــر و خیاب ـــا در معاب ـــا م ـــر اینه ـــاوه ب ـــرد: ع ـــه ک وی اضاف
ـــی  ـــص هندس ـــف و نق ـــنایی و ضع ـــود روش ـــا کمب ـــهر ب ـــطح ش س
معابـــر و میادیـــن روبـــه رو هســـتیم. در تقاطع هـــای تـــاالر 
کیـــان )معصومیـــه( قـــرار بـــر احـــداث میـــدان بـــود و لـــذا مـــا 
راســـتگردها و چپگردهـــا را نیـــز ایجـــاد کردیـــم امـــا یـــک مـــاه 
ـــرق در  ـــرکت ب ـــهرداری و ش ـــان ش ـــاف می ـــل اخت ـــه دلی ـــت ب هس
ـــذار  ـــم و تأثیرگ ـــروژه مه ـــن پ ـــرق ای ـــر ب ـــک تی ـــی ی ـــث جابجای بح
در وقـــوع تصادفـــات، معطـــل مانـــده اســـت. وی ادامـــه داد: در 
حالیکـــه همیـــن حـــاال در تقاطـــع شـــهیدان قرنـــی و صیـــاد بـــا 
مشـــکل ترافیکـــی روبـــه رو هســـتیم؛ در حاشـــیه ایـــن تقاطـــع 
ـــردد  ـــداث می گ ـــهر اح ـــن ش ـــی ای ـــزرگ فرهنگ ـــالن ب ـــع و س مجتم
ــرد  ــرار نمی گیـ ــد قـ ــای پارکینـــگ مـ و مشـــکل ترافیکـــی و فضـ
ـــم  ـــرار داری ـــتان ق ـــل زمس ـــرد: در فص ـــح ک ـــی تصری ـــرهنگ عباس س
ــود  ــا وجـ ــا بـ ــم امـ ــرف بودیـ ــارش بـ ــاهد بـ ــم شـ ــرًا هـ و اخیـ
ـــطح  ـــک را در س ـــن و نم ـــوی ش ـــر دپ ـــی معاب ـــدان و لغزندگ یخبن
شـــهر شـــاهد نبودیـــم در حالیکـــه در شـــهرهای دیگـــر در چنیـــن 
ـــک را در  ـــن و نم ـــوی ش ـــای دپ ـــطل ه ـــهرداری ها س ـــرایطی ش ش

ــد. ــی می کننـ ــی پیش بینـ ــر اصلـ ــیه معابـ حاشـ
هیچ طرحی برای میدان اجتماعات به راهنمایی

 و رانندگی ارائه نشده است
ـــم  ـــا ه ـــت: م ـــز گف ـــات نی ـــدان اجتماع ـــاد می ـــوص ایج وی در خص
از طریـــق روزنامه هـــا و نشـــریات متوجـــه ایـــن طـــرح شـــدیم 
ـــزار  ـــه برگ ـــن زمین ـــا در ای ـــور م ـــا حض ـــه ای ب ـــچ جلس ـــوز هی و هن
ـــداف  ـــرح و اه ـــوص ط ـــه در خص ـــاور مربوط ـــا در آن مش ـــده ت نش
ـــا  ـــه م ـــه ای ب ـــرح و نقش ـــچ ط ـــن هی ـــد و همچنی ـــح ده آن توضی
ارائـــه نشـــده اســـت. ســـرهنگ عباســـی همچنیـــن گفـــت: اگـــر 
قـــرار باشـــد فضایـــی توســـعه یابـــد، بایـــد مباحـــث ترافیکـــی و 
پارکینـــگ خودروهـــا مـــد نظـــر قـــرار گیـــرد زیـــرا همیـــن حـــاال 
ـــرو  ـــگ روب ـــای پارکین ـــود فض ـــی و کمب ـــکات ترافیک ـــا مش ـــم ب ه

هســـتیم.
 یکطرفه شدن برخی معابر پس از ۱۰ سال بالتکلیف است

وی در پایـــان افـــزود: حـــدود ۱۰ ســـال اســـت گفتـــه می شـــود کـــه 
ــه  ــک طرفـ ــد یـ ــرین بایـ ــی و نسـ ــری، طالقانـ ــای منتظـ خیابان هـ
ـــل  ـــد فاص ـــض ح ـــت. تعری ـــه اس ـــورت نگرفت ـــی ص ـــا اقدام ـــود ام ش
ـــرح  ـــت مط ـــال هاس ـــز س ـــدرس نی ـــدان اول م ـــا می ـــوذر ت ـــدان اب می

گردیـــده؛ امـــا روی زمیـــن مانـــده اســـت.
ادامه دارد...

 طنز امروز

اهل دودم! هر چه می آید 
به دستم، می کشم

اهلدودم!هرچهمیآیدبهدســـتم،میکشـــم

بیبروبرگرد،آنرازود،دردممیکشـــم

برخـــیازاجنـــاسراالبتهبایدنرمنرم

دودکرد،آنوقتهاآرامونمنممیکشـــم

گاهکوکـــم،کـــوککوککوککوککوککوک!

پسلذابا»نقطهچین«وشـــادوخّرممیکشـــم

گاهاّمـــاوضعمناز»چاد«و»گینه«بدتراســـت

آه!ازآنوقتـــیکهجایجنس،هیغممیکشـــم

درخمـــاریحاضـــرمهرچیزراآتشزنم

دودازخوددرکند،قدرمســـّلممیکشـــم

تـــابیابمیـــکنخودیاقدریکارزنمواد

مّنتهربیســـروپارا،جهّنم!میکشـــم

ســـّنتیومنقلیهســـتمنهاهلچیزومیز

ســـادهاممن!بیتعارف،بیخموچممیکشـــم

یکنفررامیشناســـممثلاگزوزدودیاســـت

منصفانـــهپیشاومنجانتوکممیکشـــم

بیـــشازاینهاپانکندرکفشمن،شـــاعر!برو

بـــدخمارم!ناگهاندیدیتوراهممیکشـــم

شهروندان ازمشکالت شهر بیرجند می گویند )2(
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ــود و  ــر سـ ــع پـ ــی از صنایـ ــم یکـ ــرم ابریشـ ــرورش کـ  پـ
ـــان  ـــری خراس ـــتان کوی ـــروز در اس ـــه ام ـــت ک ـــده ای اس فای
جنوبـــی هـــم رونـــق پیـــدا کـــرده و نوغانـــداران نیازمنـــد 
ــت  ــن صنعـ ــعه ایـ ــرای توسـ ــدی بـ ــای جـ ــت هـ حمایـ
هســـتند. وقتـــی ســـخن از خودکفایـــی روســـتائیان 
چـــون  کویـــری  اســـتان  در  مقاومتـــی  اقتصـــاد  و 
ایجـــاد  تنهـــا  مقصـــود  می زنیـــم،  خراســـان جنوبی 
ــراوان  ــا ســـرمایه گذاری های فـ کارخانه هـــای صنعتـــی بـ
ــدک  ــیار انـ ــرمایه های بسـ ــا سـ ــه گاه بـ ــرا کـ ــت چـ نیسـ

رســـید. مطلـــوب  بـــه ســـودآوری های  می تـــوان 
نمونـــه ایـــن اقدامـــات پـــرورش کرم ابریشـــم اســـت کـــه 
حـــدود ۶۴ نفـــر در خراســـان جنوبی در بهـــار ۹۸ بـــه ایـــن 
ـــا بررســـی مشـــکالت و انتظـــارات  ـــد و ب امـــر مشـــغول بودن
آنـــان می تـــوان انتظـــار بهره بـــرداران بیشـــتری در بهـــار 
ـــتری  ـــق بیش ـــمند رون ـــت ارزش ـــن فعالی ـــا ای ـــت ت ۹۹ داش
ــه  ــدار نمونـ ــدار نوغانـ ــه خویـ ــرد. خدیجـ ــود گیـ ــه خـ بـ
پـــرورش کـــرم  حـــوزه  در  فعـــال  و  خراســـان جنوبی 
ابریشـــم در گفت وگـــو بـــا مهـــر در ایـــن زمینـــه گفـــت: 
ـــاز  ـــاه آغ ـــن م ـــرم ابریشـــم از اواســـط فروردی ـــرورش ک کار پ
ـــیر  ـــه سردس ـــک منطق ـــه در ی ـــا ک ـــرای م ـــی ب ـــود ول می ش
)روســـتای چرمـــه ســـرایان( زندگـــی می کنیـــم، کار 
پـــرورش معمـــواًل از اردیبهشـــت مـــاه شـــروع می شـــود.

ایـــن بهره بـــردار کـــرم ابریشـــم بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه از 
حـــدود پنـــج ســـال پیـــش کار پـــرورش کـــرم ابریشـــم را 
ــی  ــای آموزشـ ــرد: در دوره هـ ــار کـ ــد، اظهـ ــام می دهـ انجـ
ـــز  ـــم نی ـــرم ابریش ـــرورش ک ـــه پ ـــاورزی در زمین ـــاد کش جه
ـــز  ـــه نی ـــان دار نمون ـــوان نوغ ـــه عن ـــی ب ـــردم و حت ـــرکت ک ش
ـــود  ـــی و س ـــه بازده ـــدار در زمین ـــد. خوی ـــر ش ـــن تقدی از م
اقتصـــادی پـــرورش کـــرم ابریشـــم، بیان کـــرد: اگـــر 
آموزش هـــای کافـــی داده و مراقبت هـــا و دقت هـــای 
می توانـــد  صـــورت گیـــرد،  امـــر  ایـــن  در  نیـــز  الزم 
ـــز  ـــی نی ـــول و منطق ـــیار معق ـــادی بس ـــای اقتص بازدهی ه

ــد. ــته باشـ ــردار داشـ ــرای بهره بـ بـ

بهره برداران کرم ابریشم و دغدغه بیمه و بازاریابی

ـــمی  ـــت س ـــه عل ـــال ب ـــک س ـــه در ی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــرداری کافـــی  بـــودن برگ هـــای تـــوت نتوانســـتم بهره بـ
را از پـــرورش کـــرم ابریشـــم داشـــته باشـــم، ادامـــه داد: 
البتـــه هـــر مســـئله ای یـــک تجربـــه محســـوب می شـــود 
ـــود  ـــه ب ـــا بیم ـــم و کار م ـــای ابریش ـــن کرم ه ـــر ای ـــی اگ ول
ــود را در  ــدک خـ ــد انـ ــر چنـ ــارت هـ ــتیم خسـ می توانسـ

ـــم. ـــت کنی ـــه دریاف ـــروز حادث ـــورت ب ص
از  برخـــی  چنـــد  هـــر  شـــد:  یـــادآور  خویـــدار 
پرورش دهنـــدگان کـــرم ابریشـــم در تربیـــت حیدریـــه 
پیله هـــای خـــود را می فروشـــند ولـــی برخـــی دیگـــر 
بهره بـــرداران در زمینـــه بازاریابـــی بـــا مشـــکل رو بـــه 
ــری  ــد تدبیـ ــز بایـ ــه نیـ ــن زمینـ ــه در ایـ ــتند کـ رو هسـ

بیندیشـــیم. وی گفـــت: ایـــن مســـئله باعـــث شـــده 
کـــه هنـــوز تعـــدادی از پیله هـــای خـــود را بـــه دالیلـــی 

نتوانســـته ام بـــه فـــروش برســـانم.
ـــه  ـــت ک ـــرایانی اس ـــتانی های س ـــم اس ـــی از ه ـــد مالی محم
ـــرم ابریشـــم  ـــرورش ک ـــار کار پ حـــدود ۱۰ ســـال در فصـــل به
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــت. وی بیان کـ ــرده اسـ ــال کـ را دنبـ
ـــرورش کـــرم ابریشـــم را انجـــام مـــی داد،  ـــدرم کار پ اینکـــه پ

ـــردم. ـــال ک ـــز آن را دنب ـــن نی م

خشکسالی تأمین برگ توت را با مشکل

 روبه رو کرده است
ـــدگان  ـــرداران و پرورش دهن ـــکالت بهره ب ـــه مش وی در زمین
کـــرم ابریشـــم اظهـــار کـــرد: در گذشـــته از نظـــر تأمیـــن 
بـــرگ تـــوت مشـــکلی نداشـــتیم ولـــی بـــه واســـطه 
ـــک  ـــوت خش ـــان ت ـــیاری از درخت ـــروزه بس ـــالی ام خشکس
ـــرگ  ـــن ب ـــه تأمی ـــز در زمین ـــا نی ـــی م ـــورت طبیع ـــه ص و ب
ــردار  ــه رو شـــدیم. ایـــن بهره بـ ــا اشـــکاالتی روبـ تـــوت بـ
ــا  ــه بـ ــروش پیلـ ــه فـ ــرد: در زمینـ ــم بیان کـ ــرم ابریشـ کـ
ـــا را  ـــواًل پیله ه ـــتم و معم ـــه رو نیس ـــی رو ب ـــکل خاص مش

در تربـــت حیدریـــه بـــه فـــروش می رســـانم.
ــرای  ــه بـ ــته ۶ جعبـ ــال گذشـ ــد: سـ ــادآور شـ ــی یـ مالیـ

پـــرورش برداشـــتم ولـــی امســـال اگـــر مشـــکل تأمیـــن 
ــری  ــه کمتـ ــورم جعبـ ــته باشـــم مجبـ ــرگ تـــوت داشـ بـ
ـــم  ـــرم ابریش ـــرورش ک ـــه پ ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــردارم. وی ب ب
ـــرورش در فصـــل  ـــاه پ ـــول دو م ـــرم در ط ـــکان گ ـــه م ـــاز ب نی
بهـــار )۵۰ تـــا ۶۰ روز( دارد، گفـــت: در ایـــن زمینـــه بایـــد 
ـــه  ـــه نتیج ـــا ب ـــود ت ـــرداران داده ش ـــه بهره ب ـــی الزم ب آگاه
مطلـــوب از کار و زحمـــت خـــود برســـند. ایـــن بهره بـــردار 
ـــا  ـــم تنه ـــرم ابریش ـــرورش ک ـــرد: پ ـــار ک ـــم اظه ـــرم ابریش ک
ــن  ــورت تأمیـ ــت و در صـ ــر نیسـ ــکان پذیـ ــتا امـ در روسـ
بـــرگ تـــوت می تـــوان در شـــهر نیـــز ایـــن کار ســـودآور را 

انجـــام داد.

قیمت هر کیلو پیله حدود ۸۵ هزار تومان

مالیـــی بیان کـــرد: هـــر جعبـــه پـــرورش کـــرم ابریشـــم 
در صـــورت مهیـــا بـــودن شـــرایط و امکانـــات از گرمـــای 
ـــه  ـــو پیل ـــدود ۳۰ کیل ـــب ح ـــرگ مناس ـــا ب ـــوا ت ـــوب ه مطل
خواهـــد داشـــت کـــه هـــر کیلـــو پیلـــه نیـــز در بـــازار ۸۵ 

هـــزار تـــا ۹۰ هـــزار تومـــان بـــه فـــروش می رســـد.

فردوسی ها پیشتاز پرورش کرم ابریشم
ــان جنوبی  ــاورزی خراسـ ــاد کشـ ــور جهـ ــور طیـ ــر امـ مدیـ

نیـــز در ایـــن زمینـــه گفـــت: در ســـال جـــاری در فصـــل 
ــی کار  ــان جنوبی بهره بردارانـ ــتان خراسـ ــار در ۶ شهرسـ بهـ

پـــرورش کـــرم ابریشـــم را انجـــام دادنـــد.
ــتان  ۶ شهرسـ ــن  ــرد: ایـ ــی راد بیان کـ ــا فضایلـ علیرضـ
و  بیرجنـــد  قائـــن،  بشـــرویه، ســـرایان،  فـــردوس، 
ــی  لـ ــه اها ــن زمینـ ــه در ایـ ــت کـ ــوده اسـ ــس بـ طبـ
شهرســـتان فـــردوس پیشـــتازی داشـــتند. وی بـــا 
ــه  ــداد ۱۳۲ جعبـ ــار ۹۸ تعـ ــه در بهـ ــه اینکـ ــاره بـ اشـ
حـــاوی کـــرم ابریشـــم بـــه بهره بـــرداران تحویـــل 
داده شـــده اســـت، گفـــت: بهره بـــرداران فـــردوس 
جعبـــه   ۳۱ ســـرایان  بهره بـــرداران  و  جعبـــه   ۶۷
حـــاوی کـــرم ابریشـــم را پـــرورش دادنـــد و در بقیـــه 
اســـت.  بـــوده  تعـــداد بســـیار کـــم  شهرســـتان ها 
کـــرم  بهره بـــردار   ۶۴ اینکـــه  بیـــان  بـــا  فضایلـــی 
اظهـــار  دارد،  وجـــود  خراســـان جنوبی  در  ابریشـــم 
ـــرایان،  ـــفندماه در س ـــر اس ـــته در اواخ ـــال گذش ـــرد: س ک
پـــرورش  آموزشـــی  دوره هـــای  بیرجنـــد  و  قایـــن 
کرم ابریشـــم برگـــزار کردیـــم و در ســـال جـــاری نیـــز 
تـــا پایـــان ســـال ۳-۴ دوره دیگـــر برگـــزار می کنیـــم.

ـــه  ـــه طـــور متوســـط از هـــر جعب ـــه اینکـــه ب ـــا اشـــاره ب وی ب
۳۵ – ۳۶ کیلـــو پیلـــه برداشـــت می شـــود، بیان کـــرد: در 
ـــه  ـــان ب ـــزار توم ـــدود ۸۰ ه ـــی ح ـــا کیلوی ـــز پیله ه ـــازار نی ب
فـــروش مـــی رود کـــه در نهایـــت از هـــر جعبـــه پـــرورش 
کـــرم ابریشـــم حـــدود دو میلیـــون و ۸۰۰ هـــزار تومـــان 

ــود. ــردار می شـ ــب بهره بـ ــود نصیـ سـ

مزرعه داری درخت توت ویژه نوغان داری پیگیری شود
ــان جنوبی  ــاورزی خراسـ ــاد کشـ ــور جهـ ــور طیـ ــر امـ مدیـ
گفـــت: مرکـــز توســـعه نوغـــان داری کشـــور در رشـــت 
مســـتقر اســـت کـــه ســـه – چهـــار اداره در ســـطح کشـــور 
دارد کـــه پشـــتیبانی مـــا از نظـــر تهیـــه تخـــم نوغـــان و 
ـــی  ـــا برخ ـــت ام ـــه اس ـــت حیدری ـــز ترب ـــا مرک ـــه ب ـــد پیل خری
از بهره بـــرداران ترجیـــح می دهنـــد کـــه در بـــازار آزاد 
بـــه فـــروش برســـانند. فضایلـــی یـــادآور شـــد: در حـــال 
حاضـــر پـــرورش کـــرم ابریشـــم در خراســـان جنوبی یـــک 
ــوب  ــرداران محسـ ــاورزان و بهره بـ ــرای کشـ ــی بـ کار جانبـ
ــرورش  ــه پـ ــم کـ ــر بخواهیـ ــه داد: اگـ ــود. وی ادامـ می شـ
کـــرم ابریشـــم شـــکل صنعتـــی بـــه خـــود بگیـــرد بایـــد 
ـــرای  ـــوت ب ـــت ت ـــرورش درخ ـــه پ ـــاد مزرع ـــال ایج ـــه دنب ب

ــیم. ــان داری باشـ نوغـ
ــای  ــن بخش هـ ـــه همیـ ــژه ب ـــه ویـ ــال توج ــر حـ در هـ
رونـــق  زمینه ســـاز  مجمـــوع  در  اقتصـــادی  کوچـــک 
اشـــتغال و مانـــدگاری افـــراد در روســـتاها را فراهـــم 
می کنـــد و اگـــر در ایـــن حوزه هـــا دغدغـــه داریـــم بایـــد 
ـــاورزی  ـــف کش ـــای مختل ـــاالن بخش ه ـــت فع ـــای صحب پ
ـــت  ـــتین هم ـــان آس ـــکالت آن ـــل مش ـــرای ح ـــته و ب نشس

بـــاال بزنیـــم.

۵
اخبار علمی

عالئم هشدار دهنده سرطان را بشناسید
ـــود.  ـــع آن می ش ـــه موق ـــان ب ـــب درم ـــی، موج ـــل ابتدای ـــرطان در مراح ـــم س ـــگام عالئ ـــف زود هن کش
ـــانه  ـــم و نش ـــاره عالئ ـــی درب ـــات کاف ـــی و اطالع ـــتن آگاه ـــوان، داش ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
هـــای ســـرطان مـــی توانـــد بـــه تمـــام افـــراد در تشـــخیص آن کمـــک کنـــد. معمـــوال عالئمـــی کـــه 
ـــخ  ـــرای پاس ـــا ب ـــرد، ام ـــی ب ـــن م ـــی را از بی ـــای نگران ـــت ج ـــودن آن اس ـــم ب ـــوش خی ـــده خ ـــان دهن نش

ـــود. ـــه ش ـــک مراجع ـــه پزش ـــا ب ـــد حتم ـــی بای قطع
ـــه  ـــا ب ـــد حتم ـــی را مشـــاهده کردی ـــف بدن ـــا خـــال هـــای مختل ـــل ی ـــد زگی ـــر مانن ـــه تغیی ـــر گون ـــر ه – اگ
ـــاس ناراحتـــی کردیـــد، بایـــد  ـــر در بلـــع و خـــوردن غـــذا احس ـــک مربوطـــه مراجعـــه کنیـــد. – اگ پزش
ـــمت  ـــی از قس ـــر طبیع ـــح غی ـــا ترش ـــزی ی ـــه خونری ـــر گون ـــاهده ه ـــد. – مش ـــرار بگیری ـــش ق ـــورد آزمای م
ـــر  ـــا ه ـــوده ی ـــدن ت ـــر ش ـــود. – ظاه ـــی ش ـــد بررس ـــوده و بای ـــاک ب ـــیار خطرن ـــدن بس ـــاری ب ـــای مج ه
ـــده   ـــان دهن ـــد نش ـــی توانن ـــدن م ـــر  ب ـــف دیگ ـــای مختل ـــمت ه ـــا قس ـــتان ی ـــی در پس ـــر آمدگ ـــه ب گون
ـــای  ـــرفه ه ـــتن س ـــه ، داش ـــد از دو هفت ـــتی بع ـــای پوس ـــم ه ـــن زخ ـــود نیافت ـــند. – بهب ـــرطان باش س
مـــداوم و خونـــی همـــراه بـــا گرفتگـــی مزمـــن صـــدا مـــی تواننـــد نشـــان دهنـــده عالئـــم ابتدایـــی 
ـــوع خـــود مشـــاهده  ـــا مدف ـــگام ادرار ی ـــی را هن ـــع و خون ـــی در دف ـــراد تغییرات ـــر اف ســـرطان باشـــند. – اگ

ـــرد. ـــورت بگی ـــای الزم ص ـــی ه ـــا بررس ـــد ت ـــه کنن ـــه مراجع ـــک مربوط ـــه پزش ـــورا ب ـــد ف ـــد بای کردن

کاهش چربی های شکمی با تزریق محلول نمکی یخی
ـــکمی  ـــه ش ـــی ناحی ـــت چرب ـــه ضخام ـــدند ک ـــق ش ـــا موف ـــر خوک ه ـــه ب ـــی در مطالع ـــان آمریکای  محقق

ـــد. ـــش دهن ـــف کاه ـــه نص ـــی، ب ـــی یخ ـــول نمک ـــک محل ـــتقیم ی ـــق مس ـــا تزری ـــات را ب ـــن حیوان ای
 بـــه گـــزارش پایـــگاه اینترنتـــی نیواطلـــس، محققـــان دانشـــگاه »هـــاروارد« و بیمارســـتان عمومـــی 
»ماساچوســـت« بـــه تازگـــی درمـــان جدیـــدی را بـــرای از بیـــن بـــردن چربی هـــای شـــکمی ابـــداع و 
ـــی  ـــی یخ ـــول نمک ـــک محل ـــتقیم ی ـــق مس ـــامل تزری ـــه ش ـــد ک ـــاوری جدی ـــن فن ـــد. ای ـــش کرده ان آزمای
ـــت. ـــده اس ـــف ش ـــه نص ـــا ب ـــن چربی ه ـــم ای ـــش حج ـــب کاه ـــود، موج ـــکمی می ش ـــای ش ـــه چربی ه ب

ـــتریل  ـــول اس ـــک محل ـــه از ی ـــن روی ـــد؛ در ای ـــر می رس ـــه نظ ـــاده ب ـــی س ـــدازه کاف ـــه ان ـــد ب ـــه جدی روی
متشـــکل از نمـــک، گلیســـرول و بیـــن ۲۰ تـــا ۴۰ درصـــد ذرات یـــخ کوچـــک اســـتفاده می شـــود کـــه 
ـــر  ـــد ذخای ـــی مانن ـــر چرب ـــه ذخای ـــه مســـتقیم ب ـــوط ک ـــن مخل ـــد. ای ـــذاب می ده ـــه م ـــی نیم ـــه آن بافت ب
چربـــی اطـــراف شـــکم تزریـــق می شـــود، ســـلول های چربـــی را متبلـــور ســـاخته و آنهـــا را از بیـــن 
می بـــرد. ســـپس بـــدن بـــا گذشـــت چنـــد هفتـــه از درمـــان، ســـلول های مـــرده را  خـــارج می ســـازد.

 اقتصادی که در کویر هم جواب داد

درآمدزایی از پیله  پروانـه ها
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اف-۳۵ نزدیک مرزهای ایران پرواز می کردند 
ســـرگئی الوروف وزیـــر امـــور خارجـــه روســـیه گفت:»ایـــن کشـــور اطالعاتـــی دارد کـــه نشـــان 
ــام  ــی امـ ــرودگاه بین المللـ ــی فـ ــی در نزدیکـ ــای اوکراینـ ــقوط هواپیمـ ــگام سـ ــد در هنـ می دهـ
ـــای  ـــی مرزه ـــکا در نزدیک ـــش آمری ـــده اف-۳۵ ارت ـــد جنگ ـــت کم ۶ فرون ـــران، دس ـــی)ره( ته خمین
ایـــران در حـــال پـــرواز بوده انـــد. پـــرواز احتمالـــی جنگنده هـــای اف-۳۵ در نزدیکـــی مرزهـــای 
ـــل  ـــی قب ـــراق و اندک ـــا در ع ـــگاه آمریکایی ه ـــه پای ـــران ب ـــکی ای ـــه موش ـــد از حمل ـــی بع ـــران اندک ای

ــافربری  ــای مسـ ــقوط هواپیمـ اوکراینـــی، نشـــان از پرتنـــش بـــودن شـــرایط از سـ
ــه در لحظـــه ســـقوط هواپیمـــا دارد.  ــد کـ ــان می دهـ ــا نشـ ــات مـ اطالعـ
ســـوی آمریکایی هـــا بـــوده اســـت. ایـــران منتظـــر یـــک حملـــه از 
کـــه  نمی دانســـتند  ـــد آنهـــا  ـــه خواه ـــًا چگون ـــه دقیق ـــن حمل ای

 ۶ دســـت کم  امـــا  فرونـــد اف-۳۵ درســـت بـــود، 
نزدیکـــی  مرزهـــای ایـــران در در 

ــد.«حـــال پـــرواز  بودنـ

مجلس یازدهم شبیه مجلس نهم

حشـــمت ا... فالحت پیشـــه، عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی 
ــا تـــداوم رونـــد کنونـــی،  مجلـــس شـــورای اســـالمی گفت:»بـ
ــم  ــود. نگرانـ ــم می شـ ــس نهـ ــبیه مجلـ ــم شـ ــس یازدهـ مجلـ

و بغض هـــا باعـــث شـــود مجلســـی بدتـــر از حـــب 
مجلـــس دهـــم  شـــکل بگیرد.بخـــش 
عمـــده ای از نماینـــدگان در تصویـــب 
FATF نفوذناپذیـــر عمـــل کردند.چنانچـــه 
افراطیـــون بـــرای مجلـــس آینـــده 
کننـــد،  نماینده ســـازی 
مجلـــس یازدهـــم یکـــی 
ضعیف تریـــن  از 

کشـــور  مجالـــس 
هـــد  ا خو

ـــود.« ب

درباره توافق جدید مذاکره نمی کنیم
ـــکا  ـــم و آمری ـــی بودی ـــای تلخ ـــاهد رویداده ـــا ش ـــته م ـــه گذش ـــد هفت ـــت:»در چن ـــران گف ـــه ای ـــر خارج ـــف وزی ـــواد ظری ـــد ج محم
ـــور  ـــن کش ـــهر ای ـــد در 4۳0 ش ـــا در هن ـــاند. تنه ـــهادت رس ـــه ش ـــورمان را ب ـــردار کش ـــن س ـــتی محبوبتری ـــدام تروریس ـــک اق در ی
ـــت  ـــا حمای ـــی و ی ـــدون هماهنگ ـــات ب ـــن اعتراض ـــد. ای ـــزار ش ـــزی برگ ـــای اعتراض آمی ـــلیمانی برنامه ه ـــردار س ـــهادت س ـــه ش علی
ـــا  ـــا ب ـــور م ـــتنی کش ـــم ناگسس ـــد از ه ـــری در پیون ـــات دیگ ـــود اثب ـــز خ ـــت نی ـــن حرک ـــد و ای ـــام ش ـــا انج ـــی م ـــی و سیاس مال
ـــران  ـــردم ای ـــه م ـــادی علی ـــارهای اقتص ـــرای فش ـــت.آمریکایی ها از دالر ب ـــور اس ـــای دو کش ـــد و ملت ه ـــور هن کش
و دیگـــر کشـــورهای جهـــان اســـتفاده می کننـــد و بـــه قـــول خودشـــان جنـــگ دالری علیـــه دیگـــر کشـــور ها 
ـــاز  ـــپ نی ـــق ترام ـــه تواف ـــون ب ـــا اکن ـــت م ـــد اس ـــس معتق ـــت وزیر انگلی ـــون نخس ـــس جانس راه می اندازند.بوری
ـــن  ـــق بی ـــام تواف ـــد. برج ـــندرز باش ـــق س ـــا تواف ـــق واِرن و ی ـــای تواف ـــه امض ـــاز ب ـــده نی ـــاید در آین ـــم. ش داری
ـــت.ما  ـــی نیس ـــور از آن پذیرفتن ـــک کش ـــروج ی ـــت و خ ـــان اس ـــر جه ـــم دیگ ـــور مه ـــج کش ـــکا و پن ـــا و آمری م
بـــرای مذاکـــره بـــا عربســـتان ســـعودی و ســـایر کشـــورهای حـــوزه خلیـــج فـــارس آماده ایـــم و حاضـــر بـــه 

و ارائـــه پیشـــنهادات در خصـــوص امنیـــت در ایـــن منطقـــه بـــه ویـــژه در تنگـــه هرمـــز بودیـــم 
ـــم.« ـــه کرده ای ـــز ارائ ـــز را نی ـــه هرم ـــح در تنگ ـــش و صل ـــاد آرام ـــرای ایج ـــنهاداتی ب پیش

اظهارات تازه ترامپ درباره
                      ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی

ـــان! آنهـــا  ـــی آمریـــکا بـــه مـــن گفتنـــد( قرب دونالـــد ترامـــپ رئیس جمهـــور آمریـــکا گفت:»)مقام هـــای نظام
ـــه  ـــه و ۱۱ ثانی ـــط( دو دقیق ـــا )فق ـــان! آنه ـــتند. قرب ـــم هس ـــا ه ـــدس( ب ـــدی المهن ـــلیمانی و ابومه ـــردار س )س
وقـــت دارنـــد. قربـــان! آنهـــا ۲ دقیقـــه و ۱۱ ثانیـــه بـــرای زنـــده بـــودن، زمـــان دارنـــد. آنهـــا در خـــودرو هســـتند، 

ـــکی  ـــه موش ـــی از حمل ـــار ناش ـــدای انفج ـــوم )ص ـــو ب ـــک ه ـــا ی ـــتند ام ـــی هس ـــودروی زره ـــک خ ـــا در ی آنه
ـــا را  ـــات »دنی ـــن عملی ـــد. ای ـــنیده ش ـــدس( ش ـــلیمانی و المهن ـــردار س ـــل س ـــودروی حام ـــه خ ـــکا ب آمری

ـــد.« ـــت ناپذیر باش ـــلیمانی(، شکس ـــردار س ـــه او )س ـــود ک ـــن ب ـــر ای ـــرض ب ـــکان داد«. ف ت

سالی که نکوست از بهارش پیداست

ـــالی  ـــهروندی گفت:»س ـــور ش ـــور در ام ـــس جمه ـــتیار رئی ـــب و دس ـــی اصالح طل ـــال سیاس ـــوالوردی، فع ـــهیندخت م ش
کـــه نکوســـت از بهـــارش پیداســـت.اصالح طلبان هیچ وقـــت قطـــع امیـــد نمی کننـــد. تالش هایـــی بـــرای 
ـــت  ـــاًل اهمی ـــتم اص ـــی از سیس ـــرای بخش ـــت.گویی ب ـــده اس ـــروع ش ـــدی ش ـــس بع ـــردن مجل ـــت ک یکدس
ـــه  ـــار نتیج ـــی در انتظ ـــورای عال ـــد. ش ـــش دارن ـــاره کارهای ـــی درب ـــه قضاوت ـــی چ ـــکار عموم ـــه اف ـــدارد ک ن
ـــر،  ـــت اخی ـــد وق ـــاص چن ـــات خ ـــه اتفاق ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــر اس ـــهرهای دیگ ـــای ش ـــن صالحیت ه تعیی

توقـــع می رفـــت شـــورای نگهبـــان ایـــن  بـــار رفتـــاری اصالح شـــده از خـــود نشـــان دهـــد.«

شب سیاه آمریکایی
»کاتریـــن شـــاکدام« تحلیلگـــر و کارشـــناس مســـائل سیاســـی طـــی 
ـــه  ـــت: ب ـــروث« نوش ـــیتیزن ت ـــی »س ـــری تحلیل ـــگاه خب ـــی در پای گزارش
گفتـــه مقام هـــای نظامـــی عالی رتبـــه، نظامیـــان آمریکایـــی پیـــش از 
ـــگاه  ـــه پای ـــراق ب ـــر ع ـــود را از سراس ـــزات خ ـــد تجهی ـــور بودن ـــه مجب حمل
ــن  ــا را تأمیـ ــت آنهـ ــا امنیـ ــد تـ ــار بیاورنـ ــتان االنبـ ــد در اسـ عین االسـ
ـــی  ـــه اطالعات ـــه ب ـــرد ک ـــا ک ـــزارش ادع ـــن گ ـــیتیزن تروث« در ای کنند.»س
دســـت پیـــدا کـــرده کـــه نشـــان می دهـــد بیـــش از صـــد نظامـــی آمریکایـــی 
در حملـــه موشـــکی ایـــران بـــه پایـــگاه عین االســـد در عـــراق کشـــته 
ـــه  ـــر گون ـــون ه ـــا تاکن ـــه آمریکایی ه ـــان اینک ـــا بی ـــگاه ب ـــده اند.این وب ش
ـــی  ـــد، مدع ـــب می کنن ـــد را تکذی ـــگاه عین االس ـــه پای ـــه ب ـــات در حمل تلف
شـــد بـــه زودی ویدئوهـــا و مـــدارک بیشـــتری از پایـــگاه عین االســـد 

دســـترس  در  عمـــوم قـــرار می دهد.بـــر اســـاس نوشـــته های را 
ـــد »ایران ویـــوور«،  ـــش فرون ـــه ش ـــد ک ـــه آن گفته ان ـــی ب منابع
»اف- ـــگاه جنگنـــده  ـــان از پای ـــاد همزم ـــش پهپ ۳۵« و ش

ســـد  ال حفاظـــت می کردنـــد کـــه یـــگان عین ا
ــک  ــگ الکترونیـ ســـپاه توانســـت ســـامانه های جنـ

را  آنهـــا  فریـــب داده و مانـــع هرگونـــه راداری 
ســـوی  از  نظامیـــان آمریکایـــی شـــود.واکنشـــی 

ـــری  ـــاب توئیت ـــن حس »ســـاختمان های ای نوشـــت: 
ـــت  ـــرل، پس ـــی و کنت ــالح و فرمانده ــار سـ ــی، انبـ دیدبانـ

ـــر  ـــدارکات، دفت ـــار ت ـــات، انب اداری، مهم امـــور  اصلـــی 
پـــرواز حفـــظ و نگهـــداری هواپیماهـــا،  آشـــیانه 

ـــیانه  ـــرد، آش ـــیانه بالگ ـــا، آش ـــگاه هواپیماه ـــاد، دو خواب پهپ
نقـــل و ســـنگر نابـــود شـــدند«. »ایران ویـــوور«  بـــه 

از از منابعـــی نیـــز ادعـــا کـــرد تجهیـــزات  بســـیاری 
شـــینوک، جملـــه شـــش فرونـــد بالگـــرد بلک هـــاوک و 

ــش تمـــام پهپادهـــای مســـتقر در عین االســـد،  شـ
ـــد هواپیمـــای  ـــد هواپیمـــای V۲۲، یـــک فرون فرون

ـــری  ـــای تراب ـــد هواپیم ـــک فرون ـــان و ی سوخت رس
در انتقـــام موشـــکی ســـپاه منهـــدم شـــدند.«

حداقل ۱۰۰ کاور جسد از 
عین االسد خارج شده است

ـــام  ـــر مق ـــس دفت ـــی رئی ـــدی گلپایگان ـــالم محم ـــت االس حج
معظـــم رهبـــری گفـــت: حداقـــل ۱00 کاور جســـد از پایـــگاه 
عیـــن االســـد خـــارج شـــده اســـت. او اظهـــار داشـــت: در 
جریـــان شـــهادت ســـپهبد ســـلیمانی، چنـــان زهرچشـــمی 

جمهـــوری اســـالمی از آمریکایی هـــا گرفـــت، 
ـــده  ـــبیهش را ندی ـــان ش ـــه در تاریخش ک

ـــد  ـــن االس ـــم عی ـــگاه عظی ـــد. پای بودن
بـــا  ی را  شـــک ها مو
قیـــق  ن د ا یـــر و

کردند.«

قالیباف یکی از گزینه های 
سرلیستی اصولگرایان است

ــالمی  ــاد اسـ ــگ و ارشـ ــر فرهنـ ــینی وزیـ ــد حسـ ــید محمـ سـ
ـــالف  ـــزی شـــورای ائت ـــژاد و عضـــو شـــورای مرک ـــدی ن ـــت احم دول
ـــان  ـــتی اصولگرای ـــاره سرلیس ـــوز درب ـــالب گفت:»هن ـــای انق نیروه
ـــه،  ـــک گزین ـــوان ی ـــه عن ـــاف ب ـــا قالیب ـــده، ام ـــرح نش ـــی مط بحث
ـــد  ـــرار خواه ـــرادی ق ـــام اف ـــنجی ن ـــر س ـــن نظ ـــت. در ای ـــرح اس مط
ـــردم آن هـــا  ـــف م ـــه احـــزاب و تشـــکل ها و اقشـــار مختل ـــت ک گرف
ـــد و در نهایـــت از ایـــن نظـــر خواهـــی کـــه از اقشـــار  را معرفـــی کردن

ــه عمومـــی  ــری کـ ــود ۶0 نفـ ــی شـ ــام مـ انجـ
بیشـــترین رأی را آوردنـــد انتخـــاب 
نهایـــت  در  و  خواهنـــد شـــد 
ــنجی در  ــر سـ ــک نظـ ــم یـ هـ
کل تهـــران از عمـــوم مـــردم 
ـــت و  ـــد گرف ـــورت خواه ص
لیســـت ۳0 نفـــره نهایـــی 

خواهـــد شـــد.« مجلس از تصمیم باشگاه ها 

حمایت می کند
ــیون  ــر کمیسـ ــدری، دبیـ ــد خـ ــالم عبدالحمیـ ــت االسـ حجـ
ــیار  ــم بسـ ــالمی گفت:»تصمیـ ــورای اسـ ــس شـ ــرژی مجلـ انـ
خوبـــی را مســـئوالن باشـــگاه های فوتبـــال ایـــران اتخـــاذ 
ـــواده  ـــع خان ـــن مواض ـــر از ای ـــن تقدی ـــز ضم ـــده نی ـــد و بن کردن
فوتبـــال تأکیـــد می کنـــم، مجلـــس 
شـــورای اســـالمی از ایـــن تصمیـــم 
حمایـــت می کنـــد. مـــا بایـــد 
در چارچـــوب اســـتیفای حـــق و 
ــم  ــواداران تـــالش کنیـ ــوق هـ حقـ
و تردیـــدی هـــم نیســـت کـــه 
ـــه  ـــئوالن ورزش و البت مس
فدراســـیون فوتبـــال در 
ـــات  ـــاره اقدام ـــن ب ای
ـــام  ـــی را انج مقتض

خواهنـــد داد.«

پرونده کیک های آلوده در دست بررسی است

ــد  ــا مفاسـ ــارزه بـ ــیون مبـ ــس فراکسـ ــته، رئیـ ــر خجسـ امیـ
ـــار  ـــه چه اقتصـــادی مجلـــس شـــورای اســـالمی گفت:»نزدیـــک ب
ســـال اســـت موضـــوع ذرت هـــای آلـــوده بالتکلیـــف مانـــده 
اســـت. ذرت هـــای آلـــوده در حـــال حاضـــر در انبارهـــای بنـــدر 
امـــام تلنبـــار شـــده اند. ۳۵ میلیـــون دالر بابـــت خریـــد ذرت هـــای 
آلـــوده هزینـــه شـــده اســـت. در بنـــادر از افـــراد و مخبرهایـــی کـــه 
داریـــم اســـتفاده می کنیـــم تـــا بـــه کمیســـیون و فراکســـیون 
ـــای  ـــار ذرت ه ـــزار ب ـــتاندارد ۲ ه ـــازمان اس ـــد. س ـــات بدهن اطالع
آلـــوده را تســـت کـــرده و هـــر بـــار ســـم 
اســـت.پرونده  شـــده  بیشـــتر  آن 
در  آلـــوده  کیک هـــای 
ــا  ــارزه بـ ــیون مبـ فراکسـ
حـــال  در  مفاســـد 

بررســـی اســـت.«

توئیتر سیاسیون



تیم  اداره کل راه و شهرسازی قهرمان
 طناب کشی کارکنان شد

ـــم  ـــرد: تی ـــت انجمـــن هـــای ورزشـــی اســـتان اعـــام ک رئیـــس هیئ
ـــابقات  ـــن دوره مس ـــار می ـــتان در چه ـــازی اس اداره کل راه و شهرس
طنـــاب کشـــی دســـتگاه هـــای اجرایـــی اســـتان قهرمـــان شـــد. 
ــور  ــم حضـ ــابقات ۱۳ تیـ ــن مسـ ــرد: در ایـ ــح کـ ــزاده تصریـ علیـ
ـــد و تیـــم  ـــت کردن ـــا هـــم رقاب داشـــتند و در ســـالن ورزشـــی ســـرو ب
ـــی اســـتان و اداره کل گمـــرکات اســـتان  ـــور مالیات هـــای اداره کل ام
ـــتان کاپ  ـــامت اس ـــه س ـــدند و اداره کل  بیم ـــوم ش ـــز دوم و س نی

ـــرد. ـــود ک ـــاق را از آن خ اخ

کسب مقام اول کارکنان خانم دانشگاه بیرجند
 در مسابقات شنا

تیـــم شـــنای کارکنـــان خانـــم دانشـــگاه بیرجنـــد در مســـابقات شـــنای 
کارکنـــان دســـتگاه های اجرایـــی خراســـان جنوبـــی مقـــام اول را 
ـــابقات  ـــی، مس ـــان جنوب ـــروز خراس ـــزارش ام ـــه گ ـــت آورد.  ب  به دس
ـــی  ـــان جنوب ـــی خراس ـــتگاه های اجرای ـــم دس ـــان خان ـــنای کارکن ش
بـــا  حضـــور 40 شـــرکت کننـــده در محـــل مجتمـــع آبـــی میـــاد 
دانشـــگاه بیرجنـــد برگـــزار شـــد.  دکتـــر ســـیده عـــذرا میرکاظمـــی 
ـــال،  ـــا۵۰ س ـــنی ۴۶ ت ـــه در رده س ـــر قورباغ ـــاده ۲۵ مت ـــام اول م مق
ـــه در رده ســـنی ۵۱  ـــر قورباغ ـــاده   ۲۵ مت ـــام اول م ـــری مق ـــم باق مری
ـــر  ـــاده ۲۵ مت ـــام اول م ـــر شـــعله قاســـی  مق ســـال و بیشـــتر، دکت
ـــام اول  ـــی مق ـــده مرک ـــتر و حمی ـــال  و بیش ـــنی ۵۱ س آزاد در رده س
مـــاده ۵۰ متـــر قورباغـــه را در رده ســـنی ۳۶ تـــا۴۰ ســـال کســـب 

ـــد در  ـــگاه بیرجن ـــم دانش ـــان خان ـــم کارکن ـــری تی ـــی گ ـــد.  مرب کردن
ـــود.  ـــده دار ب ـــا آکار عه ـــابقات را لی ـــن مس ای

جشنواره بین المللی ورزش زورخانه ای شهدای 

مقاومت  در بیرجند برگزار شد
جشـــنواره بیـــن المللـــی ورزش زورخانـــه ای شـــهدای مقاومـــت 
بـــا حضـــور ورزشـــکارانی از کشـــورهای افغانســـتان، عـــراق، 
ـــزار  ـــد برگ ـــرب )ع( بیرجن ـــر ع ـــه امی ـــدا در زورخان ـــزی و اوگان اندون
شـــد. همچنیـــن اردوی آمادگـــی ایـــن تیم هـــا بـــرای شـــرکت در 
ـــورد مرکـــز خراســـان شـــمالی برگـــزار  ـــی کـــه در بجن مســـابقات جهان

می شـــود، پـــس از هفـــت روز در بیرجنـــد بـــه کار خـــود پایـــان 
ـــان  ـــه ای خراس ـــی و زورخان ـــای پهلوان ـــات ورزش ه ـــس هی داد. ریی
جنوبـــی در حاشـــیه ایـــن جشـــنواره بـــه خبرنـــگار ایرنـــا گفـــت: 
هـــدف از برگـــزاری جشـــنواره بیـــن المللـــی ورزش زورخانـــه ای 
ـــن ورزش  ـــج ای ـــن کشـــورهای اســـامی و تروی ـــت وحـــدت بی تقوی
ـــنواره  ـــن جش ـــت در ای ـــرد و باخ ـــث ب ـــت و بح ـــر کشورهاس در دیگ

ـــت. ـــرح نیس مط
ـــای  ـــی ورزش ه ـــیون جهان ـــت: فدراس ـــار داش ـــری اظه ـــدی قم مه
پهلوانـــی و زورخانـــه ای و فدراســـیون ورزش هـــای زورخانـــه ای و 
ـــه  ـــا توجـــه ب ـــران پـــس از بررســـی های الزم و ب ـــی ای کشـــتی پهلوان
ظرفیـــت خراســـان جنوبـــی در ایـــن ورزش، میزبانـــی ایـــن جشـــنواره 
ـــان  ـــون توم ـــزود: ۲۰ میلی ـــرد. وی اف ـــذار ک ـــا واگ ـــتان م ـــه اس را ب
ـــی  ـــان جنوب ـــان خراس ـــت اداره کل ورزش و جوان ـــا حمای ـــار ب اعتب
بـــرای برگـــزاری ایـــن جشـــنواره هزینـــه شـــده اســـت. قمـــری 
ـــه ای  ـــطح ورزش زورخان ـــه س ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــار داش اظه
ایـــران نســـبت بـــه ایـــن کشـــورها قوی تـــر اســـت و بـــا توجـــه 
ـــن  ـــه همی ـــتند ب ـــا هس ـــان م ـــکاران میهم ـــن ورزش ـــه ای ـــه اینک ب
دلیـــل تیـــم مـــا از انجـــام ورزش در ایـــن جشـــنواره خـــودداری 
ـــه ای و  ـــی ورزش هـــای زورخان کـــرد. ســـومین دوره مســـابقات جهان
ـــورد  ـــال در بجن ـــاه امس ـــن م ـــا دوم بهم ـــی ۲۸ دی ت ـــتی پهلوان کش
مرکـــز خراســـان شـــمالی برگـــزار می شـــود. لهســـتان، اســـتونی، 
ـــتان،  ـــن، گرجس ـــی، اوکرای ـــره جنوب ـــتان، ک ـــرس، مجارس ـــه، قب ترکی
ــتان،  ــزی، ترکمنسـ ــتان، اندونـ ــگادش، هندوسـ ــان، بنـ آذربایجـ
قزاقســـتان، تاجیکســـتان، ازبکســـتان، عـــراق، افغانســـتان، تانزانیـــا، 
ـــده  ـــران از کشـــورهای شـــرکت کنن ـــرون و ای ـــاوه، کام ـــدا، زیمب اوگان

ـــتند. ـــابقات هس ـــن مس در ای

اعالم برترین های مسابقات آمادگی جسمانی 
کارکنان دستگاه های اجرایی استان

ـــوان شـــاغل  ـــان و بان ـــی جســـمانی آقای ـــی آمادگ مســـابقات انتخاب
ـــی گرامیداشـــت  ـــی اســـتان خراســـان جنوب در دســـتگاه هـــای اجرای
ـــه  ـــد. ب ـــزار ش ـــلیمانی برگ ـــم س ـــاج قاس ـــهید ح ـــپهبد ش ـــردار س س
ـــور  ـــا حض ـــان، ب ـــش آقای ـــی، در بخ ـــان جنوب ـــروز خراس ـــزارش ام گ
ـــد  ـــزار ش ـــی برگ ـــتگاه اجرای ـــی از 12 دس ـــه نمایندگ ـــکار ب 28 ورزش
کـــه در پایـــان مقـــام اول رده ســـنی A )۲۹ ســـال و کمتـــر( بـــه 

ـــید. ـــرورش  رس ـــوزش و پ ـــد رازی از آم محم
مقـــام اول رده ســـنی B )۳۰ تـــا ۳۴ ســـال( را احمـــد احمـــدی از 

ـــرد. ـــب ک ـــرورش کس ـــوزش و پ آم
ـــی  ـــد ســـیف اله ـــا ۳۹ ســـال(: حمی ـــام اول رده ســـنی C )۳۵ ت مق
ـــا ۴۴ ســـال(  ـــام اول رده ســـنی D )۴۰ ت ـــد و  مق از دانشـــگاه بیرجن

ـــد رســـید. ـــری از دانشـــگاه بیرجن ـــاس صاب ـــه عب ب
مقـــام هـــای رده ســـنی E )۴۵ تـــا ۴۹ ســـال( و  F )۵۰ ســـال و 
باالتـــر(: بـــه ترتیـــب بـــه علـــی کرمانـــی از اداره کل دادگســـتری 
ــدی از اداره کل  ــزاده بیرجنـ ــل علیـ ــی و ابوالفضـ ــان جنوبـ خراسـ

تعـــاون کار و رفـــاه اجتماعـــی رســـید.
مســـابقات بخـــش بانـــوان بـــا حضـــور ۴۸ بانـــوی ورزشـــکار بـــه 
نمایندگـــی از ۱۵ دســـتگاه اجرایـــی برگـــزار شـــد کـــه در پایـــان مقـــام 
ـــه فرزانـــه حاجـــی زاده از اداره کل امـــور مالیاتـــی  اول رده ســـنی A ب
ـــی از اداره کل راه  ـــرا خاق ـــه زه ـــه فاطم ـــنی B ب ـــام اول رده س و مق

ـــید. ـــازی رس و شهرس
مقـــام اول رده ســـنی C بـــه تکتـــم خراشـــادی زاده از اداره کل راه 
ــرا انجیـــری از  ــه زهـ ــنی D بـ ــام اول رده سـ ــازی و  مقـ و شهرسـ

دانشـــگاه بیرجنـــد رســـید.
ـــهره  ـــا و ش ـــرا پارس ـــه زه ـــب ب ـــه ترتی ـــنی E و F ب ـــام اول رده س مق

ـــد رســـید. قاســـی از دانشـــگاه بیرجن

تیم بانو اقتصاد و دارایی رتبه برتر مسابقات دارت 
کارکنان را کسب کرد

بانـــوان اداره کل اقتصـــاد و دارایـــی رتبـــه برتـــر مســـابقات دارت 
ـــاص  ـــود اختص ـــه خ ـــتان را ب ـــی اس ـــتگاههای اجرای ـــان دس کارکن
دادنـــد . بـــه گـــزارش امـــروز خراســـان جنوبـــی، مســـابقات دارت 
ــالن دارت  ــتان در سـ ــی اسـ ــتگاههای اجرایـ ــوان دسـ ــی بانـ تیمـ
ـــا موفقیـــت چهـــار  ـــد ب ـــوان مجموعـــه والیـــت شهرســـتان بیرجن بان

ـــید. ـــان رس ـــه پای ـــر ب ـــم برت تی
ـــی  ـــتگاه اجرای ـــور 26 دس ـــا حض ـــه ب ـــابقات ک ـــن دوره از مس در ای
ــگاه  ــی و دانشـ ــاد و دارایـ ــم اداره کل اقتصـ ــد، تیـ ــام شـ انجـ
بیرجنـــد بـــه ترتیـــب مقـــام هـــای اول و دوم و مقـــام ســـوم 
تأمیـــن  اداره کل  را  بانـــوان  تیمـــی  مســـابقات  مشـــترک 

ـــتان  ـــامت اس ـــه س ـــان و اداره کل بیم ـــت درم ـــی مدیری اجتماع
بـــه خـــود اختصـــاص دادنـــد. مســـئولیت برگـــزاری مســـابقات 
دارت را اعظـــم علـــی اکبـــری، هانیـــه ابـــاذری و علیرضـــا 
فروتـــن بـــر عهـــده داشـــتند و فاطمـــه یوســـفی دبیـــر هیـــات 
اســـتان و زهرابهمـــدی نایـــب رئیـــس هیـــات انجمـــن هـــای 

ــد. ــابقات بودنـ ــن دوره از مسـ ــر ایـ ورزش ناظـ

 معرفی شناگران برتر دستگاه های اجرایی
اجرایـــی  دســـتگاه های  کارکنـــان  شـــنای  مســـابقات 
خراســـان جنوبی نکوداشـــت »ســـردار دل هـــا ســـپهبد شـــهید 
ـــنی و  ـــش رده س ـــکار ش ـــرکت ۳۰ ورزش ـــا ش ـــلیمانی« ب ـــم س قاس
ــای  ــزار و برترین هـ ــد برگـ ــگاه بیرجنـ ــی در دانشـ ــاده ورزشـ ۱۲ مـ
هـــر مـــاده معرفـــی شـــدند. در رشـــته شـــنای قورباغـــه ۲۵ متـــر 
رده ســـنی متولدیـــن )۴۸ تـــا ۵۲( ایـــن رقابت هـــا ســـعید 
ابراهیـــم زاده، محمدحســـین خســـروی و علیرضـــا فرخـــی حائـــر 
ـــن  ـــن ای ـــه پائی ـــن ۴۷ ب ـــنی متولدی ـــدند و در رده س ـــر ش ـــه برت رتب
ـــنی  ـــاح و در رده س ـــم ف ـــی و محمدابراهی ـــا رضای ـــته عبدالرض رش
متولدیـــن )۵۳ تـــا ۵۷( مهـــدی ریاحـــی و علـــی مهدی آبـــادی 

رتبه هـــای اول و دوم را کســـب کردنـــد.
در رشـــته شـــنای ۲۵ متـــر آزاد متولدیـــن ۴۷ بـــه پائیـــن ایـــن 

دوره از مســـابقات هـــادی ســـریر، علـــی زنگویـــی و حســـین 
مســـیح، متولدیـــن)۴۸ تـــا ۵۳( ایـــن رشـــته غامرضـــا فعـــال، 
محمـــد امیرآبـــادی و مهـــدی مقرســـی، متولدیـــن)۵۳ تـــا ۵۷( 
ـــکوهای  ـــری س ـــن صف ـــری و حس ـــد خض ـــی، محم ـــی عراق مرتض
ـــد. در رشـــته شـــنای ۵۰ متـــر قورباغـــه  ـــه دســـت آوردن ـــی را ب قهرمان
ــیدمجتبی  ــتانی سـ ــن اسـ ــن ماراتـ ــا ۶۲( ایـ ــن )۵۸ تـ متولدیـ
حســـنی، مصطفـــی ابوالحســـن نژاد و محمدیاســـر یکه خـــان، 
متولدیـــن)۶۳ تـــا ۶۷( ســـیدمصطفی ســـیادت، امیـــن رضایـــی 
و علی اکبـــر آریـــا و متولدیـــن ۶۸ بـــه بـــاالی ایـــن رشـــته نیـــر 
محمـــد رحمتـــی مقام هـــای اول تـــا ســـوم را کســـب کردنـــد. در 
رشـــته شـــنای ۵۰ متـــر آزاد متولدیـــن)۵۸ تـــا ۶۲( ایـــن دوره از 
ـــدم،  ـــری، حســـن ســـبزه کار و حســـن نادی مق ـــوذر اکب مســـابقات اب
ـــدا...  ـــی احمـــدی و عب ـــا ۶۷( ابوالحســـن و مصطف ـــن)۶۳ ت متولدی
مولوی حقیقـــی و متولدیـــن ۶۸ بـــه بـــاال محمدحســـین محمـــودی 

و مجیـــد امیـــری حائـــز رتبه هـــای برتـــر شـــدند.

درخشش دارترهای خراسان جنوبی
 در مسابقات کشوری

ـــی باشـــگاه  ـــه میزبان در مســـابقات ســـطح A فصـــل زمســـتان کـــه ب
ـــزار  ـــل برگ ـــای قب ـــر دوره ه ـــر برت ـــور ۱۶ نف ـــا حض ـــرج و ب ـــس ک یای
شـــد زهـــرا رجبـــی بانـــوی طایـــی دارت طبـــس بـــا پشت ســـر 
ـــه  ـــت. ب ـــت یاف ـــی دس ـــام قهرمان ـــه مق ـــا ب ـــی رقب ـــتن تمام گذاش
ـــژگان  ـــژاد دوم، م ـــذ تراب ن ـــی، پانی ـــان جنوب ـــروز خراس ـــزارش ام گ

ـــدند. ـــارم ش ـــور چه ـــه جعفرپ ـــوم و محبوب ـــی س رحمان
ـــور ۱۶  ـــا حض ـــه ب ـــز ک ـــتان نی ـــل زمس ـــطح B فص ـــابقات س در مس
ـــن مســـابقات  ـــام ســـوم ای ـــه مق ـــی ب ـــزار شـــد ملیحـــه رجب ـــر برگ نف
ـــرد. در  ـــدا ک ـــابقات راه پی ـــن مس ـــطح A ای ـــه س ـــت و ب ـــت یاف دس
ـــام اول  ـــه مق ـــن غفـــوری از ســـنندج ب ـــن ســـطح روژی مســـابقات ای
ـــا  رســـید. همچنیـــن در مســـابقات ســـطح C فصـــل زمســـتان کـــه ب
ـــه  ـــر برگـــزار شـــد آســـیه ملکـــی و  طاهـــره محمـــدی ب حضـــور ۱۶ نف
ـــب  ـــابقات را کس ـــن مس ـــارم ای ـــوم و چه ـــای س ـــام ه ـــب مق ترتی
ـــابقات  ـــد. در مس ـــابقات راه یافتن ـــن مس ـــطح B ای ـــه س ـــد و ب کردن
ایـــن ســـطح شـــها رواجـــی از اراک مقـــام اول و نیلوفـــر عـــوض زاده 

ـــد. ـــب کردن ـــام دوم را کس ـــار مق از گرمس

آموزش و پرورش قهرمان مسابقات والیبال 
بانوان کارکنان دولت شد

ــان  ــوان کارکنـ ــال بانـ ــابقات والیبـ ــن دوره از مسـ ــده دومیـ پرونـ
ــا  ــردار دل هـ ــام سـ ــان جنوبی »جـ ــی خراسـ ــتگاه های اجرایـ دسـ
ــی اداره  ــا قهرمانـ ــلیمانی« بـ ــم سـ ــاج قاسـ ــهید حـ ــپهبد شـ سـ
کل آمـــوزش و پـــرورش بســـته شـــد. بـــه گـــزارش امـــروز 
ـــگاه  ـــد در جای ـــکی بیرجن ـــوم پزش ـــگاه عل ـــی، دانش ـــان جنوب خراس
نایب قهرمانـــی ایـــن رقابت هـــا قـــرار گرفـــت و اداره کل تأمیـــن 

اجتماعـــی بـــه مقـــام ســـوم دســـت یافـــت.
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حوادث
کشف 88 کیلوتریاك درشهرستان »طبس« 

فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان طبـــس از کشـــف 88 کیلـــو تريـــاك در 
ـــت:  ـــار داش ـــور اظه ـــي پ ـــود عل ـــرهنگ محم ـــر داد. س ـــتان خب ـــن شهرس ای
بـــا دريافـــت خبـــري مبنـــي بـــر انتقـــال محمولـــه موادمخدرتوســـط 
قاچاقچیـــان در مســـيرهاي مواصاتـــي شهرســـتان طبـــس، بافصلـــه 
ــزود:  ــت. وي افـ ــرار گرفـ ــوران قـ ــتور كار مأمـ ــوع در دسـ ــي موضـ بررسـ
مأمـــوران هنـــگام كنتـــرل محورهـــاي عبـــوري كاميـــون حامـــل مـــواد 
مخـــدر را شناســـايي و بـــا اجـــراي طـــرح مهـــار متوقـــف كردنـــد كـــه 
در بازرســـي از آن88كيلـــو تريـــاك كشـــف شـــد. ســـرهنگ علـــي پـــور 
تصريـــح كـــرد: در ايـــن رابطـــه خـــودرو توقيـــف و متهـــم بـــا تشـــكيل 
ـــه مراجـــع قضايـــي معرفـــي شـــد. پرونـــده جهـــت ســـير مراحـــل قانونـــي ب

2 متهم با 51 کیلوگرم تریاك در درمیان دستگیر شدند
ـــرم  ـــدار 51 کیلوگ ـــف مق ـــان« از کش ـــتان »درمی ـــی شهرس ـــده انتظام فرمان
ــر داد  ــتان خبـ ــن شهرسـ ــد در ایـ ــواری پرایـ ــی از سـ ــاک در بازرسـ تریـ
گفـــت: در ایـــن رابطـــه 2 ســـوداگر مـــرگ دســـتگیر شـــدند. ســـرهنگ 
حســـن دشتســـتانی اظهـــار داشـــت: مأمـــوران فرماندهـــی انتظامـــی 
شهرســـتان درمیـــان هنـــگام کنتـــرل خودروهـــای عبـــوری در محـــور 
ـــه راننـــده  ـــه یـــک ســـواری پرایـــد مشـــکوک شـــدند و ب بیرجنـــد- اســـدیه ب
ـــا مشـــاهده  ـــده خـــودرو ب ـــزود: رانن ـــد. وی اف خـــودرو دســـتور ایســـت دادن
ـــات  ـــا اقدام ـــب و ب ـــد تعقی ـــودروی پرای ـــه خ ـــد ک ـــواری ش ـــوران مت مأم
ـــف و  ـــاک کش ـــو تری ـــی از آن 51 کیل ـــه در بازرس ـــد ک ـــف ش ـــی متوق پلیس

ـــدند. ـــتگیر ش ـــم دس 2 مته

تلف شدن 64 رأس گوسفند در بشرویه
ــداری در  ــد دامـ ــک واحـ ــزش آوار در یـ ــر ریـ ــر اثـ ــفند بـ 64 رأس گوسـ
حاشـــیه شـــهر بشـــرویه تلـــف شـــدند. بـــه گـــزارش امـــروز خراســـان 
ـــداری،  ـــد دام ـــک واح ـــقف ی ـــزش س ـــر ری ـــر اث ـــاعت ۲۳:۳۰ ب ـــی، س جنوب
ـــوده  ـــه ب ـــداد 43 رأس دام بیم ـــن تع ـــه از ای ـــدند ک ـــف ش ـــا تل ـــن دام ه ای
ـــون  ـــا 425 میلی ـــن دام ه ـــه غرامـــت ای ـــا بررســـی کارشناســـان بیم ـــد. ب ان
ـــت  ـــت رطوب ـــه عل ـــقف ب ـــزش س ـــاال ری ـــت. احتم ـــده اس ـــرآورد ش ـــال ب ری

حاصـــل از بـــارش بـــرف و بـــاران روز هـــای گذشـــته رخ داد



ــی  ــان جنوبـ ــتان خراسـ ــکن اسـ ــک مسـ ــعب بانـ مدیرشـ
تأســـیس  لروز  ســـا هشـــتادویکمین  مناســـبت  بـــه 
بانـــک مســـکن و ابـــالغ  افزایـــش ســـقف تســـهیالت 
ــت : در  ــکن گفـ ــهیالت مسـ ــل اوراق تسـ ــکن از محـ مسـ
ــام  ــات مقـ ــا فرمایشـ ــو بـ ــد و همسـ ــق تولیـ ــال رونـ سـ
معظـــم رهبـــری بـــه منظـــور افزایـــش قـــدرت خریـــد و 
اثربخشـــی تســـهیالت مســـکن پـــس از پیگیـــری هـــای 
افزایـــش  ، مصوبـــه  بانـــک  از جانـــب  انجـــام شـــده 
ــدم  ــق تقـ ــل اوراق گواهـــی حـ ــهیالت از محـ ــقف تسـ سـ
ــد .  ــالغ شـ ــکن ابـ ــک مسـ ـــعب بانـ ــه ش ــب و بـ تصویـ
محمـــد رضـــا بوســـتان افـــروز ســـقف تســـهیالت خریـــد 
و ســـاخت مســـکن از محـــل اوراق گواهـــی حـــق تقـــدم 
بیرجنـــد و ســـایر  از تســـهیالت مســـکن در  اســـتفاده 
شـــهرهای اســـتان را اعـــالم کـــرد و ادامـــه داد: ســـقف 
ــان و  ــون تومـ 80 میلیـ ــد  ــرادی در بیرجنـ ــهیالت انفـ تسـ
ــی  ــان مـ ــون تومـ 60 میلیـ ــتان  ــهرهای اسـ ــایر شـ در سـ

لـــب  باشـــد کـــه در صـــورت اســـتفاده از تســـهیالت در قا
160 و  لـــغ بـــه ترتیـــب بـــه  تســـهیالت زوجیـــن ایـــن مبا
کثـــر  120 میلیـــون تومـــان افزایـــش مـــی یابـــد. وی حدا
قدمـــت واحـــد مســـکونی جهـــت اســـتفاده از ســـقف 
هـــای جدیـــد را 25 ســـال اعـــالم کـــرد و گفـــت : ســـقف 
ــه  ــکن بـ ــهیالت مسـ ــهیالت اوراق تسـ ــد تسـ ــای جدیـ هـ
کثـــر قدمـــت 25 ســـال  واحدهـــای مســـکونی بـــا حدا
ســـاخت تعلـــق مـــی گیـــرد و بـــه واحدهـــای مســـکونی 
کثـــر تـــا  بـــا قدمـــت بیـــش از 25 ســـال ســـاخت و حدا
30 ســـال، ســـقف تســـهیالت در شـــهر بیرجنـــد و ســـایر 
ــب  ــه ترتیـ ــرادی بـ ــهیالت انفـ ــتان در تسـ ــهرهای اسـ شـ
40 میلیـــون تومـــان و در تســـهیالت زوجیـــن نیـــز  60 و 
80 میلیـــون تومـــان مـــی باشـــد.مدیر  120 و  بـــه ترتیـــب 
شـــعب بانـــک مســـکن اســـتان همچنیـــن بـــه پرداخـــت 
ـــده  ـــالم ش ـــای اع ـــقف ه ـــر س ـــالوه ب ـــه ع ل ـــهیالت جعا تس
اشـــاره کـــرد و افـــزود : عـــالوه بـــر ســـقف هـــای اعـــالم 

ــت  ــرده اسـ ــوب کـ ــار مصـ ــول و اعتبـ ــورای پـ ــده، شـ شـ
لـــه تعمیـــر  40 میلیـــون تومـــان تســـهیالت جعا کـــه 
ــا تکمیـــل هـــر واحـــد مســـکونی نیـــز از محـــل اوراق  یـ
گواهـــی حـــق تقـــدم اســـتفاده از تســـهیالت مســـکن 

ــود . ــان پرداخـــت شـ ــه متقاضیـ ــز بـ نیـ
بانـــک  ایـــن  اعطایـــی  تســـهیالت  خصـــوص  در  وی 
جهـــت   : داشـــت  بیـــان  فرســـوده  بافـــت  پیرامـــون 
ــت  ــده در بافـ ــع شـ ــکونی واقـ ــد مسـ ــر واحـ ــداث هـ احـ
فرســـوده شهرســـتان بیرجنـــد از محـــل قـــرارداد عامليـــت 
ـــد  9 درص ـــود  ـــرخ س ـــا ن ـــهیالت ب ـــان تس ـــون توم 40 میلی ،
بـــه ســـازندگان انفـــرادي و مجتمـــع پرداخـــت مـــی 
ــش از  ــع )بيـ ــازندگان مجتمـ ــه سـ ــن بـ ــود و همچنیـ شـ
40ميليـــون تومـــان بـــراي هـــر  يـــك واحـــد( مـــازاد بـــر 
20 میلیـــون تومـــان از محـــل منابـــع  واحـــد ، مبلـــغ 
داخلـــي  بانـــك بـــا نـــرخ ســـود 18 درصـــد اعطـــا مـــی 
گـــردد . وی ادامـــه داد: بـــه ســـازندگان حرفـــه ای دارای 

پروانـــه انبـــوه ســـازي بـــه منظـــور ســـاخت واحدهـــای 
ــد  ــر واحـ ــه ازای هـ ــد( بـ ــع )بيـــش از يـــك واحـ مجتمـ
ــد و 40  9 درصـ ــود  ــرخ سـ ــا نـ ــان بـ ــون تومـ 40 میلیـ  ،
ـــوع  ـــد ، در مجم ـــود 18 درص ـــرخ س ـــا ن ـــان ب ـــون توم میلی
پرداخـــت  بیرجنـــد  شـــهر  در  تومـــان  میلیـــون   80
می شـــود و ســـازندگان حرفـــه ای در صـــورت اســـتفاده از 

تکنولـــوژی جدیـــد ، فنـــاوری نویـــن و کاهـــش مصـــرف 
انـــرژی نیـــز بـــرای واحدهـــای مجتمـــع )بيـــش از يـــك 
40 میلیـــون  واحـــد( مـــی تواننـــد بـــه ازای هـــر واحـــد 
60 میلیـــون تومـــان  9 درصـــد و  تومـــان بـــا نـــرخ ســـود 
100 میلیـــون  بـــا نـــرخ ســـود 18 درصـــد، در مجمـــوع 

ــد  . ــت نماینـ ــهیالت دریافـ ــان تسـ تومـ

مدیرشعب بانک مسکن استان خراسان جنوبی اعالم کرد:

افزایش سقف تسهیالت مسکن 
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