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۱۳دقیقه و۳۳ ثانیه...!!!

امروز خراسان جنوبی - محمد راعي فرد
mohammadraeifard@yahoo.com
ــه روز  ــورمان روز ب ــی در کش ــی اجتماع ــت واگرای واقعی
بیشــتر بــه چشــم مــی آیــد ، جدایــی از هــم و فقــط بــه 
فکــر منافــع شــخصی خــود بــودن و هرکــس تــاش کنــد 
کــه گلیــم اش را از آب بکشــد و برایــش اصــا مهم نباشــد 
کــه بــر ســر دیگــران چــه مــی آیــد، براســتی مــا در کجــای 
معــادالت و معامــات اجتماعــی قــرار داریــم؟ مــا چگونه 
قــرار اســت نقــش خویــش را در مســئولیت پذیــری ایفــا 
کــرده و همبســتگی ملــی و اجتماعــی مــان را بــه ثبــوت 

برســانیم؟!!!
ــم  ــا و تصمی ــذاری ه ــون گ ــرد و قان ــه عملک ــا توجــه ب ب
ســازی هــای متناقــض و پاردوکســیکال مدیــران تصمیــم 
ــی و  ــل فرهنگ ــه عام ــت ب ــی بایس ــاید نم ــا، ش ــر م گی
ــه  ــردم ب ــه م ــرا ک ــم، چ ــوش کنی ــازی دلخ ــگ س فرهن
ــر  ــا ب ــای راز بق ــون دنی ــد کــه اکن ــن نتیجــه رســیده ان ای
آنــان گشــوده شــده اســت، ژن و کرومــوزوم هــای غریــزه 
ــال و در  ــوم، فع ــده ای نامعل ــرس از آین ــی و ت خودخواه
آنــان برانگیختــه شــده اســت و در ایــن حالــت اســت کــه 
حاضرنــد بــرای چندکیلــو گوشــت ارزانتــر و یــا چنــد دانــه 
غ دولتــی تــر در زیــر دســت و پــا لــه هــم بشــوند  تخــم مــر

ــش را از آب برکشــند...!! ــم خوی ــا گلی ام
رابطــه مدیــران و مــردم رابطــه کنــش و واکنشــی اســت، 
ــد کــه در روزمــره گــی هایشــان  ــی را مــی پذیرن عــوام آن
بــا آن دســت بــه گریباننــد، نمــی تواننــد از مدیــران شــان 
شــعار مقاومــت و امیــد را بپذیرنــد در حالــی کــه روز بــه 
روز فاصلــه بیــن مســئوالن و آنــان در حــال ازدیــاد اســت، 
نمــی تواننــد بــا تحریــک احساساتشــان آنهــا را از دیگــران 
ــر  ــه صف ــا را ب ــاد آنه ــر اعتم ــوی دیگ ــرد و از س ــر ک متنف

نزدیــک کــرد...!!
وقتــی معــاون وزارت بهداشــت و درمــان رســما و بســیار 
شــفاف اعــام مــی کنــد کــه در هــر ۳۳ ثانیــه یــک نفــر به 
کرونــا مبتــا مــی شــود و هــر ۱۳ دقیقــه نیــز یــک نفــر بــه 
خاطــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری جــان مــی بــازد، نشــان از 

بحرانــی دارد کــه در حــال ازدیــاد و ســونامی اســت...
ــه نظــر مــردم کــم بنظــر مــی  شــاید هنــوز ایــن اعــداد ب
آیــد، شــاید اگــر در خوشــبینانه تریــن شــرایط ایــن آمــار 
را قبــول کنیــم بــاز ایــن مــردم انــد کــه اصــا بــرای شــان 
مهــم نیســت کــه در هــر چنــد دقیقــه جــان یکــی از آنــان 

بــا ایــن ویــروس مرگبــار ســتانده مــی شــود!!
چــرا اینگونــه شــدیم؟ چــرا نــه بــه خودمــان و نه بــه کیان 
خانــواده رحــم نمــی کنیــم؟ بــا کــه و چــه لجبــازی مــی 
کنیــم؟ نــام ایــن گونــه رفتــار چیســت؟ ماســک چیســت 
و کاربــردش کجاســت؟ دســتکش چیســت و چگونــه 
ــه؟  ــی چ ــی یعن ــه اجتماع ــت فاصل ــردی دارد، رعای کارب
ضدعفونــی کــردن چــه مفهومــی دارد؟ آنقــدر کــه واگویــه 
هایــی ایــن چنیــن شــنیده ایــم شــاید دیگــر اشــباع شــده 
ایــم و تصــور مــی کنیــم کــه کا کرونــا یــک بــازی جهانــی 
بــوده و مــا هــم گــول ایــن بــازی را خــورده ایــم، تــا مــردم 
ــد،  ــردم نخواهن ــند، تام ــی نرس ــتگی مل ــاور همبس ــه ب ب
تــا مــردم اراده مبــارزه بــا ایــن بیمــاری و بیمــاری گــران 
فروشــی و گــران خــری را بــرای خــود حــل نکننــد هیــچ 

اتفــاق مهمــی رخ نخواهــد داد...
یادمــان نرفتــه کــه بــرای تعــداد انــدک خــودرو چنــد نفــر 
ثبــت نــام کردنــد؟!! یادمــان نمــی آیــد کــه تاکنــون مــردم 
آنقــدر تحمــل و همبســتگی داشــته باشــند کــه تحریــم 
ــران  ــات گ ــی و لبنی ــوازم خانگ ــودرو و ل ــد خ ــد خری کنن
شــده را...گوشــت گــران را...و... شــما یادتــان مــی آیــد...؟!!

سرمقاله

طالق توافقی در صدر
 پرونده های بخش دیهوک

بیشترین پرونده های حقوقی در حال رسیدگی در دادگاه عمومی 
بخش دیهوک، مربوط به رسیدگی به درخواست های طاق توافقی 
است. سنجری رئیس دادگاه عمومی و انقاب بخش دیهوک با ابراز 
نگرانی از افزایش پرونده های طاق گفت: بیشترین پرونده های 
حقوقی مربوط به دعاوی طاق به درخواست زوجه آنهم طاق 
توافقی است که متاسفانه با توجه به جمعیت بخش دیهوک، 
میزان پرونده ها نسبت به سایر پرونده های قضایی زیاد و نگران 
کننده است. او  افزود: در بررسی های قضایی انجام شده، علت 
عمده طاق، اعتیاد به مواد مخدر و اعتیاد به استفاده از فضای 
دیهوک  بخش  انقاب  و  عمومی  دادگاه  رئیس  است.  مجازی 
همچنین به پرونده ههای کیفری در دست بررسی هم اشاره کرد 
و گفت: مهمترین پرونده های کیفری در خصوص رانندگی بدون 
گواهینامه، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر حوادث کار و تصادف 
است که با توجه به این که بخش دیهوک در شاهراه مواصاتی 
چندین استان قرار دارد اکثر پرونده ها مربوط به افراد رهگذر و غیر 

بومی است.

آغاز به کار ۴ کارگاه
تراش سنگ در سرایان

۴ کارگاه تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در شهرستان 
سرایان آغاز به کار کردند. مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی شهرستان سرایان گفت: از این تعداد سه کارگاه تراش 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در شهر سرایان و یک کارگاه در شهر 
سه قلعه با مجموع ۲۴ نفر اشتغال در راستای تحقق شعار جهش 
تولید فعالیت می کنند. محمد عرب افزود: توسعه کارگاه های تراش 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و همچنین راه اندازی کارگاه های 

انفرادی امسال در اولویت های میراث فرهنگی قرار دارد.

تجلیل از خانواده شاهد، قضات و کارکنان 
دادگستری خراسان جنوبی

با  مراسمی  در  قضائیه  قوه  هفته  داشت  مناسبت گرامی  به 
حضور رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی از خانواده 
رئیس کل  شد.  تجلیل  دادگستری  و کارکنان  قضات  شاهد، 
دادگستری خراسان جنوبی با بزرگ داشت یاد شهید آیت ا... 
بهشتی و 7۲ تن شهدای هفت تیز در این مراسم گفت: خدمت 
به مردم و تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به موقع به درخواست 
های مردم از جمله اهداف قوه قضائیه است. حجت االسام 
حمیدی با اشاره به شرایط جدید بوجود آمده در قوه قضائیه 
استان و  نفع مردم در سطح  به  کشور گفت: تغییرات خوبی 
های  دستگاه  رشد  شاهد  امروز  و  است  آمده  بوجود  کشور 
قضایی هستیم. در پایان این مراسم از 9 خانواده شاهد قوه 
قضائیه در خراسان جنوبی و 9۱ تن از کارکنان اداری–قضایی 

دادگستری خراسان جنوبی تجلیل شد.

مدیــر کل اســتاندارد خراســان جنوبــی از مراحــل ســاخت و 
تکمیل مجموعه اداری آزمایشــگاهی اداره کل اســتاندارد در 

مــرز ماهیــرود بازدیــد کــرد.
مــروی مقــدم ضمــن ابــراز خرســندی از جــذب اعتبــار بــرای 
ــرزی  ــه م ــگاهی در بازارچ ــاختمان اداری آزمایش ــل س تکمی
میــل 78 گفــت: ایــن ســاختمان واقــع در نقطــه مــرزی ایــران 
و افغانســتان در زمینــی بــه مســاحت ۱۴00 مترمربــع  بــا زیــر 
بنــای حــدود 500 مترمربــع در حــال تکمیــل اســت. وی 
ادامــه داد احــداث ایــن مجموعــه اداری آزمایشــگاهی کمــک 
شــایانی در تســهیل و بهبــود امــر صــادرات خواهــد داشــت. 
وی کاهــش هزینــه و عــدم تــردد صــادر کننــدگان بــه مرکــز 

ــش  ــوص آزمای ــانتر در خص ــر و آس ــی بهت ــتان و دسترس اس
محمولــه هــای صادراتــی و انجــام امــور اداری مرتبــط بــا آن 
ــای احــداث ســاختمان ذکــر و خاطــر نشــان  ــه مزای را ازجمل
کــرد ایــن آزمایشــگاه عــاوه بر فعالیــت در خصــوص فــرآورده 
هــای نفتــی ، در صــورت مســاعدت و تامیــن اعتبــار ، قابلیــت 
فعالیــت در خصــوص آزمایش فــرآورده هــای غذایی و مصالح 
ســاختمانی صادراتــی را نیــز داراســت.مدیر کل اســتاندارد  ابراز 
امیــدواری کرد بــا پایان یافتن پــروژه اداری آزمایشــگاهی اداره 
کل اســتاندارد و تجهیــز و راه انــدازی آن در بازارچــه مــرزی میل 
78 ،  بتوانیــم برای آن مجموعه آزمایشــگاهی مــرزی  ، جذب 

نیــروی انســانی نیــز داشــته باشــیم.

اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
خراسان جنوبی گفت: گسترش جریان 
 ، اجتماع  بدنه  به  اطاعاتی  های 
منجر به کنترل بیماری، آگاه سازی و 
ایجاد حساسیت در مردم و در نهایت 

خودمراقبتی های بیشتر می شود.
گسترده  تاثیر  به  زاده  نبی  ناصر 
مصاحبه رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
خانوادگی،  های  نشست  درخصوص 
اشاره کرد  جامعه  سازی  حساس  بر 
و گفت: اگر اطاع رسانی ها پیرامون 

نقاط اصلی شیوع بیماری کرونا، در چارچوب های آماری انجام گیرد، تاثیر 
مثبت بسیاری خواهد داشت. وی با اشاره به فعالیت کمیته های اطاع رسانی 
و تبلیغات در شهرستان ها گفت: در شهرستان سربیشه بیش از ۱0 جلسه کمیته 
برگزار شده است و سایر شهرستان ها نیز در حال برگزاری جلسات می باشند. 
این موضوع موجب شده جریان های اطاع رسانی به شهرستان ها نزدیک تر 
شود و حضور پررنگ تر آن ها را در بسترهای آگاهی بخشی داشته باشیم. 
وی در ادامه با بیان این که دیدن هر روزه تبلیغات محیطی ، موثر در شکل 
گیری رفتار اجتماعی است، اضافه کرد: بیش از 90 درصد مردم جامعه از نکات 
بهداشتی مطلع هستند اما رسالت ما تبدیل این آگاهی به فرهنگ عملیاتی 

کردن نکات بهداشتی است.

ــار و مســافر  ــل ب رئیــس ســازمان حمــل و نق
شــهرداری بیرجنــد گفــت: قصــد داریــم الزامــی 
ــا  ــردد ب ــگام ت ــک هن ــتفاده از ماس ــدن اس ش
نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی را در ســتاد 
اســتانی مقابلــه بــا کرونــا تصویــب کنیــم. 
غــام پــور افــزود: ایــن موضــوع بــا توجــه بــه 
بســته بــودن محیــط اتوبوس هــا بــه خصــوص 
ــاز کــردن  اتوبوس هــای اســکانیا کــه امــکان ب
پنجــره نیــز وجــود نــدارد، ضــروری اســت.وی 
ــای درون  ــر روزه اتوبوس ه ــی ه ــد عفون از ض
ــزه  ــتگاه های مکانی ــی ها و ایس ــهری، تاکس ش
ــا ۱۱  ــزود: هــر روز از ســاعت ۱0 ت ــر داد و اف خب
ــهری  ــی های درون ش ــی تاکس ــح، گندزدای صب

ــود. ــام می ش ــوذر انج ــه اب در پایان

ــار و مســافر  ــل ب رییــس ســازمان حمــل و نق
شــهرداری بیرجنــد گفــت: اتوبوس هــا نیــز هــر 
شــب هنــگام توقــف در پایانــه بــه طــور کامــل 

ــی می شــوند. نظافــت و ضــد عفون
ــود  ــف خ ــازمان وظای ــن س ــرد: ای ــان ک وی بی
را درخصــوص رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
دیگــر  بخــش  و  می دهــد  انجــام  روز  هــر 
برعهــده شــهروندان اســت تــا بــا رعایــت نــکات 
حفــظ  در  گذاری هــا،  فاصلــه  و  بهداشــتی 

ــند. ــا باش ــران کوش ــود و دیگ ــامت خ س
مــوارد مثبــت ابتــا بــه ویــروس کرونــا از 
نیمــه خــرداد امســال در خراســان جنوبــی 
صعــودی شــده و ایــن رونــد در روزهــای اخیــر 

ــت. ــته اس ــه داش ــز ادام نی

امروز خراسان جنوبی _ گروه خبر 
ــد  ــزاری بیرجن ــم ن ــی حکی ــگ طبقات ــی پارکین ــات اجرای عملی
بــا حضــور اســتاندار خراســان جنوبــی در اواســط آذر مــاه 
ــی در مراســم  ــاز شد.اســتاندار خراســان جنوب ســال گذشــته اغ
ــوان  ــزاری عن ــم ن ــان حکی ــگ خیاب ــروژه پارکین ــی پ ــگ زن کلن
کــرده: ایــن طــرح بــا توجــه بــه ترافیــک مرکــز شــهر و اتصــال 
ــژه ای  ــت وی ــد از اهمی ــازار بیرجن ــه ب ــزاری ب ــم ن ــان حکی خیاب
برخــوردار اســت و یکــی از خواســته های بــه حــق مردمــی 
اســت کــه امیدواریــم در زمــان تعییــن شــده بــه بهــره بــرداری 
برسد.شــهردار بیرجنــد در مراســم کلنــگ زنــی ایــن پــروژه قــول 

بهــره بــرداری از آن را ظــرف 8 مــاه داد.پــروژه ای کــه بــه گفتــه 
جاویــد در حــال حاضــر ۶0 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و تــا 
۴ مــاه آینــده شــاهد بهــره بــرداری از آن خواهیــم بــود .شــهردار 
ــا  ــزاری ب ــا بیــان اینکــه پارکینــگ طبقاتــی حکیــم ن بیرجنــد ب
ــد  ــرداری خواه ــره ب ــاده به ــداث و ام ــودرو اح ــت ۱۲0 خ ظرفی
ــن  ــرای ســاخت ای ــک ، ب ــه تمل ــر هزین شــد،ادامه داد:عــاوه ب
پارکینــگ اعتبــار ۴ میلیــارد تومانــی تخصیــص داده شــده 
ــه مســاحت هــزار  ــی ب ــروژه در زمین ــن پ ــزود: ای اســت .وی اف
ــزار و  ــاحت ۲ ه ــا مس ــه ب ــا دو طبق ــع و زیربن ــر مرب و ۴00 مت
800 مترمربــع تــا۴ مــاه آینــده بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.

احداث پارکینگ در خیابان مدرس
 در دستور کار شهرداری 

شــهردار بیرجنــد در مــورد احــداث پارکینــگ در ســایر نقــاط شــهر 
هــم گفــت: بــرای احــداث پارکینــگ در خیابــان مــدرس پیگیــر 
ــه  ــق ب ــن متعل ــاورت زمی ــکونی در مج ــن مس ــک دو زمی تمل
شــهرداری هســتیم کــه در صــورت عــدم تحقــق بایــد در ســایر 
نقــاط ایــن خیابــان بدنبــال تملــک زمیــن مناســبی باشــیم . 

پیشنهاد شهرداری برای الزامی شدن ماسک در ناوگان عمومی بیرجند

شهردار بیرجند خبرداد :

بهره برداری از پارکینگ
حکیم نزاری تا ۴ ماه دیگر

 تسهیل صادرات  با بهره برداری از مجموعه
اداری آزمایشگاهی استاندارد درماهیرود 

ضرورت گسترش جریان های 
اطالعاتی به بدنه اجتماع
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عاقل اسیِر "گذشته" نمی شود
امروز خراسان جنوبی - زنگویی

znagoei@birjandtoday.ir
ضــرب المثلــی اســت کــه مــی گویــد خوابیــده را مــی 
تــوان بیــدار کــرد امــا کســی کــه خــود را بــه خــواب زده 
اســت را هرگــز نمــی تــوان بیــدار کــرد. درســت و دقیــق 
ــی  ــی م ــه تکان ــی، ب ــه ندای ــده را ب هــم هســت. خوابی
ــه  ــه خــود را ب ــا کســی ک ــداری کشــاند ام ــه بی شــود ب
خــواب زده هــی از ایــن پهلــو بــه آن پهلــو خواهــد شــد، 
خرنــاس را هــم چاشــنی کار خواهــد کــرد تــا بــه شــما 
اثبــات کنــد کــه خــواِب خــواب اســت. ایــن قصــه را می 
تــوان در ماجــرای افــرادی کــه آگاهانــه نمــی خواهنــد 
تــو را بفهمنــد هــم مــی شــود دیــد. یــادم هســت جایــی 
خوانــدم در ایــن بــاره کــه؛ هنگامــی کــه کســی آگاهانــه 
ــته  ــه او خس ــرای توجی ــودت را ب ــد خ ــی فهم ــورا نم ت
ــا  ــوان ب ــرای کســی مــی ت ــدارد. ب نکــن. نتیجــه هــم ن
توضیــح، تنویــر امــور کــرد کــه ندانــد و بخواهــد کــه بــه 
ــی  ــل م ــه تغاف ــه آگاهان ــا کســی ک دانســتن برســد ام
کنــد مثــل همــان پلــک در هــم کشــیده بیــداری اســت 
کــه نمــی خواهــد چشــم بگشــاید. هزینــه کــردن وقــت 
و صــرف انــرژی و توضیــح دادن، چــاره کار نیســت. 
ــد  ــا بای ــن ج ــه ای ــت ک ــکوت اس ــا س ــکوت و تنه س
ــن اســت کــه  ــن کار ای ــر ای جــای جــواب بنشــیند. خی
-حداقــل- انــرژی هــدر نمــی شــود. خــودت را خســته 
ــرای  ــی ب ــی کن ــره م ــت را ذخی ــه توان ــی بلک ــی کن نم
ــد و پرســش  ــه قصــد دانســتن دارن ــرادی ک ــان و اف زم
هــا شــان مــی توانــد بــا جــواب یافتــن، بــه روشــنایی 
ذهــن شــان بینجامــد. پــس التفــات بایــد داشــت بــه 
ــم و  ــه کنی ــه توج ــان ک ــد م ــف و بای ــه ظری ــن نکت ای
توجــه دهیــم کــه بــرای رســیدن بــه آرامــش در زندگــی، 
برآنچــه گذشــت، آنچــه شکســت، آنچــه نشــد،  آنچــه 
ریخــت، حســرت نبایــد خــورد. کــه ایــن جــز ضــرر هیــچ 
نتیجــه ای نــدارد. "مــا مضــی، مضــی" کــه بــاز در ضــرب 
المثــل عــرب هــا نشســته و در فرهنــگ شــان نوشــته 
شــده اســت هــم بازگــو گــر همیــن واقعیــت راهبــردی 
ــد وانهــاد چــه هیــچ گذشــته  اســت کــه گذشــته را بای
ــاره حــال نشــده اســت و بهتریــن بهــره همــان  ای دوب
عبــرت آمــوزی اســت و گذشــتن از آن. کســانی کــه در 
حســرت گذشــته مــی نشــینند، تــوان برخاســتن خــود 
را مــی فرســایند و آنــان کــه دل شــان در حســرت پــاره 
هــای شکســته یــک کاالســت، نمــی تواننــد پــاره هــای 
دل خــود را جمــع کننــد و پیونــد زننــد. بــه آنچــه نشــد، 
ــد.  ــد دی ــد اندیشــید کــه شــده هــای فــراوان را بای نبای
ــر از  ــر لیــوان زندگــی را کــه زیســتن را پ نیمــه هــای پ
امیــد و انــرژی مثبــت مــی کنــد. هیــچ کــس از حســرت 
و غصــه خــوردن نتوانســته اســت بــه موفقیتــی برســد 
کــه در قصــه هــا بنویســند. تنهــا کســانی بــه قلــه هــای 
توفیــق راه یافتــه و بــه ســرای ســعادت بــار یافتــه انــد 
ــا  ــرده و ب ــرژی را درک ک ــت ان ــان و قیم ــه ارزش زم ک
ــن  ــد. ای ــه توفیــق رســیده ان اســتفاده از فرصــت هــا ب
کــه در لســان مــوال علــی)ع( مــی خوانیــم : الفرصــه تمر 
مــر الســحاب فقــط بــه گــذرا بــودن فرصــت نظــر نــدارد 
ــارور شــدن فرصــت هــا  ــوان از ضــرورت ب بلکــه مــی ت
هــم ســخن گفــت. همــان طــور کــه ابــر پربــاران حیــات 
آفریــن اســت، فرصــت هــای بــارور شــده نیــز، زندگــی 
ــه  ــم ک ــم و بدانی ــته نمانی ــس در گذش ــت. پ ــاز اس س
تلخــی شکســت هــا مــی توانــد پــل پیــروزی باشــد و 
ــود،  ــد کــه؛  در زندگــی، اگــر تلخــی نب درســت گفتــه ان
ــیرینی  ــده درک ش ــد. قاع ــی ش ــا م ــی معن ــیرینی ب ش
ــا نهــادن حســرت  ــر پ هــا هــم گــذر از تلخــی هــا و زی

هاســت.....

0915 استاندارمحترم سالم.بحران بی آبی درروستای روبیات 
روز آب قطع است. جناب  الی 5  در هفته 4  بیداد میکند، 
آقای استاندار کاش فرمایش جنابعالی را اجرایی می کردند 
و برای یک روز هم که شده آب منازل مسئولین اداره آب را 
قطع می کردند تا متوجه شوند که بی آبی جگر مردم را خون 

کرده و آنها مدام وعده های پوچ و تو خالی می دهند.

از شهربازی تعطیل  اداره استاندارد  بازرسی  0915 47 مورد 
بیرجند یعنی چه؟ 

امیرآباد  های  زمین  تکلیف  چرا  سالم،  عرض  با   0915
شیبانی پالک 53 روشن نمی کنند تا از مستاجری نجات 
یابیم زمینی که بیست سال پیش گرفتیم همانطور مانده. 

جنوب شهر هم باید مثل شمال شهر پیشرفت کند.

برای کسانی که  باسالم، خواهشا مسئولین فکری هم   0915
ودیعه تاالر دادن ولی به علت بیماری  مجاالسشون  کنسل 

شده بکنند. بعضی از تاالر ها پول مردم برگشت نمی دهند.

اداری که  از قسمت  بیرجند  ارگ کاله فرنگی  0915 تفکیک 
اجرایی  تا چه میزان  بوده است  استاندار  از دستورات  یکی 

شده است؟

در  اداره  چند  از  غیر  استاندار.  آقای  جناب  سالم  با   0915
یا  ندارند!  عمومی  روابط  ادارات  دیگر  گویا  استان  سطح 
برای مشکالت مردم ارزشی قائل نیستند لطفا دستور دهید 

نظارت بیشتری صورت بگیرد .

0915 سالم اگر 10کارخانه مانند کویر تایر در خراسان جنوبی 
جای  شد  می  برطرف  جوانان  اشتغال  مشکل  بود  می 

کارکانجات بزرگ در خراسان جنوب خالی است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان 
جنوبی گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
استان از نظرات و پیشنهادات نخبگان و صاحب 

نظران در این حوزه استقبال می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی 
خراسان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد 
جنوبی سردار علی قاسمی در نشست با معاونین 
اظهار  کرامت،  دهه  تبریک  با  ستاد  مدیران  و 
و  معروف  به  آمران  از  قانون حمایت  در  داشت: 
ناهیان از منکر برای دستگاه ها تکالیفی مشخص 
آن  در جهت تحقق  رود  انتظار می  و  است  شده 

نیز بیش از هر دورانی قدم بردارند.فرمانده سپاه 
انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی در ادامه با اشاره 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  ساختار  به 
همچنین  و  ها  استان  در  کرد:  اظهار  استان، 
خراسان جنوبی نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
بیرجند مسئولیت ستاد استان را بر عهده دارند و 
سایر  و  ستاد  رئیس  عنوان  به  ایشان،  مطالبات 
مدیران، نخبگان و اقشار جامعه در شورای استانی 
که متشکل از استاندار و جمعی از مسئوالن ارشد 
استانی می باشند و یا در هیأت اندیشه ورز ستاد 

مورد طرح و پیگیری قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
وظیفه هماهنگی بین نهادها را بر عهده داشته و 
البته در این راستا نیز نسبت به مطالبات جامعه 

حساسیت الزم را دارد.
هفتگی  بازدید  اینکه  به  اشاره  با  قاسمی  سردار 
از دستگاه ها و نشست با اعضای شورای امر به 
معروف و نهی از منکر ادارات از جمله برنامه های 
جهت  در  باشد، گفت:  می  جاری  سال  در  ستاد 
پیشبرد اهداف عالیه ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر از نظرات و پیشنهادات صاحب نظرات و 

نخبگان بهره می گیریم.

از  جنوبی  خراسان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
کمبود پزشک متخصص در بیمارستا ن های تامین 
اجتماعی استان خبر داد. فرزاد فیروزی در دیدار با 
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس 
حوزه  در  خدمات  داشت:  اظهار  اسالمی  شورای 
درمان تامین اجتماعی به نیمی از جمعیت استان 
به طور مستقیم و به نیم دیگر هم مستقیم و هم 
غیرمستقیم ارائه می شود.وی با بیان اینکه در سال 
98 در مجموع 2 میلیون و 200 هزار رکورد خدمت را 
تولید کردیم بیان کرد: 2 میلیون و 400 هزار خدمت 
را نیز خریداری کردیم که در مجموع 4 میلیون و 
600 هزار خدمت به مردم ارائه شده است.مدیر درمان 

تامین اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: در سال 
گذشته بالغ بر 66 میلیارد تومان در تولید خدمت 
و 126 میلیارد تومان در خرید خدمت اعتبار هزینه 
شده و پیش بینی می شود امسال اعتبار هزینه شده 
به بیش از 220 میلیارد تومان برسد.فیروزی با بیان 
اینکه اکثر بیمه شدگان استان از قشر ضعیف و 
آسیب پذیر هستند افزود: درمان رایگان برای این 
بحران های  در  تاب آوری  افزایش  جنبه  یک  افراد 
اقتصادی دارد و چون استان ما یک استان محروم 
مستقیم  درمان  بخش  در  بیشتری  تکلیف  است 
داریم.وی با بیان اینکه در زمینه فضاهای فیزیکی 
پزشکی که خریداری شده مشکل  و دستگاه های 
خاصی وجود ندارد تصریح کرد: شهرستان بیرجند 
رتبه نخست زیرساخت بیمارستانی را در کشور دارد 
نداریم .مدیر  نیز مشکل خاصی  بودجه  لحاظ  از  و 
درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه 
تنها یک مشکل عمده داریم و آن هم کمبود پزشک 

متخصص در مراکز درمانی است گفت: در چند سال 
اخیر وزارت بهداشت هیچ گونه همکاری در زمینه 
تامین پزشک با ما انجام نداده و از این حیث پرونده 
وزارت بهداشت سیاه است.فیروزی با تاکید بر اینکه 
تجهیزات  از  بزرگی  بخش  پزشک  دلیل کمبود  به 
مراکز درمانی تأمین اجتماعی بالتکلیف مانده است 
افزود: بیماران بستری در بخش ها حتی برای یک 
سونوگرافی ساده با آمبوالنس به مطب های پزشکان 

متخصص اعزام می شوند.
وی با بیان اینکه 15 درصد ظرفیت درمان کشور دست 
تامین اجتماعی است اظهار داشت: در سال گذشته 
طبق  متخصص  نیروی  هزار  از حدود 54  بود  قرار 
تصویب نمایندگان 10 درصد به تامین اجتماعی ابالغ 
شود اما تاکنون هیچ اتفاقی صورت نگرفته است .مدیر 
درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه 
پروژه بیمارستانی شمال شهر نیز همچنان بالتکلیف 
برای  پروژه  این  زودتر  چه  هر  احداث  است گفت: 

آن منطقه یک تکلیف واجب و ضروری است.وی 
سیاست سازمان تامین اجتماعی را بر مبنای توسعه 
عنوان و بیان کرد: هر ساله 20 درصد تعداد بستری های 
ما افزایش می یابد که در این راستا باید از نظر کیفیت 
خدمات خود را بهبود بخشیم.یوسفی، مدیر داخلی 
بیمارستان شهید رحیمی بیرجند نیز با بیان اینکه 
سال گذشته یک و نیم میلیون نفر مراجعه کننده 
داشتیم گفت: دانشگاه علوم پزشکی موظف بوده به 
مناطق محروم متخصص بدهد اما در 5 سال اخیر به 
هیچ عنوان این اتفاق رخ نداده است.وی تاکید کرد: 
بیشتر شکایات مردم در زمینه نبود پزشک متخصص 
حسین  تسنیم  به گزارش  است .  درمانی  مراکز  در 
خسروی، نماینده مردم شهرستان های بیرجند درمیان 
و خوسف در مجلس شورای اسالمی نیز قول مساعد 
در زمینه رساندن این مشکالت به وزیر بهداشت را داد 
و گفت: امید است بتوانیم با کمک همدیگر بخشی از 

مشکالت درمان استان را برطرف کنیم.

ـــول )ص( در  ـــرت رس ـــاک حض ـــالله پ ـــزاده از س 96 امام
خراســـان جنوبـــی ملجـــا دلـــدادگان و مـــردم دینـــدار 
ــه  ــاف و امورخیریـ ــرکل اوقـ ــت. مدیـ ــه اسـ ــن خطـ ایـ
اســـتان گفـــت: بـــا اقدامـــات عمرانـــی و برنامه هـــای 
ـــتان  ـــه اس ـــاع متبرک ـــطح بق ـــده در س ـــرا ش ـــی اج فرهنگ
ســـعی شـــده ایـــن اماکـــن بعنـــوان قطـــب فرهنگـــی، 

گردشـــگری و زیارتـــی بـــرای مـــردم باشـــد.
پارســـال  افـــزود:  پـــور  بخشـــی  االســـالم  حجـــت 
در 57 بقعـــه متبرکـــه عملیـــات عمرانـــی از جملـــه 
احـــداث، تکمیـــل، مرمـــت، مقـــاوم ســـازی و توســـعه 
ــت ادارت  ــه همـ ــع بـ ــزار مترمربـ ــاحت 13 هـ ــه مسـ بـ

اوقـــاف و امورخیریـــه شهرســـتانها، هیـــات امنـــا بقـــاع متبرکـــه، مشـــارکت مـــردم و خیریـــن 
انجـــام شـــده اســـت.

وی گفـــت: در ســـال جدیـــد نیـــز عملیات مرمت در 45 بقعـــه متبرکه ادامه دارد.
حجـــت االســـالم بخشـــی پـــور راه انـــدازی مراکـــز اجتماعـــی، فرهنگـــی و قرآنـــی بـــا عنـــوان 
مراکـــز افـــق را از دیگـــر اقدامـــات انجـــام شـــده در بقـــاع متبرکـــه عنـــوان کـــرد و گفـــت: در 
ــای  ــاع، برنامه هـ ــی در  بقـ ــی و قرآنـ ــای فرهنگـ ــرای برنامه هـ ــر اجـ ــالوه بـ ــز عـ ــن مراکـ ایـ
ــان  ــان و آزادی زندانیـ ــدان، ازدواج جوانـ ــایی نیازمنـ ــه شناسـ ــه از جملـ ــی و خیریـ اجتماعـ

جرایـــم غیرعمـــد نیـــز انجـــام مـــی  شـــود.

امروز خراسان جنوبی _ گروه خبر 
اســـالمی  شـــورای  جلســـه 
روز گذشـــته  بیرجنـــد  شـــهر 
بـــه صـــورت غیرعلنـــی برگـــزار 
امـــروز  بـــه گـــزارش  شـــد، 
ایـــن  در  جنوبـــی  خراســـان 
جلســـه موضوعـــات مختلفـــی 
ســـاز  و  ســـاخت  جملـــه  از 
تخلفـــات  غیرمجـــاز،  هـــای 
ــری  ــر کاربـ ــاختمانی، تغییـ سـ

ـــی  ـــارک جنگل ـــوع پ ـــن موض ـــهر و همچنی ـــل ش ـــی داخ ـــی اراض برخ
مطـــرح شـــد.

ـــات  ـــون تخلف ـــه پیرام ـــن جلس ـــام آگاه در ای ـــک مق ـــه ی ـــه گفت ـــا ب بن
ـــورت  ـــر ص ـــادل نظ ـــث و تب ـــهر بح ـــطح ش ـــاختمانی در س ـــترده س گس

ـــت. ـــته اس ـــی نداش ـــه خاص ـــی مصوب ـــه ول گرفت
ــی  ــروی انتظامـ ــون ورود نیـ ــه پیرامـ ــن جلسـ ــن در ایـ ــم چنیـ هـ
ـــرای ایـــن  ـــای مالکیـــت ب ـــرح ادع بـــه پـــروژه پـــارک جنگلـــی  و ط
ـــر   ـــال حاض ـــت. در ح ـــورت گرف ـــر ص ـــادل نظ ـــث و تب ـــم بح ـــه ه منطق

ایـــن پـــروژه بـــه همیـــن دلیـــل تعطیـــل مـــی باشـــد.

ـــی  ـــان جنوب ـــرورش خراس ـــوزش و پ ـــی آم ـــاون ابتدای مع
ــاب  ــار انتخـ ــرای اولیـــن بـ ــاری بـ ــال جـ گفـــت: در سـ
معلـــم پایـــه اول در مـــدارس اســـتان بـــه صـــورت 

جذبـــی خواهـــد بـــود.
محمـــد زمانـــی روز گذشـــته در گردهمایـــی مدیـــران 
رویکـــرد  اظهارکـــرد:  ســـرایان  شهرســـتان  مـــدارس 
آمـــوزش و پـــرورش اســـتان در ســـال آینـــده، فرهنـــگ 
ســـازی بـــرای تحقـــق منویـــات مقـــام معظـــم رهبـــری 
ـــوای  ـــد محت ـــش تولی ـــی و جه ـــتاب بخش ـــتای ش در راس

علمـــی خواهـــد بـــود.
ـــه  ـــی، ب ـــت آموزش ـــق عدال ـــتای تحق ـــه داد: در راس وی ادام

ـــه  ـــده کلی ـــی آین ـــال تحصیل ـــی، در س ـــه اول ابتدای ـــرار پای ـــرخ تک ـــی ون ـــت تحصیل ـــش اف ـــور کاه منظ
ـــاره  ـــا اش ـــد.وی ب ـــد ش ـــاب خواهن ـــی انتخ ـــورت جذب ـــه ص ـــتان ب ـــدارس اس ـــه در م ـــن پای ـــوزگاران ای آم
ـــدن، نوشـــتن و  ـــه خوان ـــه در مهارت هـــای اولی ـــی اســـاس و پای ـــه اول تحصیل ـــب کـــه پای ـــن مطل ـــه ای ب
ـــه اداره  ـــر ب ـــد، مدی ـــتقل دارن ـــر مس ـــه مدی ـــی ک ـــرح در مدارس ـــن ط ـــزود: در ای ـــت، اف ـــردن اس ـــاب ک حس
آمـــوزش و پـــرورش مراجعـــه و معلـــم پایـــه اول واحـــد آموزشـــی را از بیـــن معلمیـــن توانمنـــد موجـــود 
ـــا  ـــز ب ـــرایان نی ـــتان س ـــرورش شهرس ـــوزش و پ ـــر آم ـــمایی مدی ـــه کس ـــن جلس ـــد.در ای ـــاب می کن انتخ
ـــرای  ـــدات الزم ب ـــت: تمهی ـــراز داش ـــدارس اب ـــتی در م ـــای بهداش ـــکل ه ـــت پروت ـــزوم رعای ـــر ل ـــد ب تاکی

ـــت.  ـــده اس ـــیده ش ـــتان اندیش ـــوزان در شهرس ـــش ام ـــام دان ـــت ن ـــنجش و ثب س

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی اعالم کرد؛

استقبال ستاد امر به معروف استان از طرح های نخبگان

“کمبود پزشک متخصص” مهم ترین چالش
تامین اجتماعی خراسان جنوبی

وجود 96 امامزاده در استان
در شورای شهر مطرح شد :

تخلفات گسترده ساختمانی در بیرجند
بکارگیری معلم پایه اول ابتدایی

به صورت جذبی در سال تحصیلی آینده
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 طنز امروز

تولید  داخلی
)قسمت دوم(

شاعر: محمدحسین مهدویان

جنس تولید داخلی اوخ است

هموطن جان نگرد دور و برش

دولت وقت هم که فی الجمله 

ریشه اش را زده است با تبرش

می رود رو به سمت ویرانی

 روزگار جوان ایرانی

این جوان زور قابلی بزند

 یا به دریا اگر دلی بزند

یا برای گرفتن یک وام

 رو به هر کور و کاملی بزند

می تواند نهایتاً در شهر 

یک دکان فالفلی بزند

یا اگر بیشتر هنر بکند 

 یک فالن شاپ فسقلی بزند

یا که دائم پی مسافرها

 برود دور باطلی بزند

البته راه بهترش این است 

که به موهای خود ژلی بزند

و سپس بین دود یک قلیان

 دل خود را به غافلی بزند

وای اگر جنس خارجی روی 

دست تولید داخلی بزند

می رود رو به سمت ویرانی

روزگار جوان ایرانی

ــان جنوبـــی گفـــت: امنیـــت و  ــه در خراسـ ــی فقیـ ــده ولـ  نماینـ
ســـربلندی ایـــران بـــه همـــت جانفشـــانی ها و تالش هـــای 
ـــا باشـــیم.  ـــدردان آنه ـــد ق ـــا بای نیروهـــای مســـلح اســـت و همـــه م
ـــته  ـــادی روز گذش ـــیدعلیرضا عب ـــلمین س ـــالم و المس ـــت االس حج
در دیـــدار بـــا روســـای عقیدتـــی سیاســـی نیروی هـــای مســـلح 
ــار داشـــت: اینکـــه حضـــرت  مســـتقر در خراســـان جنوبـــی اظهـ
امـــام خمینـــی)ره( بعـــد از انقـــالب و ایجـــاد نظـــام جمهـــوری 
ـــی  ـــی و نمایندگ ـــای عقیدت ـــازمان ه ـــاد س ـــه ایج ـــر ب ـــالمی ام اس

فرمودنـــد، کار بســـیار آگاهانـــه ای بـــود.
نماینـــده ولـــی فقیـــه در خراســـان جنوبـــی گفـــت: نیروی هـــای 
نظامـــی و انتظامـــی بـــه جهـــت اینکـــه منضبـــط هســـتند 
ــن  ــت بنابرایـ ــر اسـ ــا قوی تـ ــی محیط هـ ــا از باقـ ــی آنهـ گیرایـ
تأثیرگـــذاری و نقـــش شـــما بـــا همـــه مشـــکالت و گرفتـــاری 
ـــالب  ـــداران انق ـــپاه پاس ـــزود: س ـــت.وی اف ـــل ارزش اس ـــیار قاب بس
از  برخاســـته  نیروهـــای  بســـیج مســـتضعفین،  و  اســـالمی 
انقـــالب هســـتند کـــه در کنـــار نیروهـــای جوشـــیده از انقـــالب 

بـــه قـــول ســـپهبد شـــهید صیـــاد شـــیرازی تبدیـــل بـــه یـــک 
لشـــکر الهـــی شـــده اســـت.

ــرافراز  ــم سـ ــه پرچـ ــرد: اینکـ ــان کـ ــد بیـ ــه بیرجنـ ــام جمعـ امـ
جمهـــوری اســـالمی ایـــران بـــر روی نفـــت کش هـــا نصـــب 
ــی  ــا طـ ــا و اقیانوس هـ ــر در دریاهـ ــزار کیلومتـ ــود و 12 هـ می شـ
ـــالمی  ـــوری اس ـــلح جمه ـــای مس ـــت نیروه ـــه برک ـــد ب ـــیر می کن مس
اســـت. امنیـــت و ســـربلندی ایـــران بـــه همـــت جانفشـــانی ها و 

ــت. ــلح اسـ ــای مسـ ــای نیروهـ تالش هـ

کشف 55 سند جعلی 100 میلیاردی در پایتخت

ــر از  رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی پایتخــت از دســتگیری 2 نف
اعضــای بانــد جعــل اســناد مربــوط بــه بیمــه تأمیــن اجتماعــی و 
مجــوز پایــان کار پــروژه هــای عمرانــی و ســاختمانی و کشــف 55 
ســند جعلــی خبــر داد.ســردار “علــی ذوالقــدری” بــه عملیــات جدیــد 
ــناد  ــل اس ــد جع ــف بان ــت و کش ــی پایتخ ــت عموم ــس امنی پلی
ــزارش  ــدادی گ ــته تع ــه گذش ــر هفت ــت: اواخ ــار داش ــاره و اظه اش
ــان کار  ــه و پای ــه بیم ــوط ب ــناد مرب ــی اس ــل برخ ــر جع ــی ب مبن
ســاختمانی شــهرداری در چنــد نقطــه از شــهر تهــران دریافــت شــد 
ــات  ــز عملی ــوران مرک ــی از مام ــار تیم ــوع در اختی ــی موض و بررس

ــه طــور ویــژه قــرار گرفــت. پلیــس امنیــت عمومــی ب
وی افــزود: مامــوران پلیــس بــا انجــام اقدامــات فنــی و تحقیقــات 
ــران در  ــد در دو نقطــه شــهر ته ــن بان ــگاه اعضــای ای ــع، مخفی جام
حوالــی میــدان ســبالن و محلــه پونــک شناســایی و پــس از 
هماهنگــی هــای قضائــی و اخــذ دســتورات الزم در چنــد عملیــات 
جداگانــه، هــر دو عنصــر اصلــی ایــن بانــد دســتگیر و بــرای تحقیقات 
بیشــتر بــه مرکــز عملیــات پلیــس امنیــت عمومــی تهــران انتقــال 
یافتند.ســردار ذوالقــدری بیــان داشــت: در بازرســی از مخفیــگاه 
ــه بیمــه تامیــن  ــوط ب ــرگ اســناد دولتــی جعلــی مرب متهمــان 30ب
اجتماعــی و جــواز پایــان کار شــهرداری بــرای پــروژه هــای عمرانــی 
ــد  ــام ارش ــد.این مق ــف ش ــی کش ــزات دفاع ــاختمانی و تجهی و س
انتظامــی بــا بیــان اینکــه مأمــوران پلیــس در ادامــه تحقیقــات خــود 
ــر  ــب دفات ــی در قال ــر کار پوشش ــد دفت ــان چن ــه متهم ــد ک دریافتن
ــران  ــهر ته ــف ش ــاط مختل ــتری در نق ــذب مش ــرای ج ــی ب مهندس

افتتــاح کــرده انــد، تصریــح کــرد: ایــن دفاتــر شناســایی و در بازرســی 
ــد.رئیس  ــف ش ــر کش ــی دیگ ــند جعل ــز 25س ــا نی ــکان ه از آن م
پلیــس امنیــت عمومــی پایتخــت بــا اشــاره بــه اینکــه کارشناســان 
ــر را بیــش از  ــی کشــف شــده از ایــن دو نف ــی اوراق جعل ارزش ریال
ــی  ــان در بازجوی ــزود: متهم ــد، اف ــرده ان ــرآورد ک ــال ب ــارد ری 100میلی
ــتند،  ــار داش ــرده و اظه ــراف ک ــی اعت ــزه ارتکاب ــه ب ــه ب ــای اولی ه
نزدیــک بــه یــک ســال اســت کــه بــه ازای دریافــت مبالغــی بیــن 500 
میلیــون الــی 2 میلیــارد ریــال از مشتریانشــان کــه اغلــب ســازندگان 

ــد. ــرج هــای هســتند دریافــت مــی کردن برخــی ب

سارق میلیاردی خود را از آپارتمان پرت کرد
ســال گذشــته گزارشــی مبنــی بــر ســرقت منــزل شــخصی در 
تهرانســر بــه مأمــوران کالنتــری اعــالم شــد. پــس از ارجــاع پرونــده 
ــا ســرقت های  ــارزه ب ــت مب ــان معاون ــس آگاهــی کارآگاه ــه پلی ب
خــاص پلیــس آگاهــی در تحقیقــات میدانــی بــه دســت آوردنــد کــه 
ســرقت از منــزل مالباختــه را ســه مــرد جــوان مرتکــب شــده اند.به 
گــزارش شــهروند، بــا اینکــه هویــت دونفــر از ســارقان بــه نام هــای 
ــا  ــگاه آن ه ــی مخفی ــد، ول ــت آم ــه دس ــام« ب ــرداد« و »آرس »مه
شناســایی نشــد و متهمــان در مخفیــگاه سابق شــان ســکونت 
نداشــتند؛ بنابرایــن دســتگیری متهمــان در دســتور کار کارآگاهــان 
ــان  ــل کارآگاه ــاه قب ــه دوم ــا اینک ــت ت ــرار گرف ــت ق ــن معاون ای
ــزل توســط  ــگام ســرقت مســلحانه من ــرداد هن متوجــه شــدند مه
مأمــوران کالنتــری 13۴ دســتگیر شــده و بــا نــام جعلــی در 
بیمارســتان بســتری شــده اســت.با هماهنگی هــای قضائــی متهــم 
ــات  ــس از تحقیق ــال و پ ــت انتق ــن معاون ــه ای ــری 13۴ ب از کالنت
پلیســی بــا دســتور قضائــی روانــه زنــدان شــد. در شــاخه دیگــری 
از تحقیقــات پلیســی، مخفیــگاه آرســام در محــدوده کیانشــهر 
شناســایی شــد و دســتور قضائــی بــرای دســتگیری او اخــذ و 

ــد. ــاز ش ــگاه او آغ ــژه از مخفی ــای وی مراقبت ه
ــن  ــام در چندی ــه آرس ــد ک ــخص ش ــی مش ــای اطالعات در رصد ه
اداره  تعقیــب  تحــت  و  داشــته  حضــور  نیــز  دیگــر  ســرقت 
ــزل  ــلحانه من ــرقت مس ــام س ــه اته ــز ب ــی نی ــس آگاه ــم پلی یک
ــم  ــی، یک ــی قضائ ــا هماهنگ ــن ب ــت؛ بنابرای ــب اس ــت تعقی تح
ــم  ــگاه مته ــه مخفی ــگان ب ــن ی ــی از کارآگاهــان ای ــاه اکیپ تیرم

اعــزام و بــا مســدودکردن همــه راه هــای فــرار احتمالــی او، 
ــل از ورود  ــدند.متهم قب ــل ش ــم وارد عم ــتگیری مته ــرای دس ب
ــمت  ــه س ــان ب ــره آپارتم ــش از پنج ــه مخفیگاه ــان ب کارآگاه
ــاختمان از  ــاع س ــه ارتف ــه ب ــا توج ــاب و ب ــود را پرت ــن خ زمی
ــه کارآگاهــان  ــدن دچــار آســیب شــد. بالفاصل ــف ب ــاط مختل نق
ســارق را بــه بیمارســتان انتقــال دادنــد تــا اینکــه متهــم بامــداد 
دوم تیرمــاه در بیمارســتان فــوت کــرد.در بازرســی از منــزل 
متهــم مقادیــر زیــادی امــوال مســروقه شــامل: 2۴ تختــه فــرش 
ــورو، ســکه،  و قالیچــه نفیــس و گران قیمــت، طــال، دالر، لیــر، ی
ــون،  ــدد تلویزی ــتگاه ps۴، دوع ــاپ، دو دس ــتگاه لپ ت ــه دس س
ــی و  ــن عکاس ــه، دوربی ــف زنان ــدد کی ــو و 30 ع ــک مایکرووی ی
ــی«،  ــد نجف ــرهنگ »احم ــف شد.س ــرم کش ــالح گ ــه س دو قبض
آگاهــی  پلیــس  خــاص  ســرقت های  بــا  مبــارزه  معــاون 
پایتخــت درخصــوص شــیوه ســارقان گفــت: »در تحقیقــات 
ــاختمان  ــب دِر س ــا تخری ــارقان ب ــه س ــد ک ــخص ش ــی مش پلیس
در باند هــای ســه الــی چهارنفــره مرتکــب ســرقت منــزل و 
خــودرو می شــدند و از خودرو هــای ســرقتی بــرای حضــور در 
ــا  ــه ب ــی ک ــا زمان ــد. آن ه ــتفاده می کردن ــرقت اس ــای س محل ه
ــا تهدیــد ســالح گــرم  مقاومــت صاحبخانــه مواجــه می شــدند، ب
و مصدوم کــردن مالباختــه امــوال را ســرقت می کردند.«ایــن 
ــر از  ــت نف ــون هش ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــام انتظام مق
شــاکیان شناســایی و امــوال کشف شــده بــه آن هــا تحویــل 
داده شــد، گفــت: »در پاالیش هــای اطالعاتــی مشــخص شــد 
کــه نامــادری ســارق متوفــی در نگهــداری و فــروش امــوال 
ــتور  ــا دس ــز ب ــه او نی ــته ک ــکاری داش ــام هم ــا آرس ــرقتی ب س
قضائــی دســتگیر و بــرای تحقیقــات تکمیلــی بــه اداره هفدهــم 
پلیــس آگاهــی انتقــال یافت.«نجفــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
کشــف جزئیــات پرونــده و دســتگیری ســایر اعضــای ایــن بانــد 
ادامــه دارد، گفــت: »کارشناســان ارزش امــوال کشف شــده از 
ــد.« ــرآورد کرده ان ــال ب ــارد ری ــش از 100 میلی ــم را بی ــزل مته من

از شــهروندان خواســت کســانی کــه بــه شــیوه گفته شــده  او 
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــرقت ق ــورد س ــر م ــاه اخی ــان در چندم منزل ش
بــرای شناســایی امــوال کشف شــده بــه اداره هفدهــم پلیــس 

آگاهــی در خیابــان وحــدت اســالمی مراجعــه کننــد.

در دیدار نماینده ولی فقیه با روسای عقیدتی سیاسی نیروی های مسلح مستقر در استان عنوان شد:

امنیت و سربلندی ایران به همت جانفشانی  های نیروهای مسلح است

ســالروز شــهادت شــهید محمدرضــا 
ــم.  ــی داری ــی م ــن زاده را گرام حس

خوانندگان عزیز مـی توانند نظرات 
و پیشـنهادات خود را در مورد مطالب 
ایـن صفحـه با ذکـر تیتـر مطلب به 
پیامک   30007650009996 شـماره 
  09382220770 شـماره  بـه  یـا 

تلگـرام نمایند.
@emroozkhj :آدرس کانال روزنامه

کشف 55 سند جعلی 100 میلیاردی حوادث

شامی گیالنی
اگر هوس یک غذای محلی کرده اید، دست به کار شوید و شامی گیالنی را طبق 

دستور محلی ها درست کنید.
مواد الزم: گوشت گوسفند بدون چربی: 500 گرم - لپه: 500 گرم - فلفل، نمک، 
غ: ۴  زردچوبه: به میزان الزم - پیاز: 1 عدد متوسط - آب: به مقدار کافی - تخم مر
عدد درشت - زعفران دم کشیده: یک قاشق غذاخوری - روغن مایع: به مقدار الزم
طرز تهیه و دستور پخت: 1. برای تهیه شامی پوک گیالنی یا شامی رشتی 
ابتدا باید لپه ها را خیس کنید. لپه ها باید در شامی حسابی له و ناپیدا شوند 
پس بهتر است لپه ها را چند ساعت در آب بخیسانید و چند بار هم آب آن ها را 
عوض کنید. بعد از چند ساعت خیس خوردن لپه ها، آن ها را بپزید. لپه ها باید 
خوب پخته شود و بعد از پخت آبکش کنید. گوشت را هم بعد از شستن، بپزید. 
برای پختن گوشت یک عدد پیاز متوسط را به دو نیم تقسیم کنید. گوشت، پیاز 
و آب را در یک قابلمه بریزید و فلفل و زردچوبه هم به آن اضافه کنید. میزان 
آب باید به قدری باشد که در پایان پخت گوشت چیزی از آن باقی نمانده باشد. 
گوشت را روی شعله مالیم گاز بپزید و وقتی گوشت کامال پخت و آب داخل 
قابلمه کشیده شد اجازه دهید کمی سرد شود - 2. اگر بخواهید به روش سنتی 
و گیالنی های قدیمی عمل کنید باید گوشت را ریش ریش کنید و لپه ها را با 
گوشتکوب له کنید و سپس گوشت و لپه را با هم مخلوط کنید و حسابی ورز 
دهید تا یک مایه یکدست حاصل شود و لپه و گوشت از هم قابل تشخیص 
نباشند. اگر هم فرصت ندارید گوشت و لپه را در غذاساز بریزید و با هم مخلوط 
غ، زعفران، فلفل، نمک و زردچوبه را به مایه گوشت و لپه  کنید. سپس تخم مر
اضافه کنید و حسابی ورز دهید تا تمام مواد خوب با هم مخلوط و یکدست 
شوند. بهتر است مایه شامی پوک گیالنی را به مدت یک ساعت در یخچال 
بگذارید تا استراحت کند. روی ظرف سلفون بکشید. برای هر عدد شامی پوک 
گیالنی یا رشتی مقداری از مایه به اندازه یک گردو بردارید، کف دست گرد کنید 
و با انگشت یک سوارخ وسطش درست کنید. مقداری روغن مایع در ماهیتابه 
بریزید، وقتی روغن داغ شد شامی ها را در ماهیتابه بریزید سرخ کنید. وقتی رنگ 

شامی طالیی شد آن را از ماهیتابه بیرون بیاورید و در ظرف مورد نظر بچینید.

استخدام مقطع درجه داری نیروی انتظامی، ارتش/ استخدام 
ردیف   12 استخدام   / درجه داری  استخدام   / سینا  بانک 

شغلی در شرکت کوانتوم در 22 استان کشور و ...

شرح در سایت روزنامه امروز خراسان جنوبی

هنر در خانه 

آگهی استخدامی

www.birjandemrooz.com
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امروز خراسان جنوبی _ گروه خبر 

سال ها پیش و در نبود رسانه ای قوی در  شهر بیرجند 
که حاال مرکز استان خراسان جنوبی شده است یکی از 
اصلی ترین تفرجگاه ها یعنی بند دره بیرجند به بخش 
خصوصی واگذار شد.  قرار بود تا امکانات تفریحی و 
رفاهی برای مردم در آن منطقه ساخته شود اتفاقی که 
حاال پس از گذشت سال ها هنوز محقق نشده است.  
مدتی بعد بند امیرشاه بیرجند دیگر تفرجگاه عمومی نیز 
به بخش خصوصی واگذار شد،  و پس از آن شهر بیرجند 
انگشت شماری  های  گردشگاه  عادی  حالت  در  که 
داشت، بیش از پیش کمبود این گونه فضاها را نشان 
می داد. اما گویی قرار است همیشه سه گانه ها تکرار 
شوند. این بار هم مسئولین هت تریک کرده و آبشار 
کردند.  واگذار  خصوصی  بخش  به  را  بیرجند  چهارده 
توجه  بدون  است که مسئوالن  این  تامل  قابل  نکته 
به مشکالتی که برای مردم به وجود می آید بر تاریخ 
و مکان های تفریحی مردم چوب حراج زده اند. طی 
روز های گذشته خبری مبنی بر نصب یک در و نصب 
بنری مبنی بر  ورود ممنوع در منطقه گردشگری آبشار 
چهارده بیرجند در فضای مجازی دست به دست می 
شد که واکنش مردم را نیز به همراه داشت.خبری که 
برای صحت و سقم و چرایی آن خبرنگار ما را بر آن 
داشت تا با مسئوالن متولی گفت وگو کند که این پیگیر 
ی ها در روز جمعه به نتیجه نرسید و از بین مسئوالن 
استان تنها مدیر کل منابع طبیعی خراسان جنوبی در 
واکنش به این قضیه بعنوان تنها مسئول پاسخگو  به 
خبرنگار ما گفت:مالک و سرمایه گذاری که در محدوده 
آبشار چهارده اقدام به نصب درب و تابلوی ورود ممنوع 
کرده در واقع در ملک خصوصی خودش که دارای سند 
مهندس   . است  داده  انجام  را  اقدامی  چنین  است 
نصرآبادی با بیان اینکه بنا به گفته مالک و بازدیدی 
که از محل صورت گرفته،محل تردد و عبور و مرور مردم 
برای رسیدن به آبشار چهارده باز است،افزود:برای تردد 

وسایل نقلیه توسط این سرمایه گذار در ملک شخصی 
خودش محدویت ایجاد شده که در همین راستا برای 
پیگیری موضوع و حصول نتیجه کمیته ای تشکیل و 
موضوع بررسی خواهد شد.  وی تاکید کرد:این موضوع 
زیاد بغرنج نبوده ولی در فضای مجازی بزرگ شده و 

بیش از حد به آن پرداخته شده است .

پیگیری بی نتیجه از مدیرکل میراث 
پیگیری خبرنگار ما طی دو روز گذشته برای برقراری  
و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  کل  مدیر  با  تماس 
گردشگری استان و پاسخ به دغدغه مردمی در این زمینه  
بی نتیجه بود  و تنها  عطاییان یکی از کارشناسان حوزه 
معاونت گردشگری میراث فرهنگی استان به خبرنگار 
ما گفت: سرمایه گذار آبشار چهارده دارای مجوز است و 
اعالم کرده در ملک شخصی خودش در ورود ممنوع زده 

است. وی افزود: به مالک در ابتدای کار تذکر داده شد و 
این در از امالک دولتی و منابع طبیعی  به ملک خودش 
منتقل شده است. وی ادامه داد:راه برای تردد وسایل 
نقلیه در شرایط شیوع کرونا بسته شده و برای عبور مردم 
صنایع  فرهنگی،  میراث  ندارد.مدیرکل  وجود  مشکلی 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی هر چند به پیگیری 
های خبرنگار ما پاسخی نداده اما  در این زمینه به مهر 
گفته : با بخش خصوصی که زمین های روستای چهارده 
را خریداری کرده صحبت کردیم و او گفته مانع رفت و 
آمد مردم نیست و تنها مانع ورود وسایل نقلیه شده 
است.رمضانی با بیان اینکه طبق بررسی های انجام شده 
وی درب را نیز در محدوده ملک خود نصب کرده است، 
بیان کرد: با این حال بررسی های الزم صورت می گیرد. وی 
در پاسخ به این سؤال که خریدار تنها زمین های روستا 
و نه راه و معبر عمومی و نه آبشار را خریداری کرده و 

بنابراین نمی تواند ممانعت ایجاد کند، افزود: بله این 
درست است و موضوع پیگیری می شود.خبرنگار ما هم 
چنین طی دو روزگذشته نتوانست با فرماندار بیرجند 
ارتباط تلفنی برقرار کند تا از زبان مهندس ناصری موضوع 
را جویا شود و معاون عمرانی فرمانداری بیرجند هم در 
پاسخ به خبرنگار ما عنوان کرد:این قضیه از زبان فرماندار 

که اطالعات بیشتری دارند درج شود بهتر است. 

ایجاد محدودیت برای تردد وسایل نقلیه
سرمایه گذار پروژه  دهکده گردشگری چهارده که آن را بنام 
بادمشک به ثبت رسانده و بومی استان خراسان جنوبی 
است  هم در مورد این قضیه بعد از تشریح نحوه واگذاری 
و پیشینه این ملک به خبرنگار ما گفت: این ملک ۵۰ هزار 
متر است که در سال ۹۱ با طی تمامی مراحل قانونی و 
حتی طی مراحل قانونی اصل  ۴۹ خریداری شده و هیچ 

خدشه ای بر آن وارد نیست. ناصر محمد پور با اشاره به 
سرمایه گذاری حدود ۵ میلیار د تومانی در این دهکده 
گردشگری که فاز اول آن تا عید ۱۴۰۰ بهره برداری خواهد 
شد؛ افزود: متاسفانه در این محدوده مردم هنگام گشت 
و گذار اصال مراعات نمی کنند و عده ای از  آنها اقدام به 
آتش زدن درختان و صدمه زدن به میوه های آنها کرده اند 
و از طرف دیگر به استخر پرورش ماهی هم صدماتی وارد 
آمده است  . وی افزود:برای جلوگیری از این ضرر و زیان 
در ملک خصوصی خودم درب گذاشته ام والبته برای 
تردد خودروها محدویت ایجاد شده نه برای تردد مردم 
و گردشگران  .به گفته این سرمایه گذار مالکان اراضی باال 
دست هم همگی از این در کلید دارند و مشکلی برای تردد 
نیست چرا که از گذشته هم این مسیر ماشین رو نبوده 

بلکه مالرو بوده است .

جاذبه های فرهنگی
 متعلق  به فرد خاصی نیست 

 استاندار خراسان جنوبی نیز در گفت وگو با مهر گفته : یکی 
از اولویت ها در خراسان جنوبی توسعه بحث گردشگری و 
صنایع و بوم گردی ها است که از دو سال پیش به صورت 
به  اشاره  با  معتمدیان  پیگیری کرده ایم.  را  آن  جدی 
اقداماتی که برای بهبود زیر ساخت های منطقه گردشگری 
بند دره انجام شده است، افزود: در حال حاضر حدود هزار 
اثر گردشگری و تاریخی در خراسان جنوبی ثبت ملی شده 
که بسیار ارزشمند است. استاندار خراسان جنوبی تصریح 
کرد: در زمینه منطقه گردشگری چهارده نیز دستور بازرسی 
به میراث فرهنگی و منابع طبیعی داده شده تا اقدام 
خالف قانون و حق مردم صورت نگرفته باشد. جاذبه های 
طبیعی متعلق به هیچ فرد خاصی نیست. وی یادآور 
منطقه گردشگری  بابت  نگرانی  هیچ گونه  مردم  شد: 
چهارده نداشته باشند چرا که در هر صورت جاذبه های 
خاصی  فرد  هیچ  به  متعلق  جنوبی  خراسان  طبیعی 

نیست و همه چیز بر مدار قانون خواهد بود

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
خراسان جنوبی گفت: امسال ۲ هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری در حوزه صنعت استان 
هدف گذاری شده است که منجر به ایجاد یک 

هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم می شود.
افزود:  ایرنا  با  و گو  گفت  در  شهرکی  داود 
از  حمایت  برای  بانکی  تسهیالت  پرداخت 
امسال  برنامه های  دیگر  از  صنعت  بخش 
نظر  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 

گرفته شده است.
تومان  میلیارد   ۴۰۰ پارسال  کرد:  بیان  وی 
جمله  از  مختلف  حوزه های  در  تسهیالت 
تمدید  و  تولید  رونق  مستقیم،  پرداخت 
تسهیالت در اختیار واحدهای صنعتی استان 
قرار گرفت.رییس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبی اظهار داشت: امسال 
۱.۵ میلیارد تومان یارانه به واحدهایی که با 
استفاده از تسهالت حمایتی، افزایش تولید 
داشتند، فعالیت خود را حفظ کردند یا در حال 

افزایش ظرفیت هستند، اختصاص یافت.
در  آینده  روزهای  اعتبار  این  گفت:  وی 

بانک های عامل توزیع می شود تا با بهره ۲ 
تا پنج درصد به بخش صنعت و واحدهای 

تولیدی استان پرداخت شود.
شهرکی از تامین زیرساخت های برق حداقل 
سه شهرک صنعتی استان در سال جاری خبر 
داد و افزود: امسال برق شهرک های صنعتی 
دیهوک  شاید  و  و طبس  فردوس، خوسف 

تامین خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۲۰ واحد غیرفعال امسال 
به چرخه تولید بازمی گردد عنوان کرد: در حال 
حاضر واحد غیرفعال در استان زیاد داریم اما 
واحدهایی که قابلیت احیا داشته باشند و 
در طول سال بتوانند به بهره برداری برسند در 

دستور کار قرار دارد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
خراسان جنوبی گفت: بسیاری از واحدهای 
و  احیا  قابلیت  استان  غیرفعال  و  راکد 
بازگشت مجدد به عرصه تولید را ندارند لذا 
باید خط تولید آنها تغییر یابد یا واگذار شوند.
حوزه  در  خوبی  سال  امسال  افزود:  وی 
بهره برداری از صنایع بزرگ در استان خواهد 

بود از جمله اینکه واحد کنسانتره زغالسنگ با 
اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان و اشتغال مستقیم 
۱۲۰ نفر خرداد امسال با حضور رییس سازمان 
برنامه و بودجه در شهرستان طبس افتتاح 

شد.
مسیر  این  ادامه  در  اینکه  بیان  با  شهرکی 
افتتاح  استان  در  بزرگی  طرح های صنعتی 
خواهد شد گفت: شاید طلسم فوالد استان 
تا شهریور شکسته شود و فاز نخست این 

کارخانه امسال به بهره برداری برسد.
اقدامات خوبی که سال  از  افزود: یکی  وی 

دارد  ادامه  هم  امسال  و  شد  پیگیری  قبل 
پیگیری های استاندار برای جذب منابع در 
تولید  حوزه  در  و  است  مختلف  حوزه های 
حال  در  بخشی  که  داریم  خوبی  توافقات 

شروع یا اجرایی شدن هستند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
خراسان جنوبی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه 
جهش تولید بین سازمان برنامه و بودجه، 
استانداری و سازمان صمت در استان اظهار 
برای  نیاز  مورد  تسهیالت  تامین  داشت: 
تکمیل طرح هایی که امسال به بهره برداری 

برسد به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از جمله این 
اقدامات است.

این تسهیالت قول  تامین  برای  وی گفت: 
تامین داده شد تا یارانه ای در نظر گرفته شود 
و سود ۱۸ درصد را به حدود دو تا پنج درصد 

کاهش و تامین مالی کنیم.
بخش  زیرساخت های  تامین  از  شهرکی 
صنعت در زمینه آب، برق و راه خبر داد و 
افزود: این اقدامات به هر میزان که امسال 
محقق شود برای استان ظرفیت خوبی است 

که در تفاهم نامه پیش بینی شده است.
تولید  ظرفیت های  افزایش  تاکید کرد:  وی 
دیگر  از  استان  قابلیت های  با  متناسب 
برنامه های سال جهش تولید است که منجر 
به ایجاد اشتغال و توسعه استان خواهد شد.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
زغالسنگ  حوزه  در  گفت:  جنوبی  خراسان 
ظرفیت  تن  هزار   ۲۰۰ شده  بینی  پیش 
استخراج افزایش یابد که منجر به افزایش 

هزار نفر اشتغال می شود.
کارخانه  راه اندازی  با  همچنین  افزود:  وی 

فرآوری طال در استان از مهرماه ساالنه ۲۰۰ 
کیلوگرم طالی خالص استحصال خواهد شد 

که دولت متولی این قضیه است.
مترمربع  میلیون  چهار  افزایش  از  شهرکی 
تولیدات کاشی و سرامیک در سال جاری نیز 
خبر داد و گفت: همچنین تالش می کنیم ۱۰ 
تن به ظرفیت تولید الستیک استان امسال 
اضافه شود که مقدمات آن فراهم شده است 
البته مشکالتی در زمینه تامین ماشین آالت 

و منابع اعتباری وجود دارد.
وی بیان کرد: در حوزه خاک های صنعتی ۲۰۰ 
هزار تن افزایش استخراج بنتونیت و ۴۰ هزار 
در منیزیت هدف گذاری شده است که  تن 

اشتغال ۲۰۰ نفر را در پی خواهد داشت.
افزایش  آهن  حوزه کنسانتره  در  وی گفت: 
و  تن  هزار   ۲ روی  و  سرب  تنی،  هزار   ۲۰۰
سنگ آهن ۱۰۰ هزار تن، هدف گذاری شده 
قابلیت های  بر  است.خراسان جنوبی عالوه 
نیز  معدنی  استان  دامداری،  و  کشاورزی 
شناخته می شود و صنایع بزرگ در این استان 

مرزی در حال توسعه است.

۲ هزار میلیارد تومان در صنعت خراسان جنوبی سرمایه گذاری می شود

۳۰۰ حافظ قرآن در نیروی انتظامی 
تربیت شدند خراسان جنوبی 

انتظامی  نیروی  فرماندهی  سیاسی   – عقیدتی  رئیس 
طی۶  قرآن  جزء   ۲۰ الی  پنج  حافظ   ۳۰۰ خراسان جنوبی گفت: 
تربیت شده اند.  انتظامی خراسان جنوبی  نیروی  در  سال گذشته 
حجت االسالم محمدرضا عبدالهی اظهار کرد: در نیروی انتظامی 
بحث مسائل قرآنی با توجه به پیگیری ها در مدار و روال مطلوبی 

طی ۶ سال گذشته پیگیری شده است.
وی با اشاره به اینکه دارالقرآن نیروی انتظامی استان به عنوان 
است،  شده  معرفی  قرآنی  فعالیت های  حوزه  در  برتر  دستگاه 
بیان کرد: ۳۰۰ حافظ پنج الی ۲۰ جزء قرآن طی ۶ سال گذشته در 
نیروی انتظامی خراسان جنوبی تربیت شده اند. عبدالهی با بیان 
اینکه با شیوع کرونا فعالیت های قرآنی را در بستر فضای مجازی 
نیروی  در  مؤمنانه  همدلی  طرح  شروع  با  افزود:  دادیم،  ادامه 
انتظامی خراسان جنوبی به سرعت ۱۱۷ میلیون تومان کمک برای 
نیازمندان جمع آوری شد.وی گفت: با این مبلغ ۳۹۰ بسته مواد 
بین  غذا  و هزار پرس  دارای مشکل معیشتی  افراد  بین  غذایی 
نیازمندان سطح شهر توزیع شد. وی با اشاره به اینکه در حوزه امر 
به معروف و نهی از منکر  نیز اقدامات ارزشمندی صورت گرفته 
است، اظهار کرد: نتیجه این امر کاهش ۳۰ درصدی شکایات مردم 

از ناجا در سال های ۹۷ و ۹۸ بوده است.

ارتقای سوادرسانه ای دانش آموزان
 الزمه موفقیت در جنگ نرم

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: ارتقا سواد رسانه ای 
دانش آموزان بسیجی یکی از راه های موفقیت در جنگ نرم به ویژه 
میادین فرهنگی است. محمد علی واقعی افزود: برای توسعه و ترویج 
مکتب مقاومت و دستاوردهای سیدالشهدای مقاومت؛ سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی؛ باید برنامه های ویژه ای طراحی و تدوین شده است.وی، 
با اشاره به هفته حقوق بشر آمریکایی؛ حادثه تلخ هفتم تیرماه و شهادت 
آیت ا... بهشتی و 72 تن از یاران ایشان را نمونه بارز تروریسم آمریکایی 
برشمرد و اظهار کرد: تاریخ جمهوری اسالمی ایران آمیخته با حوادث تلخ 
و شیرینی است که همه این اتفاقات به اعتالی نظام جمهوری اسالمی 
ایران کمک کرده اند.دبیر شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی، اضافه 
کرد: بسیج فرهنگیان و بسیج دانش آموزی همیشه در ارتقاق فرایند 
تعلیم و تربیت موثر بوده چشم اندازی  روشن برای تحقق  اهداف سند 
تحول بنیادین در آموزش و پرورش استان ترسیم کرده  و می کنند.مدیر 
کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی؛ با بیان این که امور تربیتی و 
معاونت پرورشی و فرهنگی با هدف دفاع از آرمان های انقالب تشکیل 
شده است، تصریح کرد: ماموریت ها و ساختار بسیج نیازمند باز مهندسی 
از صف تا ستاد است و پیشنهاد می کنم اولویت و تمرکزبر ارتقاء دانش 
و سواد رسانه ای دانش آموزان بسیجی و تمرکز بر فضای مجازی باشد تا 

ایشان نیزتوانایی تولید محتوا در عرصه فضای مجازی را کسب نمایند.

زوایای پنهان ویروس کرونا 

دانشمندان طیف گسترده ای از مشکالت ناشی از ویروس کرونا را 
گزارش کرده اند.به گزارش اسپوتنیک به نقل از رویترز، دانشمندان 
را گزارش  از ویروس کرونا  ناشی  از مشکالت  طیف گسترده ای 
کرده اند که می تواند سال ها بر روی بیماران تأثیر بگذارد.بر این 
اساس، عالوه بر مشکالت تنفسی، ویروس کرونا روی بسیاری 
از سیستم های اندامی اثر می گذارد، در بعضی موارد باعث آسیب 
فاجعه بار می شود. محققان تصور می کردند که این ویروس فقط 
تنفس را درگیر می کند اما معلوم شد که این بیماری بر لوزالمعده، 

قلب، کبد، مغز، کلیه ها و سایر اندام ها تأثیر می گذارد.
به  منجر  می تواند  ویروس کرونا  تصریح کردند که  دانشمندان 
اختالل در انعقاد خون شود که می تواند منجر به سکته مغزی 
تأثیر  بدن  سیستم های  از  بسیاری  بر  شدید که  التهاب  شود، 
می گذارد. این ویروس همچنین می تواند باعث عوارض عصبی 
شود که از سردرد، سرگیجه و از بین رفتن طعم یا بو به تشنج و 
سردرگمی می رسد. پیش از این، دکتر آنتونی فائوچی، متخصص 
با  مبارزه  تیم  ارشد  آمریکایی، کارشناس  عفونی  بیماری های 
COVID-۱۹، اظهار کرد: عالئم بیماری ویروس کرونا بی مانند 
هستند. او ادامه داد: تاکنون ندیده بودم که با یک ویروس، ۲۰ تا 

۴۰ درصد از افراد آلوده عالمتی نداشته باشند.
به گفته این متخصص؛ این تنها یکی از مشاهدات گیج کننده 

است که با در ارتباط با ویروس کرونا وجود دارد.

پیشرفته ترین واکسن برای مبارزه 
با کرونا تعیین شد

شرکت  که  واکسنی  کرد  اعالم  جهانی  بهداشت  سازمان 

زیاد  احتمال  به  است،  آن  ساخت  حال  در  »استرازینیکا« 
پیشرفته ترین واکسن در جهان خواهد بود.

سازمان بهداشت جهانی در تازه ترین ارزیابی خود درباره واکسن 
حال  در  »استرازینیکا« که  واکسن شرکت  اعالم کرد که  کرونا 
ساخت آن است، به احتمال زیاد پیشروترین و پیشرفته ترین 

واکسن در جهان خواهد بود.
کارشناس ارشد سازمان بهداشت جهانی با اشاره به اینکه واکسن 
این  افزود:  است،  احتمالی  گزینه های  از  هم  »مدرنا«  شرکت 
واکسن با مرحله پیشرفتی که واکسن شرکت استروزینیکا به آن 

دست یافته، فاصله زیادی ندارد.
به گفته این مقام سازمان بهداشت جهانی، این سازمان در حال 
حاضر مشغول مذاکره با شماری از شرکت های داروسازی چینی 

درباره واکسن های احتمالی کووید ۱۹ است. 

معرفی پر ریسک ترین افراد 
در معرض خطر ابتال به کرونا

فهرست جدید افراد پرریسک در معرض ابتال به بیماری شدید 
های  بیماری  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  سوی  از   ۱۹ کووید 
آمریکا اعالم شده است. به گزارش خبرنگار مهر، طبق این گزارش، 
در  زمینه ای  بیماری های  به  مبتال  افراد  و  سالمندان  همچنان 

معرض ریسک باال ابتالء به نوع شدید این بیماری هستند.
دکتر »رابرت ردفیلد«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»تشخیص اینکه چه افرادی بیش از سایرین در معرض ریسک باال 
ابتالء به بیماری کووید ۱۹ هستند می تواند به افراد، خانواده های 

شان و جامعه شان در اتخاذ بهترین تصمیمات کمک کند.«
باال ۶۵ سال در معرض  افراد  بود که  این مرکز اعالم کرده  قباًل 
ریسک باال ابتالء به نوع شدید بیماری هستند اما حال اعالم 
می شود که خطر این بیماری در بین افراد بزرگسال براساس سن 

بیشتر می شود و تنها به افراد باال ۶۵ سال محدود نمی شود.

فهرست مشکالت پزشکی زمینه ای که خطر بیماری کووید ۱۹ 
شدید را افزایش می دهد به ترتیب زیر بسط و گسترش یافته 

است:
– بیماری مزمن کلیوی

– بیماری مزمن انسداد ریه
– چاقی

– سیستم ایمنی ضعیف ناشی از پیوند عضو
– مشکالت جدی قلبی نظیر نارسایی قلبی، بیماری عروق کرونر 

یا کاردیومیوپاتی
– بیماری سلولی داسی شکل

– دیابت نوع۲
تغییرات این فهرست حاکی از این است که بیماران بیشتری در 

معرض ریسک باال بیماری کووید ۱۹ قرار دارند.
افراد  زمینه ای  بیماری های  هرچقدر  می دهند  هشدار  محققان 

بیشتر باشد خطر ابتالء به بیماری در آنها بیشتر خواهد بود.
سایر مشکالت افزایش دهنده ریسک بیماری که به این فهرست 
اضافه می شوند عبارتند از: بیماری آسم، فشارخون باال، مشکالت 

نورولوژیکی نظیر زوال عقل، بیماری مغزی عروقی نظیر سکته 
مغزی، و بارداری.

تاثیر محصوالت سویا در کاهش اختالل حافظه
محققان دریافتند پروتئین مشتق شده از سویا که بعد از خوردن 
به مغز می رسد موجب کاهش زوال حافظه در موش های دچار 

اختالل شناختی شد.
به گزارش مهر، با تجزیه پروتئین های سویا محققان به وجود 
تأثیر  حافظه  بر  بردند که  پی  دی پپتید  به  موسوم  مولکولی 
می گذارد چراکه حاوی دو پروتئین تشکیل دهنده بلوک های 
موسوم به اسیدهای آمینه است. »توشیرو ماتسوی«، سرپرست 
می گوید:  باره  این  در  ژاپن،  کیوشو  دانشگاه  از  تحقیق  تیم 

»پپتیدهای که در طول مدت هضم تجزیه می شوند، با چالش 
عبور از سد خون و رسیدن به مغز مواجه هستند. مطالعه ما بر 
روی موش ها نشان می دهد که این پپتیدها بر حافظه موش ها 

تأثیر خوبی دارند.«
انسان ها  بر  این مشتق سویا  فواید  باید  دارند  تاکید  محققان 
آزمایش شود تا بتوان از آن به عنوان راهی برای پیشگیری از 

زوال حافظه یا حتی بهبود حافظه استفاده کرد.

بیماری کولیت روده ریسک
 زوال عقل را افزایش می دهد

مطالعه جدید نشان می دهد افراد مبتال به بیماری التهاب روده 
در معرض ابتال به زوال عقل قرار دارند.به گزارش مهر، بیماری 
التهاب روده شامل بیماری کولیت روده و بیماری کرون روده 
است. هر دو موجب التهاب مزمن در دستگاه گوارشی می شوند 

که ناشی از حمله اشتباه سیستم ایمنی است.
در مطالعه جدید بیش از ۱۹ هزار مرد بزرگسال مشخص شد 
افراد مبتال به التهاب روده دو برابر بیشتر با احتمال ابتالء به 
زوال عقل در طول ۱۶ سال مواجه بودند. همچنین این گروه 
از افراد به طورمیانگین ۷ سال زودتر بیماری شأن تشخیص 

داده می شود.
دکتر »بینگ ژانگ«، سرپرست تیم تحیق از دانشگاه کالیفرنیا، در 
این باره می گوید: »یک احتمال این است که برخی فاکتورهای 

سبک زندگی وجود چنین رابطه ای را توضیح می دهند.«
التهاب  به  بیماران مبتال  تحقیق دیگری نشان داده است که 
دارند.  قرار  پارکینسون  بیماری  باالتر  ریسک  معرض  در  روده 
شواهد آزمایشگاهی نشان می دهد فرآورده های متابولیکی که 
توسط باکتری های روده خاموش می شوند می توانند بر عملکرد 
مغز تأثیر بگذارند. به گفته محققان، یک احتمال دیگر این است 
که التهاب مزمن روده به خودی خود زیربنای رابطه بین التهاب 

روده و زوال عقل است.

عالئم و نشانه های فیزیکی اعتیادمعرفی پر ریسک ترین افراد  در معرض خطر ابتال به کرونا اخبار علمی
اعتیـاد بـه هرگونه وابسـتگی جسـمی یا روانـی که به گونـه ای منفی 
زندگـی فـرد را متاثر سـازد اطالق می شـود و در واقع بیماری اسـت با 
ابعـاد جسـمی، روانـی و اجتماعـی که عـالوه بر آسـیبهای فراوانی که 
به سـالمتی جسـمی و روانی و در نتیجه تمامی ابعاد زندگی فرد وارد 
مـی آورد، آثـار تخریبـی فراوانی را نیـز بر روی خانـواده و جامعه بر جا 
مـی گـذارد. وابسـتگی روانـی ) ذهنی ( مشـخصه اصلی اعتیـاد بوده 
و برخـالف تصـوری کـه بعضا در جامعه به چشـم می خورد بسـیاری 
از مـوادی که وابسـتگی جسـمی به همـراه ندارنـد ) و از این رو اعتیاد 
آور تلقـی نمـی گردند( دارای وابسـتگی روانی و کشـش شـدید بوده ) 
یعنـی در واقـع اعتیاد آور هسـتند ( و به مراتب فاجعـه بارتر از مواد با 

وابستگی جسـمی می باشند. 
چه مواد و داروهایی اعتیاد آور هستند؟

مــواد اعتیــاد آور طیــف بســیار وســیعی را در برگرفتــه و عمدتــا شــامل 
مــواد مخــدر) مثــل تریــاک، هروئیــن، شــیره، کدئین، دیفنوکســیالت، 
ــن …(  ــا بوپرنورفی ــرک،  ی ــادول، ک ــادون، ترام ــن، مت ــن، پتدی مرفی
،مــواد محــرک و توهــم زا )مثــل کوکائیــن، شیشــه ، قرص اکســتازی، 
ــا از داروهــای گــروه  حشــیش،LSD …(، برخــی آرام بخشــها ) عمدت
دیازپــام(، ســیگار، الــکل مــی باشــد. بــا توجــه بــه تعریــف اعتیــاد و 
نقــش مهــم وابســتگی روانــی در آن مــوارد دیگــری از جملــه قمــار، 

اینترنــت نیــز اعتیــاد آور مــی باشــند. 
عالیم  و نشانه های  فیزیکی  و جسمی  سو مصرف  مواد :

۱( سرخ  شدن  چشمها
۲( نگاه های  مات  به  مدت  طوالنی 

۳( نامفهوم  و جویده  شدن  طرز صحبت 
۴( عدم  تعادل  در حرکات 

۵( کم  شدن  توجه  به  نظافت 
۶( محلهای  متعدد تزریق  سرنگ  در بدن 

۷( غیبت های  مکرر از کالس  درس  و کاهش  عالقه  به  تحصیل 
8(- بی  قراری  شدید

۹( تغییرات  ناگهانی  ُخلق 
۱۰( به  مشام  رسیدن  بوهای  غیر عادی  از دهان  یا لباس 

۱۱( وجــود ســوزنها و ســنجاقهای  ســیاه  شــده ، قاشــق  خمیــده  و دود 
گرفتــه  و ورق آلومینیومــی 

ــای   ــم  ســوخته  در محل ه ــت  نی ــی  خــودکار، کبری ــای  خال ۱۲( لوله ه
غیــر معمــول 

۱۳( طوالنی  شدن  زمان  ماندن  در دستشویی  و حمام 
۱۴( ناپدید شدن  بعضی  اشیاء در خانه 

۱۵( خواب  آلودگی 
۱۶( تغییر دوستان 

۱۷( تأخیر در حرکات  و کند شدن  رفتارها

مشــاوره
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توئیتر سیاسیون

حضـرت آیـت ا... خامنـه ای، رهبـر معظـم انقاب اسـامی صبح شـنبه در 
ارتباط تصویری با رئیس و مسـئوالن عالی قضائی و همچنین رؤسـای کل 
دادگستری های سراسر کشور گفتند: در مسائل گوناگون از جمله پیشگیری 
از وقـوع جـرم و تعاریـف حقـوق عامـه، دانـِش صرفـاً قضائـی مشکل گشـا 
نیسـت و بایـد از نخبـگان حـوزه و دانشـگاه  در علـوم مختلف کمـک گرفت. 
ایشـان بـا ابـراز خرسـندی از مشـخص شـدن برخـی مصادیـق حقـوق عامه 
از جملـه محیـط زیسـت و نیـز واگذاری هـای غیردقیق بنگاه هـای تولیدی 
گفتنـد: اگـر مراکز تولیدی به اشـخاص ناصالح یـا ناتوان واگذار شـود، تولید 
کشـور ضربـه میخـورد؛ بنابرایـن این مصادیق جـزو حقوق عامه اسـت. رهبر 
انقـاب، تعمیـم تحول خواهـی از مسـئوالن دسـتگاه قضـا به بدنـه و همه 
کارکنـان دسـتگاه را ضـروری خواندنـد و افزودنـد: »مردمـی بـودن« از دیگـر 
ضروریـات ایجـاد تحـول اسـت. حضـرت آیـت ا... خامنـه ای، نـگاه از بـاال به 
مـردم را غیـر قابـل قبـول دانسـتند و گفتنـد: همه ما مسـئوالن نظـام، جزو 
مردمیـم و خیلـی از مـردم از مـا باالتر هسـتند؛ بنابراین همه باید خـود را در 
عمـل خدمتگـزار مـردم بدانیم. »دسترسـی آسـان مـردم به دسـتگاه قضا«، 
»تـاش بـرای ارتقـای آگاهـی و اطاعات قضائـی مردم«، »حضور مسـتمر 
و مواجهـه  مسـتقیم با مـردم« و »بهره گیری از کمک و اطاعـات مردمی در 
مسـائلی نظیـر مبارزه با فسـاد« از دیگـر تأکیدات رهبر انقاب به مسـئوالن 
قضائـی بـود. حضـرت آیت ا... خامنه ای با بیـان اینکه مبارزه با فسـاد از دوره  
قبل در قوه  قضائیه آغاز شـده بود و اکنون به اوج خود رسـیده اسـت، گفتند: 
مـردم از مبـارزه  بـدون ماحظـه و بـدون اغماض با مفسـد امیدوار میشـوند 
زیـرا فسـاد مالـی و اقتصـادی همچـون ویـروس کرونا، بسـیار خطرنـاک و 
بشـدت واگیردار و ُمسـری اسـت. ایشـان افزودند: تنها تفاوت ویروس کرونا 
و ویـروس فسـاد ایـن اسـت کـه ویروس کرونا با شستشـوی دسـت برطرف 
میشـود اما تنها راه مقابله با ویروس فسـاد، قطع دسـت مفسـد است. رهبر 
انقـاب اسـامی، وظیفـه  قـوه  قضائیـه را برخورد متـوازن با همه اَشـکال و 
ابعـاد فسـاد برشـمردند و در عین حـال تأکید کردنـد: باید مبارزه با فسـاد، در 
درجـه  اول در داخـل قـوه و به صـورت جـدی و کارشناسـی انجـام شـود، زیرا 

تبعـات و ضربـه ی فسـاد در داخل قوه  قضائیه بسـیار سـنگین خواهـد بود. 
حضـرت آیـت ا... خامنـه ای بـا تأکید بر لزوم نگاه کارشناسـی برای شـناخت 
بسـترهای فسـادزا و مقابلـه بـا آن، افزودنـد: مـاک در مبـارزه با فسـاد باید 
فقط حق، عدل و قانون باشـد و هیچ ماحظه  دیگری در کار نباشـد. ایشـان 
گفتنـد: البتـه همان طـور کـه در برخورد با فسـاد نباید اغماض وجود داشـته 
باشـد امـا افـراد بی گنـاه هـم نبایـد مـورد تعـدی قـرار گیرنـد و رسـیدگی ها 
بایـد کامـاً بـر اسـاس قانـون و عدالت و بـدون جوگیـری انجام شـود. رهبر 
انقـاب اسـامی بـا اشـاره بـه گسـترش فضـای مجـازی و قضـاوت افـراد 
مختلف درباره  رویدادها و مسـائل، خاطرنشـان کردند: عموم مردم و فعاالن 
فضـای مجـازی مراقـب باشـند تا نسـبت بـه افـراد بی گناه تعـدی و ظلمی 
واقـع نشـود. حضـرت آیـت ا... خامنـه ای با گایـه از اهانت و ظلـم به برخی 
بـزرگان پاک دسـت قبلی قـوه قضائیه در جریـان قضاوتهـا و اظهارنظرهایی 
کـه درخصـوص دادگاه اخیـر شـده افزودند: خطاب من در ایـن موضوع مردم 
و جوانـان مؤمـن اسـت که مراقب باشـند تعدی نکننـد و به افـراد معاند که 
بـه دنبـال گرفتن انتقـام از مواضـع انقابی و محکم قاطع فان شـخصیت 
هسـتند، کاری نـدارم. ایشـان تأکید کردنـد: حرکت مبارزه با فسـاد که اکنون 
در قوه  قضائیه بخوبی مشـاهده میشـود و خود را نشـان داده اسـت، از دوره  
آقـای آملـی الریجانی آغاز شـد و ایشـان، هم در داخل و هـم در بیرون از قوه 
شـروع کننده  آن بودنـد و اینهـا نبایـد از نظر دور باشـد. رهبر انقاب اسـامی 
یکـی از اقدامـات خـوب قـوه  قضائیه در مبارزه با فسـاد را »حمایـت از تولید 
و جلوگیـری از تعطیلـی واحدهـای تولیـدی« دانسـتند و گفتند: در شـرایط 
کنونی که مردم از لحاظ معیشـت دچار سـختی هسـتند، هر دسـتگاهی که 
بتوانـد بـه اقتصاد کشـور کمک کنـد، باید ایـن کار را انجام دهـد و این اقدام 
قوه  قضائیه درواقع کمک به اقتصاد کشـور اسـت. حضرت آیت ا... خامنه ای 
بـا اشـاره به اباغیـه اخیر رئیس قـوه  قضائیه مبنی بر اینکـه برخی بانک ها 
حـق مصـادره و تعطیلـی واحدهـای تولیـدی را ندارنـد، خاطرنشـان کردنـد: 
ایـن کار، بسـیار درسـت و قابـل تعمیـم در مـورد کسـانی اسـت که بـا خرید 
واحدهـای تولیدی و اخراج کارگـران و فروش تجهیزات، کاربری این واحدها 

را تغییـر میدهنـد، زیـرا این گونـه اقدامـات، ضربـه به اقتصاد کشـور اسـت. 
ایشـان یکی از نکات مهم در زمینه  مبارزه با فسـاد را »نظارتها و گزارشـهای 
مردمـی« خواندنـد و افزودند: باید برای این موضوع زیرسـاخت های حقوقی 
در قوه  قضائیه فراهم شـود تا امنیت مادی و معنوی گزارشـگر حفظ شـود و 
آمر به معروف و ناهی از منکر دلگرم باشـد که دسـتگاه قضائی پشـتیبان او 
اسـت، و در مقابل زمینه  تهمت زنی نیز فراهم نشـود. رهبر انقاب اسـامی 
در بخـش پایانـی سخنانشـان بـه یـک موضـوع غیرقضائی امـا مهم یعنی 
کرونا نیز اشـاره کردند و با انتقاد از برخی افراد که مسـئله  کرونا را تمام شـده 
میداننـد، گفتنـد: در اثر فداکاری دسـتگاه ها و کادرهای درمانی و بهداشـتی 

و و همچنیـن مجاهـدت داوطلبانه گروه هـای مردمی 
همـکاری عمـوم مـردم، ایـران به عنـوان یـک 

کشـور موفـق در دنیـا معرفـی شـد امـا ایـن 
مربوط به ابتدای کار بود و اکنون متأسـفانه 
آن حرکـت و مجاهـدت از جانـب بعضـی 

مـردم و مسـئوالن سسـت شـده اسـت. 
از  تشـکر  بـا  خامنـه ای  آیـت ا...  حضـرت 

خدمـات طاقت فرسـای کادرهـای درمانـی، 
شـیوع بیمـاری را موجب خسـته شـدن این 

اینکـه  افزودنـد:  و  دانسـتند  زحمت کشـان 
گفته میشـود باید کاری کرد که مشـکات 

اقتصـادی از ناحیـه  کرونا بـه وجود 
نیایـد، حرف درسـتی اسـت 

اما در صورت بی توجهی 
و شـیوع گسـترده ی 

بیماری، مشکات 
هـم  اقتصـادی 

خواهد  بیشـتر 
. شد

سـید ابراهیـم رئیسـی، رئیـس 
همایـش  در  قضـا  دسـتگاه 
سراسـری قـوه قضاییـه گفـت : 
بهشـتی  شـهید  شـخصیت 
امـروز بـه عنـوان یـک الگـو 
همـواره در دسـتگاه قضایـی 
و  اسـت  مطـرح  و کشـور، 
مـا  گردهمایـی 
او،  نـام  بـا 
معنویـت 
و برکت 

بـه 
ین  ا

اجتمـاع می دهـد. تـاش وافـری صـورت گرفـت کـه بـا شـرایط 
کرونایـی، کار در دسـتگاه قضایـی با کندی مواجه نشـود و حقوق 
از  و بخش هایـی  زندان هـا  دادسـراها،  در  نگـردد.  مـردم ضایـع 
دسـتگاه قضایـی کـه متکفـل کار مردم بودنـد، تاش ایـن بود که 
کار انجـام شـود؛ ولـو اینکـه خودشـان در خطـر قـرار گیرنـد. طـی 
روزهـای پایـان سـال ۹۸ قضـات پرونده هایـی را بـه منازلشـان 
بردنـد و تـاش کردنـد کـه گزارشـات و پرونده ها دچار افت نشـود 
و مـردم در ایـن رابطـه اذیـت نشـوند کـه جـای تقدیـر و سـپاس 
دارد. رسـیدگی هایی که در سـال ۹۸ انجام شـده نسـبت به سـال 

اسـت. داشـته  افزایـش  هـای گذشـته 
آمـار پرونـده هـای معـوق رسـیدگی شـده در سراسـر کشـور طـی 
سـال گذشـته ۵۶ درصـد اسـت. در برخـی اسـتان هـا ایـن رقم تا 
هفتـاد درصـد هـم بوده اسـت کـه ناشـی از همت و تـاش های 

صـورت گرفته اسـت.

در  تهران  دانشگاه  استاد  و  اصاح طلب  سیاسی  فعال  زیباکام  صادق 
است.  مواجه  با کسری  بودجه کشور  از  نیمی  وقتی  نوشت:  یادداشتی 
را  انقابی و کلی گویی نمیتوان اقتصاد فرو رفته در باتاق  باشعارهای 
نجات داد. معضاتی که کشور را در خود فروبرده، دارد دامنه وسیع تری پیدا 
می کند. اصولگرایان مدت هاست انگشت اتهام را به سمت روحانی نشانه 
رفته اند. ای  کاش این گونه بود و مقصر بحران روحانی و دولتش بودند. 
اینکه آرزو می کنم که حق با اصولگرایان می بود، از این بابت است که عمر 
دولت روحانی، یک سال دیگر به پایان می رسد و احتمال دارد اصولگرایان 
انقابی همان طورکه مجلس یازدهم را در انحصار خود گرفتند، در انتخابات 
سال آینده، قوه مجریه  را هم در اختیار بگیرند؛ در آن صورت دیگر روحانی 
نیست، همچنان که مجلس دهم هم یک ماهی هست که جای خود را به 
مجلس یازدهم داده، روحانی هم جای خود را به سعید جلیلی، محمود 

احمدی نژاد، یا یک اصولگرای دیگر خواهد داد؛ اما همان گونه که مجلس 
انقابی یازدهم فعا چه باید کردی در چنته نداشته، رئیس جمهور انقابی 
بعد از روحانی هم نخواهد توانست در وضعیت موجود گامی در جهت رفع 
بحران و عادی سازی شرایط اقتصادی کشور بردارد.  فرض بگیریم به جای 
روحانی و نوبخت، کینز، فریدمن و آدام اسمیت و به جای مدیران و وزرای 
روحانی )حسب ادعای اصولگرایان(، تورگوت اوزل، ماهاتیر محمد یا آنگا 
مرکل، سکاندار قوه مجریه در ایران می شدند. با بودجه ای که حداقل نیمی 
از درآمدهای آن از میان رفته، چگونه قرار است یک کشور ۸۵ میلیونی را 
اداره کنند؟  ممکن  است برخی از اصولگرایان، به شعارهایی که می دهند 
مانند »مدیریت جهادی«، »جوان گرایی«، »اتکا به منابع داخلی به جای 
چشم دوختن به خارج از کشور«، »خودکفایی و ایستادن روی پاهای خود«، 
»تبدیل تهدیدها به فرصت ها« و... واقعا باور داشته باشند؛ اما بی تردید 

بسیاری از آنان که بیشتر اهل حساب و کتاب و منطق هستند، می دانند 
که با شعار نمی توان منابع مالی پنج میلیون حقوق بگیر را تأمین کرد. 
شعارهای پرزرق وبرق، نه مانع از گسترش خط فقر شده اند و نه توانسته اند 

جلوی آب رفتِن طبقه متوسط در ایران را بگیرند.
بماند حجم وسیع سرما یه های ایرانیان که به واسطه فرورفتن 

کشور در شرایط موجود، تورم حداقل ۵۰ درصدی، کاهش 
دالر  باالرفتن  و  ریال  ارزش  شاید منظم  و 
مهم تر از همه اینها، فقدان امنیت 
اقتصادی، دارایی های خود را به جای 
ایجاد  و  تولید  در  به کارگرفتن 

کشور  از  خارج  در  اشتغال، 
سرمایه گذاری کرده اند.

ـــت:  ـــکی گف ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم ـــاون کل وزارت بهداش ـــی مع ـــرج حریرچ ای
ـــه  ـــد و هـــر ۳۳ ثانی ـــا در کشـــور فـــوت مـــی کن ـــر کرون ـــر اث ـــر ب هـــر ۱۳ دقیقـــه یـــک نف
ـــا  ـــل کرون ـــرد ناق ـــا مـــی شـــود. هـــر ف ـــد۱۹ مبت ـــه بیمـــاری کووی ـــران ب ـــر در ای ـــک نف ی
می توانـــد بـــدون فاصلـــه گـــذاری اجتماعـــی ۴۰۶ نفـــر را مبتـــا کنـــد. افزایـــش 
ـــر  ـــگ خط ـــان زن ـــر در جه ـــم نف ـــون و نی ـــک میلی ـــه ی ـــا ب ـــه کرون ـــان ب ـــداد مبتای تع
ـــا شـــدت و مـــوارد رو  ـــوز در اســـتانهای ب ـــه صـــدا درآورده اســـت. هن ـــن بیمـــاری را ب ای
ـــادی از شهرســـتانها در  ـــد۱۹ مواجـــه هســـتیم و تعـــداد زی ـــه افزایـــش بیمـــاران کووی ب
ـــوده  ـــر دیگـــر را آل ـــد نف ـــا چن ـــه کرون ـــوده ب ـــرد آل وضعیـــت قرمـــز هســـتند. هـــر یـــک ف
می کنـــد و شـــرکت در مراســـم عروســـی و عـــزا چقـــدر خطـــر ابتـــا بـــه کرونـــا را 
افزایـــش می دهـــد. اگـــر یـــک فـــرد آلـــوده بـــه ویـــروس کرونـــا فاصلـــه گـــذاری 
ـــر  ـــد و اگ ـــوده کن ـــاه آل ـــک م ـــر را در ی ـــد ۴۳۰ نف ـــد، می توان ـــت نکن ـــی را رعای اجتماع
ـــه  ـــدد ب ـــن ع ـــد، ای ـــت کن ـــی را رعای ـــذاری اجتماع ـــه گ ـــا فاصل ـــه کرون ـــوده ب ـــرد آل ف
ـــا  ـــش جـــدی م ـــزا چال ـــروس و ع ـــد. مراســـم ع ـــدا می کن ـــر کاهـــش پی ـــا ۲ نف ـــک ت ی
ـــی  ـــی و عزای ـــم های عروس ـــا در مراس ـــه کرون ـــا ب ـــت.خطر ابت ـــا کروناس ـــه ب در مقابل

کـــه در مکان هـــای سربســـته برگـــزار می شـــود، بیشـــتر اســـت.

گفتـه می شود

* گفته می شود مهدی آیتی، فعال سیاسی اصاح طلب 
اعام کرده اصاح طلبان با قدرت باز می گردند. شرایط فعلی 
نشانه ای از پایان اصاحات تلقی نمی شود. اصاح طلبان بعد 
از پایان دولت روحانی باید به حاشیه بروند. اصولگرایان در 
را روانه پاستور خواهند کرد  انتخابات ۱۴۰۰ هم گزینه خود 
اگر برجام خراب نمی شد، اصاح طلبان در قدرت می ماندند. 
* گفته می شود حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهوری 
در یک رشته توئیت نوشته است که در"مذاکره  اصیل" باید 
پذیرفت که مذاکره تنها راه تأمین دائمی منافع مّلی است؛ 
و  خلق  در  تغییر  نه  و  مّلی  منافع  تأمین  مذاکره،  هدف 
اعتماد  از  دور  به  و  استراتژی  دارای  باید  مذاکره  است؛  خو 
این که طرف مقابل  به  ارتباطی  باشد؛ مذاکره،  اطمینان  و 
کیست ندارد، این نادرست ترین برداشت از خوِد مذاکره است؛ 
اصل مذاکره با چگونگِی انجام آن متفاوت است و نادرستِی 
نادرستِی  معنای  به  مختلف  مراحل  در  آن  انجام  چگونگِی 
مذاکره نیست؛ بدون پذیرِش اصل مذاکره، هیچ راهی برای 

خروج دائمی از بحران ها وجود ندارد.
رهبر  سامت  وضعیت  درباره  ژاپن  شود  می  گفته   *
تندرستی وی  درباره  ماه ها گمانه زنی  از  کره شمالی پس 

تردید دارد.
* گفته می شود کره شمالی، آمریکا را به یک حمله با 
ساح هسته ای تهدید و تاکید کرد، این کار تنها راه باقی مانده 

برای مقابله با تهدیدهای دولت دونالد ترامپ است. 
* گفته می شود رئیس کمیته امداد امام به واریز مبلغ ۵۰ 
میلیون تومان به حساب برخی از اهالی شهرستان قلعه گنج 
در استان کرمان واکنش نشان داد.سیدمرتضی بختیاری با 
اشاره به خبر واریز ۵۰ میلیون تومان به حساب تعدادی از 
از  پس  استان کرمان، گفت:  در  قلعه گنج  شهرستان  اهالی 
انتشار این خبر، بانک مرکزی در این زمینه ورود پیدا کرده 
و براساس آخرین پیگیری که انجام گرفته، حساب این افراد 

مسدود شده است.
* گفته می شود رای منفی چین به تصویب قطعنامه ای 
اما یک سوال  بود؛  با شگفتی کارشناسان همراه  ضدایرانی 
مهم این است که آیا چین از حق وتو به نفع ایران استفاده 
در صورت  آیا چین  این مساله که  خواهد کرد؟ درخصوص 
خود  وتوی  حق  از  امنیت  شورای  به  ایران  پرونده  ارجاع 
استفاده خواهد کرد یا خیر هنوز نمی توان با قطعیت سخن 
گفت. با گذشت نیم قرن از عضویت جمهوری چین )۱۹۷۱-

۱۹۴۶( و پس از آن جمهوری خلق چین )۱۹۷۱ تا حال حاضر( 
در شورای امنیت، این کشور در مقایسه با دیگر اعضای دائم 
از  به طور سنتی کمتر  روسیه(،  و  فرانسه  بریتانیا،  )آمریکا، 

»وتو« استفاده می کند.
* گفته می شود سخنان عمران خان درباره بن الدن که او 
را شهید خوانده بود، جنجال به پا کرد عمران خان، نخست وزیر 
از  انتقاد  این سخنانش که همچنین شامل  بابت  پاکستان 
ایاالت متحده و همچنین تکریم بن الدن بوده، مورد انتقاد قرار 
گرفته است. عمران خان پنج شنبه گفته »ما از آمریکا در جنگ 
با ترور حمایت کردیم، اما آن ها به اینجا آمدند و او را کشتند، او 
را شهید کردند.« نخست وزیر پاکستان در ابتدا از واژه “کشتن” 
به دست آمریکایی ها استفاده کرد و فورا جمله اش را اصاح کرد 

و گفت رهبر سابق القاعده “شهید” شد.
استعفای  باره  در  زیبا کام   صادق  شود  می  گفته   *
استعفای  تنها  نه  اساسا  داشته  اظهار  عارف  محمدرضا 
عالی  ریاست شورای  بر  ایشان  بودن  یا  و  عارف  محمدرضا 
عالی  شورای  خود  بلکه  طلبان،  اصاح  گذاری  سیاست 
که  مدت هاست  االن  هم،  طلبان  اصاح  گذاری  سیاست 
طلبان  اصاح  عبارتی  به  افزود:  است.وی  شده  باموضوع 
را  اجتماعی حامیان خود  بدنه  در حقیقت مدت هاست که 
آن ها شعار »اصاح طلب،  این که  و مثل  داده اند  از دست 
متوجه  هنوز  را   ۹۶ سال  در  ماجرا«  تمومه  دیگه  اصولگرا 
دهه  یا  و  هفتادی ها  دهه  جوان،  نسل  چراکه  نشده اند؛ 

هشتادی ها دیگر کاری به اصاح طلبان ندارند.

درمان ویروس فساد، قطع دست مفسد است

قضات پرونده هایی را برای بررسی
به منازلشان بردند تا دچار ا فت نشود

اگر به جای روحانی، آدام اسمیت بود هم هیچ چیز عوض نمی شد

عروسی و عزا
با چاشنی مرگ و کرونا
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امروز خراســـان جنوبی _ گروه گزارش 
بـــر اســـاس اعـــام وزارت بهداشـــت در هـــر ۱۳ 
دقیقـــه یـــک نفـــر بـــر اثـــر کرونـــا جـــان می بـــازد 
ــود  ــا می شـ ــر مبتـ ــک نفـ ــه یـ ــر ۳۳ ثانیـ و در هـ
امـــا بـــا وجـــود ایـــن نمـــی دانیـــم چـــه اصـــراری 
ـــورت  ـــه ص ـــم ب ـــی و ترحی ـــه عروس ـــزاری جلس ـــر برگ ب
گروهـــی و اجتماعـــی اســـت؟! اگـــر بـــه خودمـــان 
رحـــم نمـــی کنیـــم بـــه فکـــر خانواده هـــا و دیگـــر 
ــم  ــی کنیـ ــازی مـ ــرا لجبـ ــیم، چـ ــهروندان باشـ شـ
ـــد«  ـــاح »بلن ـــه اصط ـــی را ب ـــد عروس ـــا بای ـــه حتم ک
بگیریـــم و همـــه را دعـــوت کنیـــم در ایـــن اوضـــاع 

کرونایـــی بـــه »عروســـی کرونـــا«
ـــهرمان  ـــای ش ـــه ه ـــس کوچ ـــا در کوچـــه پ ـــن روزه ای
شـــاهد برگـــزاری مراســـم عروســـی در خانـــه هـــای 
ـــم  ـــه گاهـــا ک ـــری هســـتیم ک ـــا ۳۰۰ مت کوچـــک ۲۰۰ ی
ـــک  ـــای کوچ ـــن فضاه ـــان در ای ـــش از  ۶۰۰ مهم و بی
ــم  ــن مراسـ ــر ایـ ــاوه بـ ــود و عـ ــی شـ ــی مـ پذیرایـ
ـــراف  ـــراهای اط ـــاغ س ـــا و ب ـــاغ ویاه ـــه ب ـــی ب عروس
شـــهرها و روســـتاها هـــم کشـــیده شـــده  و ایـــن 
ــوم  ــگاه علـ ــئوالن دانشـ ــه مسـ ــت کـ ــی اسـ درحالـ
ــی و  ــم عروسـ ــزاری مراسـ ــد از برگـ ــکی بیرجنـ پزشـ
ـــع  ـــا در جم ـــیوع کرون ـــتان و ش ـــطح اس ـــم در س ترحی
ــی  ــل اصلـ ــی از علـ ــوان یکـ ــی بعنـ ــای خانوادگـ هـ
افزایـــش آمـــار کرونـــا یـــاد کـــرده انـــد و از مـــردم 
ـــع  ـــی در جم ـــی را حت ـــه اجتماع ـــد فاصل ـــته ان خواس

هـــای خانوادگـــی مراعـــات کننـــد . 

 برگزاری جلسات در حد سرو غذا 
در  جنوبـــی  خراســـان  اصنـــاف  اتـــاق  رئیـــس 
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــا بـ ــگار مـ ــا خبرنـ ــو بـ ــت وگـ گفـ
ــی  ــا مبنـ ــتاد کرونـ ــوی سـ ــوزی از سـ ــون مجـ تاکنـ
بـــر بازگشـــایی رســـمی تاالرهـــای عروســـی صـــادر 
نشـــده گفت:دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی نامـــه ای 
ــد  ــی در حـ ــای عروسـ ــت تاالرهـ ــر فعالیـ ــی بـ مبنـ
ســـرو غـــذا ارســـال کـــرده و تاالرهـــا حـــق برگـــزاری 

جلســـات را ندارنـــد .

برگزاری مراسم ترحیم و عروسی

 در باغات اطراف شهر
ـــم و  ـــم ترحی ـــزاری مراس ـــه برگ ـــاره ب ـــا اش ـــزاده  ب علی
ـــییع  ـــع تش ـــن و موق ـــت متقی ـــردم در بهش ـــع م تجم
جنـــازه و هـــم چنیـــن برگـــزاری مراســـم عروســـی 
در باغـــات اطـــراف شـــهر و خانـــه هـــای شـــخصی 
اســـت کـــه  مـــاه   ۴ عروســـی  افزود:تاالرهـــای 
ـــادی  ـــان زی ـــم زم ـــرم ه ـــا مح ـــتند و ت ـــل هس تعطی
باقـــی نمانـــده بنابرایـــن بایـــد وضعیـــت فعالیـــت 

آنهـــا تعییـــن تکلیـــف شـــود .

برگزاری مراسم عروسی در منازل کوچک 
وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــر اســـاس اعـــام نظـــر 
ـــیوع  ـــاهد ش ـــکی ش ـــوم پزش ـــگاه عل ـــئوالن دانش مس
ـــه  ـــتیم، ادام ـــی هس ـــای خانوادگ ـــع ه ـــا در جم کرون
ــال  ــا در حـ ــی، مـ ــات مردمـ ــاس گزارشـ ــر اسـ داد:بـ
در  عروســـی  مراســـم  برگـــزاری  شـــاهد  حاضـــر 
ــم  ــتر هـ ــر بیشـ ـــه    ۲۰۰ متـ ــتیم ک ــی هسـ منازلـ
ـــان  ـــا ۷۰۰ مهم ـــدود ۶۰۰ ت ـــی  ح ـــد ول ـــاحت ندارن مس

ــد. ــی کننـ ــی مـ ــل پذیرایـ ــان محـ را در همـ

جلوگیری از برگزاری مراسم عروسی 

زیرزمینی با بازگشایی تاالرهای عروسی 
تاالرهـــای  در  مراســـم  همیـــن  افزود:اگـــر  وی 
ــر از ۵۰  ــا کمتـ ــم بـ ــود آن هـ ــزار شـ ــی برگـ عروسـ
درصـــد ظرفیـــت و بـــا رعایـــت پروتـــکل هـــای 
ـــی  ـــم زیرزمین ـــه  مراس ـــزاری اینگون ـــتی  از برگ بهداش

و خطرنـــاک جلوگیـــری مـــی شـــود .

تاالرهای عروسی ۱۰۰ درصد پروتکل های 

بهداشتی را رعایت می کنند 
ـــردم  ـــه م ـــی ب ـــان جنوب ـــاف خراس ـــاق اصن ـــس ات رئی
و مســـئوالن ایـــن اطمینـــان را داد کـــه بـــا نظـــارت 
ـــه تاالرهـــای عروســـی ۱۰۰ درصـــد  هـــای صـــورت گرفت
ــد  ــی کننـ ــت مـ ــتی را رعایـ ــای بهداشـ ــکل هـ پروتـ

ادامـــه داد: چیدمـــان صندلـــی تاالرهـــا بـــر اســـاس 
فاصلـــه یـــک متـــری صـــورت گرفتـــه و اماکـــن و 
مرکـــز بهداشـــت و اتحادیـــه هـــم ر رونـــد اجـــرای 
تاالرهـــا نظـــارت مـــی کننـــد.  وی بـــه ممنوعیـــت 
جلوگیـــری  بـــرای  موســـیقی  پخـــش  و  رقـــص 
از تجمـــع در تاالرهـــای عروســـی اشـــاره کـــردو 
ـــا  ـــی کرون ـــیوع خانوادگ ـــری از ش ـــرای جلوگی افزود:ب
ـــیار  ـــد ،بس ـــی توان ـــی م ـــای عروس ـــایی تاالره بازگش

تاثیـــر گـــذار باشـــد. 

  برگزاری مراسم عروسی در خانه باغ ها 
رئیـــس اتحادیـــه اغذیـــه فروشـــان، رســـتوران هـــا 
و تاالرهـــای عروســـی شهرســـتان بیرجنـــد هـــم بـــا 
تاکیـــد بـــر اینکـــه در شـــرایط فعلـــی بـــه تعویـــق 
ـــر  ـــرم و صف ـــد مح ـــا بع ـــی ت ـــم عروس ـــن مراس انداخت
ـــفانه  ـــی شود،گفت:متاس ـــه م ـــا توصی ـــواده ه ـــه خان ب
در حـــال حاضـــر شـــاهد برگـــزاری مراســـم عروســـی 
ــتاها  ــهر و روسـ ــراف شـ ــای اطـ ــاغ هـ ــه بـ در خانـ
ــط  ــا فقـ ــد مـ ــی کننـ ــوان مـ ــردم عنـ ــتیم و مـ هسـ
ـــا  ـــن م ـــی در بی ـــتیم و مبتای ـــی هس ـــع خانوادگ جم
نیســـت بنابرایـــن مراســـم عروســـی را برگـــزار مـــی 
کنیـــم  .محمـــود آبـــادی افزود:اگـــر قـــرار هـــم هســـت 
ـــه  ـــا ک ـــت در تاالره ـــر اس ـــود بهت ـــزار ش ـــی برگ عروس
ـــود   ـــزار ش ـــد برگ ـــری دارن ـــا ۱۲۰۰ مت ـــاحت ۱۰۰۰ ی مس
ـــاغ ســـراهایی کـــه  ـــری و ب ـــه هـــای ۲۰۰ مت ـــه در خان ن
ـــدن  ـــرا ش ـــل اج ـــا قاب ـــتی در آنه ـــکات بهداش ـــا ن اص
ــایی  ــه بازگشـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــت. وی   بـ نیسـ
تاالرهـــا در راســـتای ســـامت مـــردم صـــورت مـــی 
پذیـــرد، ادامـــه داد:ســـرو شـــام در تاالرهـــا در یـــک 
ـــم ســـاعته انجـــام  ـــا ۲ و نی ـــی محـــدود ۲ ت ـــازه زمان ب
ـــد  ـــر چن ـــه ه ـــدود  ک ـــت مح ـــا ظرفی ـــد و ب ـــد ش خواه
ـــه نباشـــد  ـــه صرف ـــن اســـت ب بلحـــاظ اقتصـــادی ممک
ـــکاری  ـــا هم ـــردم تاالره ـــت م ـــر درخواس ـــی بخاط ول
ـــای  ـــدادی از تاالره ـــپ تع ـــه پلم ـــد.وی ب الزم را دارن
عروســـی اشـــاره کـــردو گفت:ایـــن تاالرهـــا بخاطـــر 
ـــک  ـــراد ی ـــتن اف ـــر نشس ـــرار ب ـــردم و اص ـــت م مقاوم

ـــپ  ـــز  پلم ـــک می ـــر ی ـــر س ـــه ب ـــدون فاصل ـــواده ب خان
ـــه اســـت . ـــر صـــورت نگرفت ـــی دیگ ـــد و تخلف شـــده ان

شرکت در مراسم عروسی

و رشد کرونا در استان 
رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی بیرجنـــد هـــم از  
ـــژه  ـــه وی ـــات ب ـــی و حضـــور در تجمع دورهمـــی  فامیل
مراســـم عروســـی از مهمتریـــن عوامـــل شـــیوع 
ــا در خراســـان جنوبـــی در روزهـــای  ویـــروس کرونـ
اخیـــر یـــاد کـــرده و گفتـــه : یکـــی از عواملـــی کـــه 
ــت  ــوارد مثبـ ــر مـ ــای اخیـ ــده در روزهـ ــب شـ موجـ
کرونـــا در اســـتان رونـــد افزایشـــی داشـــته باشـــد، 
شـــرکت مـــردم در مراســـم از جملـــه عروســـی بـــه 
ویـــژه برگـــزاری آن در مکان هـــای غیرقانونـــی و 
ـــرد:  ـــوان ک ـــی عن ـــت.دکتر دهقان ـــخصی اس ـــازل ش من
دورهمی هـــای فامیلـــی بـــه علـــت تجمـــع تعـــداد 
ـــرای مـــدت چنـــد ســـاعت  ـــواده ب زیـــادی از افـــراد خان
در محیـــط بســـته، خطرنـــاک اســـت و موجـــب 
ــواده ۲  ــک خانـ ــر از یـ ــای اخیـ ــا در روزهـ ــده تـ شـ
تـــا ســـه نفـــر و حتـــی تعـــدادی بیشـــتری مبتـــا 
بـــه کرونـــا شـــوند.وی  بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه دیـــد 
و بازدیدهـــای خانوادگـــی بایـــد بـــه حداقـــل برســـد 
ـــر  ـــد: اگ ـــادآور ش ـــود ی ـــام نش ـــدور انج ـــا حتی المق ی
ضرورتـــی در برگـــزاری دورهمی هـــای خانوادگـــی 
وجـــود دارد بایـــد بـــا حفـــظ فاصلـــه، اســـتفاده از 
ماســـک، بـــاز بـــودن در و پنجـــره و اســـتفاده از تهویـــه 
ــدت  ــد در مـ ــد و بازدیـ ــن دیـ ــد و ایـ ــب باشـ مناسـ
زمـــان کوتاهـــی برگـــزار شـــود تـــا شـــاهد درگیـــری 
ــا  ــر از یـــک خانـــواده بـــه ویـــروس کرونـ چنـــد نفـ

ــیم. نباشـ

برگزاری مراسم عروسی در شهرهای غیر 

سفید هم چنان ممنوع
ـــتان  ـــای اس ـــم در تاالره ـــه مراس ـــزاری هرگون وی برگ
در شـــهرهایی کـــه وضعیـــت ســـفید ندارنـــد را 
ــا  ــط تاالرهـ ــرد: فقـ ــح کـ ــام و تصریـ ــوع اعـ ممنـ
ـــد. ـــد را دارن ـــت ۵۰ درص ـــا ظرفی ـــذا ب ـــرو غ ـــازه ِس اج

رییس دانشـگاه علوم پزشـکی بیرجند اظهار داشـت: در 
۱۵روز گذشـته هفـت تـاالر در خراسـان جنوبـی به علت 
رعایـت نکردن پروتکل های بهداشـتی پلمب شـدند.وی 
بـر پرهیـز از رفـت و آمدهـای غیرضـروری افـراد تاکیـد 
کـرد و گفـت: اگر کسـانی بـه ناچـار در یک جمعـی قرار 
می گیرنـد مسـائل بهداشـتی، رعایـت فاصلـه یـک تا ۲ 
متری از یکدیگر و اسـتفاده از ماسـک را فراموش نکنند

مردم برای حفظ

سالمتی خودشان همکاری کنند 
بیـان  بـا  بیرجنـد  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
اینکـه تاالرهـا و اماکنـی کـه مجـوز فعالیـت گرفته اند 
پلمـب  بهداشـتی  مسـائل  رعایـت  عـدم  صـورت  در 
می شـوند، افـزود: همچنیـن مکان هـای پلمـب شـده 
بـه اطـاع عمـوم مـردم می رسـد.دهقانی ادامـه داد: 
تاکنـون اقدامـات زیـادی از سـوی مـردم، خیریـن و 
مسـئوالن بـرای مبـارزه بـا کرونـا انجـام شـده امـا اگر 
مـوارد بهداشـتی رعایـت نشـود، شـاهد موجـی دیگـر 
خواهـم بـود.وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال مبنـی بـر 
اینکـه در برخـی از خانه ها محافل عروسـی، دوره قرآن 
و ختـم برگـزار می شـود، گفـت: اجـازه ورود بـه خانه ها 
را نداریـم امـا از مردم خواسـتاریم برای سـامتی خود 

و خانواده هایشـان بـا مسـئوالن همـکاری کننـد.

برگزاری مراسم عروسی در باغ ویالهای اطراف شهر و مناطق روستایی

عروسی کرونا
۲7 خانه ورزش روستایی در 
خراسان جنوبی تجهیز می شود

مدیرکل ورزش و جوانان 
خراسان جنوبی گفت: با 
فرارسیدن دهه  به  توجه 
ورزش  خانه   ۲۷ کرامت 
روستایی در استان تجهیز 
می شود. راه اندازی  و 

شنبه  روز  عزیزی  حسن 
در نشست خبری افزود: 

این طرح در راستای سیاست عدالت محوری و نگاه ویژه 
وزارت ورزش و جوانان به توسعه ورزش مناطق روستایی 
و عشایری اجرا شد.وی گفت: کاروان نشاط و امید امروز 
شهرستان های  به  بیرجند  علوی  ورزشی  مجموعه  از 
و  نهبندان  سرایان،  بشرویه،  فردوس،  قاینات،  طبس، 
سربیشه اعزام می شود.مدیرکل ورزش و جوانان خراسان 
قلب  روستایی  ورزش  خانه های  داشت:  اظهار  جنوبی 
تپنده روستا در زمینه نشاط و تندرستی هستند. وی 
افزود: استان خراسان جنوبی در ارزیابی سال ۹۸ رتبه 
در تجهیز خانه های  را  از خراسان رضوی  باالتر  و  دهم 
اینکه  بیان  با  است.عزیزی  کرده  کسب  روستایی 
تجهیزات براساس نیاز هر منطقه ارسال می شود گفت: 
امکانات متناسب با استعداد هر منطقه خواهد بود.وی 
تاتامی، تشک کشتی، میز پینگ پنگ، شطرنج، فوتبال 
دستی، توپ، تور و دیگر امکانات ورزشی را از مهمترین 
اقام اعزامی به روستاهای خراسان جنوبی بیان کرد.وی 
با بیان اینکه برای هر خانه ورزش روستایی ۱۰ میلیون 
تومان تجهیزات در نظر گرفته شده است تصریح کرد: 
مرحله دوم اعزام تجهیزات اواخر تیرماه جاری برای ۲۵ 
خانه ورزش روستایی دیگر خواهد بود.مدیرکل ورزش 
و جوانان خراسان جنوبی گفت: ماه گذشته هفت خانه 
ورزش روستایی در مدارس استان با مشارکت آموزش و 
پرورش خراسان جنوبی تجهیز شد و هماهنگی های الزم 
برای ۴۰ مدرسه روستایی معرفی شده از سوی آموزش 
پروژه   ۷۳ از  است.وی  پیگیری  دست  در  پرورش  و 
ناتمام ورزشی در استان خبر داد و افزود: برای تکمیل 
با  این پروژه ها ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که 
توجه به مصوبات سفرهای استاندار خراسان جنوبی به 
شهرستان ها و تخصیص اعتبار قابل توجه امیدواریم تا 
پایان سال ۵۰ پروژه را به بهره برداری برسانیم.خراسان 
تا  است که  روستایی  ورزش  خانه   ۲۷۰ دارای  جنوبی 

پایان تیر ماه جاری به ۳۱۰ خانه افزایش خواهد یافت.

منبع : تسنیم

پویش ملی ” غرق نشـویم” با هدف آگاه سـازی جامعه و جلوگیری 
از حوادث غرق شـدگی همزمان با سراسـر کشـور در خراسـان جنوبی 
آغـاز بـه کار کرد.معـاون آمـوزش و پژوهـش جمعیـت هـال احمـر 
اسـتان گفـت: روزانـه بطـور متوسـط ۴ نفـر از هموطنانمـان به علت 
غرق شـدگی در رودخانه ها، سـواحل، اسـتخر های کشاورزی، خانگی 
و عمومـی و محیط هـای تفریحـی جـان خـود را از دسـت می دهند.

مسـلم حسـینی با اشـاره به اهمیت آگاه سـازی خانواده ها نسـبت 
به نکات مراقبتی از فرزندان افزود: در راسـتای حسـاس کردن جامعه 
نسـبت بـه رعایـت مسـائل ایمنـی در کنـار رودخانـه هـا، بندسـار ها 

و سـواحل پویـش »غـرق نشـویم« بـه صـورت ملـی اجرایـی می شـود. وی گفـت: آموزش هـای ایسـتگاهی، تبلیغات 
محیطـی، جشـنواره های محلـی و اسـتانی و فعالیت هـای رسـانه ای از جملـه بخش هـای مختلف این پویش اسـت.

حسـینی افـزود: هموطنـان می تواننـد با مراجعه به سـایت آمـوزش همگانـی )خـادم( بـه آدرس www.khadem.ir و 
کلیک پوسـتر پویش ملی “غرق نشـویم” پس از مطالعه میثاق نامه از این پویش حمایت کنند.وی تصریح کرد: دوره 
آنایـن مرتبـط با پیشـگیری از غرق شـدگی و راه های مواجهه با آن، تذکرات و هشـدار های مورد نیـاز، کمک های اولیه 
بـرای امدادگـران و دیگـر افـراد در تیرمـاه نیـز برگـزار می شـود.معاون آموزش و پژوهـش جمعیت هال احمر خراسـان 

جنوبـی گفـت:در صـورت پذیرفته شـدن شـرکت کننـدگان در آزمون ایـن دوره، به آن هـا گواهینامه اعطا می شـود.

خراسان جنوبی به پویش ملی ” غرق نشویم” پیوست



استاندار خراسان جنوبی:

اولویتی باالتر از تأمین آب شرب مردم نداریم
اســتاندار خراســان جنوبــی گفــت: در شــرایط فعلــی، 
اولویتــی باالتــر از تأمیــن آب شــرب مــردم نداریــم.

ــب در  ــن مطل ــان ای ــا بی ــان ب محمدصــادق معتمدی
ــی و  ــگیری، هماهنگ ــتاد پیش ــه س ــومین جلس س
ــتان در  ــران اس ــه بح ــخ ب ــات پاس ــی عملی فرمانده
ــه روســتاها  ــا دســتور کار آبرســانی ب ســال 99 کــه ب
ــو  ــورت ویدئ ــه ص ــه ب ــداران ک ــد،از فرمان ــزار ش برگ
کنفراســی در جلســه حضــور داشــتند، خواســت؛ 
ــاز مــردم را در اولویــت برنامــه  تأمیــن آب مــورد نی

ــد.  ــرار دهن ــود ق ــای خ ه
وی متذکــر شــد: بــه هیــچ عنــوان نمــی پذیریــم کــه 
در روســتایی، مــردم بــا مشــکل کمبــود آب مواجــه 

باشــند.
اســتاندار اظهــار داشــت: از دســتگاه هــای تخصصــی 
انتظــار داریــم شــرایط را بــه گونــه ای مدیریــت 
نماینــد کــه در هیــچ ســاعتی از شــبانه روز و در هیــچ 
نقطــه ای از اســتان مشــکل کمبــود آب نداشــته 

ــیم. باش
معتمدیــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــرای تأمیــن آب 
ــرای ســه مقطــع  ــردی را ب ــه راهب شــرب، ســه برنام
ــدت  ــد م ــدت و بلن ــان م ــدت، می ــاه م ــی کوت زمان
ــاه  ــع کوت ــرای مقط ــت: ب ــم ، گف ــه ای ــر گرفت در نظ
مــدت بــا توجــه بــه گرمــای هــوای فصــل تابســتان 
و افزایــش مصــرف آب متأثــر از ایــن موضــوع ، بایــد 
بــرای رفــع نیــاز مــردم در ایــن شــرایط تدبیــر شــود 
ــودی  را  ــه کمب ــچ گون ــردم هی ــه م ــه ای ک ــه گون ب

ــد.  حــس نکنن
وی ادامــه داد: در برنامــه میــان مــدت تعریــف شــده 
هــم در جهــت تأمیــن آب شــرب و بهداشــتی پایــدار 
بــرای روســتاها، تکمیــل و بهــره بــرداری از 37 

ــم . مجتمــع آبرســانی را در دســتور کار داری
ــون  ــه قان ــاس برنام ــر اس ــه ب ــر چ ــه وی اگ ــه گفت ب
ــن آب  ــا، تأمی ــی م ــف قانون ــاله، تکلی ــه 5 س برنام
بــرای روســتاهای بــاالی 20 خانــوار اســت امــا 
تدابیــری اتخــاذ شــده کــه روســتاهای بــا جمعیــت 
ــرار  ــا ق ــروژه ه ــن پ ــرای ای ــیر اج ــه در مس ــر ک کمت

ــوند. ــوردار ش ــدار برخ ــز از آب پای ــد نی دارن
، اقدامــات پیــش بینــی شــده بــرای  اســتاندار 
برنامــه هــای بلنــد مــدت اســتان در ایــن زمینــه را 
نشــأت گرفتــه از مــوارد ذکــر شــده در ســند ســازگاری 
ــر اســاس ایــن  ــوان کــرد و گفــت: ب ــی عن ــا کــم آب ب

ســند، تکالیــف همــه دســتگاه هــای متولــی روشــن 
اســت و هیــچ ابهامــی بــرای ادامــه کار در آینــده نیــز 

وجــود نــدارد.
معتمدیــان ادامــه داد: برخــی از اقدامــات اســتان از 
ــزداری و آبخــوان  ــروژه هــای آبخی ــه اجــرای پ جمل
داری، تغییــر الگــوی کشــت و ... در راســتای همیــن 
ــه  ــم ب ــی ه ــج خوب ــه نتای ــده ک ــی ش ــند عملیات س

همــراه داشــته اســت.
از  ســاعته   48 االجلــی  ضــرب  تعییــن  بــا  وی 
اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  و  فرمانــداران 
خواســت؛ بــرای تأمیــن آب مناطــق روســتایی و 
عشــایری بــه صــورت 24 ســاعته برنامــه ریــزی 
ــل  ــتادی در مح ــکیل س ــا تش ــد و ب ــدام نماین و اق
ــد  ــاعته رص ــوع را 24 س ــن موض ــا، ای ــداری ه فرمان

ــد. کنن
ــرکت آب و  ــر ش ــه تدبی ــه ب ــا توج ــه وی؛ ب ــه گفت ب
فاضــاب در راه انــدازی مرکــز 122 و پاســخگویی 
ــای  ــاس ه ــا و تم ــت ه ــه درخواس ــبانه روزی ب ش
ــود آب را از  ــوارد کمب ــد م ــی توانن ــردم م ــی، م تلفن
ــه ســرعت  ــا ب ــد ت ــق شــماره 122 گــزارش نماین طری

ــع شــود. رف
اســتاندار بــه فعــال بــودن ســامانه 111 اداره کل 
بازرســی و ارزیابــی عملکــرد اســتانداری هــم اشــاره 
کــرد و خاطرنشــان نمــود: چنانچــه مــردم در ارتبــاط 
ــه نتیجــه  ــا شــماره 122 شــرکت آب و فاضــاب ب ب
ــد  ــد، مــی توانن نرســیدند و پاســخی دریافــت نکردن

ــد.  ــزارش نماین ــق شــماره 111 گ ــوارد را از طری م
بــرای  اســتان  برنامــه  از  ادامــه  در  معتمدیــان 
افزایــش نــاوگان مــورد نیــاز آبرســانی ســیار خبــر داد 
ــا ســتاد  و گفــت: ســال گذشــته و طــی مذاکراتــی ب
ــرای  ــی)ره( ب ــام خمین ــرت ام ــان حض ــی فرم اجرای
ــد،  ــزی ش ــه ری ــر برنام ــتگاه تانک ــداری 11 دس خری
ــذا  ــی ســهم خــود را پرداخــت نمــوده ل ســتاد اجرای
ــار ســهم اســتان، هــر چــه  ــا تخصیــص اعتب ــد ب بای
ــاز  ــع نی ــا و رف ــن تانکره ــد ای ــرای خری ــر ب ســریع ت

ــردد. ــدام گ ــر ســیار اق ــه تانک ــا ب شهرســتان ه
ــه تشــریح شــرایط توافقنامــه  ــان ســپس ب معتمدی
مابیــن دکتــر نوبخــت و وزرای نیــرو و تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی پرداخــت و متذکــر شــد: بــر اســاس 
ایــن توافقنامــه ، شــرکت آب و فاضــاب بــرای 
ــار در کشــور اجــازه اســتفاده از تســهیات  ــن ب اولی

تبصــره 18  را اخــذ نمــوده اســت.
وی تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط بحرانــی 
اســتان، شــرکت آب و فاضــاب هــر چــه طــرح 
ــق  ــن طری ــد از ای ــی توان ــد، م ــه نمای ــه ارائ و برنام

ــد. ــار کن ــن اعتب تأمی
ــه دهیــاران  ــه گفتــه وی؛ واگــذاری کار آبرســانی ب ب
هــم مــی توانــد بخــش عمــده ای از مشــکات 
ــاد  ــه در ایج ــن ک ــن ای ــد، ضم ــع نمای ــود را رف موج
اشــتغال، مدیریــت هزینــه هــا و تأمیــن بموقــع آب 

ــزایی دارد. ــش بس ــتاها نق روس
اســتاندار بــا تأکیــد بــر میــزان هدررفــت آب از 

شــبکه هــای موجــود کــه در برخــی مناطــق بیــش 
ــا شــرایط کــم آبــی  از میانگیــن کشــوری اســت و ب
اســتان همخوانــی نــدارد، گفــت: شــرکت آب و 
فاضــاب بایــد موضــوع اصــاح و بازســازی شــبکه 
ــد. ــرار ده ــود ق ــای خ ــه ه ــت برنام ــا را در اولوی ه

معتمدیــان افــزود: اولویــت کار بایــد بــا روســتاهای 
پرجمعیــت، پرمصــرف و بــا هدررفــت باالتــر باشــد.

وی بــرای ایــن موضــوع نیــز مهلــت یــک هفتــه ای 
تعییــن کــرد و از شــرکت اب و فاضــاب خواســت؛ 
طــی ایــن مــدت طــرح جامعــی بــرای اصــاح 
ــبکه  ــت اب از ش ــش هدررف ــود و کاه ــرایط موج ش
هــا ارائــه نمــوده، بــا تعییــن اولویــت هــا و تدویــن 
ــی  ــع مال ــن مناب ــرای تأمی ــدی ب ــان بن ــه زم برنام

ــد. ــری نمای ــم گی ــاز تصمی ــورد نی م
ــس  ــی و فاینان ــندیکای بانک ــپس از س ــتاندار س اس
ــع  ــرداری از مجتم ــره ب ــل و به ــرای تکمی ــی ب داخل
هــای آبرســانی اســتان گفــت و تصریــح نمــود: تمام 
تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه در حداقــل زمــان بــه 
مرحلــه تخصیــص اعتبــار برســیم تــا مجتمــع هــای 
آبرســانی تــا پایــان دولــت بــه بهــره بــرداری برســند.
ــاالی 20  ــتای ب ــه 147 روس ــاره ب ــا اش ــان ب معتمدی
خانــوار اســتان کــه فاقــد شــبکه آبرســانی هســتند، 
خاطرنشــان کــرد: بــا تدبیــری کــه شــده بــا اســتفاده 
از منابــع وزارت نیــرو، تــا دهــه فجــر، 60 روســتا و تــا 
پایــان ســال 80 روســتا از نعمــت آب شــرب پایــدار 

برخــوردار خواهنــد شــد. 

ــدی  ــا رضایتمن ــادآور شــد: اگــر چــه هــدف م وی ی
عمومــی در مناطــق روســتایی و کمتــر برخــوردار 
ــل  ــه اص ــه ب ــی توج ــوع ناف ــن موض ــا ای ــت ام اس
ــاز مناطــق  تأمیــن آب شــرب و بهداشــتی مــورد نی

ــت. ــرف نیس ــک مص ــان پی ــهری در زم ش
بــه گفتــه وی؛ توجــه بــه کیفیــت آب و اجــرای 

پــروژه هایــی در راســتای شــیرین ســازی آب در 
ــرکت اب و  ــتور کار ش ــد از دس ــق نبای ــی مناط برخ

ــردد. ــارج گ ــاب خ فاض
اســتاندار بــاز هــم یــادآور شــد: موضــوع تأمیــن آب 
شــرب مــردم بایــد در اولویــت برنامــه هــای دســتگاه 

هــای متولــی قــرار داشــته باشــد.
ــر و  ــه در دل کوی ــن ک ــر ای ــد ب ــا تأکی ــان ب معتمدی
ــازی  ــچ نی ــردم هی ــتان،برای م ــای تابس در اوج گرم
ــه از  ــن قضی ــد: ای ــر ش ــت، متذک ــر از آب نیس باالت
مــواردی اســت کــه در اجــرای آن بایــد تعجیــل کــرد.
شـــایان ذکـــر اســـت: در ابتـــدای جلســـه، مدیـــر 
معـــاون  و  فاضـــاب   و  آب  شـــرکت  عامـــل 
اداره کل امـــور عشـــایری درخصـــوص آبرســـانی 
اســـتان  عشـــایری  و  روســـتایی  مناطـــق  بـــه 
ــر اســـاس  ــد. بـ توضیحـــات جامعـــی ارائـــه کردنـ
ایـــن توضیحـــات، علیرغـــم اقداماتـــی کـــه در 
ــق  ــب مناطـ ــدار در اغلـ ــن آب پایـ ــتای تأمیـ راسـ
ـــد  ـــتور اکی ـــت دس ـــه جه ـــه، ب ـــورت گرفت ـــتان ص اس
شـــخص اســـتاندار، حجـــم آبرســـانی بـــه مناطـــق 
ـــته  ـــال گذش ـــبت س ـــه نس ـــایری ب ـــتایی و عش روس

ــت. ــه اسـ ــمگیری یافتـ ــش چشـ افزایـ
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