
در ششمین جلسه غیرعلنی شورای شهر بیرجند مصوب شد: 

کارگروه مشورتی برای انتخاب شهردار
 تا زمان انتخاب شهردار جلسات شورا غیر علنی خواهد بود 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان طرح روستا تعاون را تشریح کرد

طرحی برای بازگشت/2 

ــس مجلـــس  رئیـــس جمهـــور در دیـــدار رئیـ
گفـــت:  جنوبـــی  آفریقـــای  نماینـــدگان 
تحکیـــم  ایـــران  اســـامی  جمهـــوری  اراده 
ــاره  ــورهای قـ ــا کشـ ــه بـ ــه جانبـ ــط همـ روابـ
آفریقـــا و بویـــژه آفریقـــای جنوبـــی اســـت. 
ـــی  ـــن روحان ـــلمین حس ـــام و المس حجت االس
ــس  ــس مجلـ ــه › رئیـ ــکا ام بتـ ــدار ›بالـ در دیـ

نماینـــدگان آفریقـــای جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه 
حمایـــت مـــردم ایـــران از مبـــارزات مـــردم 
ـــدال  ـــون مان ـــری نلس ـــه رهب ـــی ب ـــای جنوب آفریق
علیـــه نـــژاد پرســـتی، از توســـعه و تقویـــت 
روابـــط تهـــران – پرتوریـــا طـــی ســـال های 
پـــس از پیـــروزی انقـــاب اســـامی ابـــراز 

ــرد. ــندی کـ خرسـ

صفحه  5

دکتر روحانی در دیدار رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی:

اراده ایران تحکیم روابط همه جانبه با آفریقای جنوبی است
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کوچ فرزانگان، تکرارتلخ وبی 
پایان...!!

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: 

ورود کاالی قاچاق از معضالت 
کشور است

معاون استاندار خواستار شد: 

مشارکت همه دستگاه ها در گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس 

تفکر، تحمل، مدارا

جزئیاتی از نوزاد رهاشده در رودخانه 
که زنده پیدا شد

افزایش 40 درصدی نذورات قربانی 
در خراسان جنوبی

یادداشتسرمقاله

6 8

در بازدید رئیس کل بانک مرکزی از کارخانه کویرتایر عنوان شد:

کویـرتایر مجموعه صنعتی نمونه 
بازخوانی دولت های بعد از انقالب به بهانه آغاز به کار دولت

دولت پنجم؛ تالش برای سازندگی

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی:
فضای سبز پادگان باید با چاه آب به شهرداری تحویل شود/5

آسمان ایران فضای امن در منطقه 
پرآشوب غرب آسیاست

بازدید از سایت های نظامی 
در برجام پیش بینی نشده است

ـــکان  ـــرد: ام ـــد ک ـــی تاکی ـــرژی اتم ـــازمان ان ـــخنگوی س س
بازدیـــد از ســـایت هـــای نظامـــی کشـــورمان در برجـــام 
ــدی در  ــروز کمالونـ ــت. بهـ ــده اسـ ــی نشـ ــش بینـ پیـ
افـــزود: در برجـــام، پادمـــان و پروتـــکل الحاقـــی هیـــچ 
صحبتـــی از دسترســـی بـــه ســـایت هـــای نظامـــی 
ـــته ای و  ـــواد هس ـــر م ـــا ب ـــس صرف ـــت و آژان ـــده اس نش

ــرل دارد. ــی آن کنتـ حسابرسـ

رئیـــس ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح تاکیـــد کـــرد: 
ـــی دارد و آســـمان  ـــران آســـمان امن ـــوری اســـامی ای جمه
کشـــور جـــزو امـــن تریـــن فضاهـــا در منطقـــه جنـــوب 
ـــا، ســـردار ســـر لشـــکر  ـــه گـــزارش ایرن غـــرب آســـیا اســـت. ب
ـــن در  ـــای ام ـــن فض ـــزود: همی ـــری اف ـــد باق ـــدار محم پاس
کشـــور باعـــث شـــده بســـیاری از هواپیماهـــا و شـــرکت 
ــای  ــمت فضـ ــه سـ ــان را بـ ــی مسیرشـ ــای هواپیمایـ هـ

جمهـــوری اســـامی ایـــران تغییـــر دهنـــد.

واریز سود سهام عدالت به حساب 
متوفیان دارای شماره شبا

مشـــموالنی کـــه شـــماره شـــبای خـــود را بـــه ســـامانه ســـهام 
عدالـــت ارائـــه و تاییـــد آن را دریافـــت کرده انـــد، امـــا 
پـــس از مدتـــی متوفـــی شـــده اند، ســـود ســـهام عدالـــت 
اعـــام کـــرد:  ســـازی  خصوصـــی  می گیرند. ســـازمان 
ـــا گذشـــت 10 ســـال از اختصـــاص ســـهام  ـــون ب براســـاس قان
ـــه صـــورت  ـــد ب ـــه مشـــموالن، ســـوداین ســـهام بای ـــت ب عدال
ـــز شـــود.  ـــت واری ـــدگان ســـهام عدال ـــه حســـاب دارن نقـــدی ب
ـــدام  ـــت اق ـــه ســـامانه ســـهام عدال ـــا مراجعـــه ب مشـــموالن ب

ـــد. ـــود کنن ـــی خ ـــاب بانک ـــبای حس ـــماره ش ـــه ورود ش ب
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mohammadraeifard@yahoo.com- امروز خراسان جنوبی - محمد راعی فرد

ـــج  ـــه خلی ـــبیده ب ـــود چس ـــر ب ـــتانی دیگ ـــت اس ـــار نوب ـــن ب  ای
ـــود  ـــرار ب ـــی ق ـــرکت در اردوی ـــت ش ـــه جه ـــی ک ـــارس، نوجوانان ف
ـــه در اردو  ـــا ن همگـــی دور هـــم جمـــع شـــوند، جمـــع شـــدند ام
کـــه حوالـــی ســـاعت چهـــار صبـــح در کنـــار پلـــی و برخـــورد 
بـــا جدولـــی و ســـرنگونی اتوبوســـی کـــه بـــرای شـــان شـــد 

اردوی مـــرگ!! 
ــادت  ــز عـ ــه چیـ ــه همـ ــتیم، زود بـ ــا ملـــت عجیبـــی هسـ مـ
ـــه دزدی  ـــت، ب ـــی کیفی ـــه خودروهـــای ب ـــه مـــرگ، ب ـــم، ب می کنی
ـــاس و  ـــه اخت ـــی، ب ـــودهای کان بانک ـــت س ـــا و پرداخ و ارتش
ــذاری  ــون گـ ــز قانـ ــای عجیـــب و غریـــب در مرکـ البی گری هـ
ـــری  ـــا حداکث ـــی ه ـــذف و حداقل ـــا ح ـــه حداکثری ه ـــه چگون ک
شـــوند، بـــه فســـاد هـــای اداری و اقتصـــادی، بـــه مـــرگ هـــر 
ســـاله هـــزاران نفـــر در جـــاده هایـــی کـــه بـــوی مـــرگ مـــی 

دهنـــد و آســـفالتی آغشـــته بـــه خـــون دارنـــد.
ــه  ــد بـ ــی کنـ ــان مـ ــل مـ ــی تبدیـ ــس از مدتـ ــه پـ ــی کـ عادتـ
آدم هـــای خنثـــی و بیخیـــال، تبدیـــل مـــان مـــی کنـــد بـــه 
ــد  ــی کنـ ــان مـ ــل مـ ــر، تبدیـ ــی تفکـ ــاس بـ ــی از احسـ کوهـ
بـــه انســـان هایـــی کـــه قوانیـــن مدنـــی را نمـــی داننـــد امـــا 
ادعاهایـــی بادکنکـــی دارنـــد، تبدیـــل مـــان می کنـــد بـــه 
روشـــنفکران کـــم فکـــری کـــه بـــا کوچکتریـــن تشـــری زبـــان 
بـــه کام مـــی گیریـــم و دیگـــر حاضـــر نیســـتیم از حـــق مـــان 

ــان را ارائـــه دهیـــم. ــاع و خواســـته هـــای مـ دفـ
نمی دانـــم ایـــن چندمیـــن حادثـــه مرگبـــاری اســـت کـــه 
ــر و ســـپس  ــدا خبـ ــاند، ابتـ ــه ماتـــم نشـ ــردم را بـ چنیـــن مـ
دنیـــای مجـــازی و واقعـــی منفجـــر مـــی شـــوند از آه و نالـــه، 
ـــر  ـــورا پ ـــه ت ـــده  ک ـــوم کنن ـــعاری مغم ـــوزناک و اش ـــات س جم
ـــوگ  ـــده در س ـــان ش ـــادت م ـــه ع ـــی ک ـــه های ـــد از نغم ـــی کن م
ـــگان  ـــان و نخب ـــان، تیزهوش ـــان نورم ـــور راهی ـــان، ت ـــربازان م س
مـــان بســـراییم، مـــا چنیـــن ملتـــی هســـتیم کـــه چشـــم و 
گـــوش مـــان دوختـــه شـــده بـــه دهـــان مســـئوالن مـــان کـــه 
ـــل  ـــی مث ـــور و احساس ـــلیتی و ش ـــد، تس ـــی کنن ـــه م ـــه افاض چ
همیشـــه و ســـپس ســـکانس پایانـــی ایـــن ســـریال خونیـــن 
ــاب!! در  ــت یـ ــه حقیقـ ــه کمیتـ ــود بـ ــی شـ ــوط مـ ــه مربـ کـ
مجلـــس کمیتـــه تشـــکیل مـــی دهیـــم، در وزارت آمـــوزش و 
پـــرورش کمیتـــه تشـــکیل می دهیـــم امـــا پـــس از 4 دهـــه 
ـــعور  ـــه ش ـــتر ب ـــه بیش ـــی ک ـــه های ـــه کمیت ـــن هم ـــکیل ای و تش
ـــی  ـــل م ـــت،  تبدی ـــن حقیق ـــا یافت ـــد ت ـــی کنن ـــن م ـــردم توهی م
ـــن  ـــه ب ـــرای ایـــن مـــردم ب ـــی ب ـــه دیگـــی کـــه هیچـــگاه آب شـــود ب

بســـت رســـیده گـــرم نمـــی کنـــد.
ـــئولیت  ـــی مس ـــات و نهادهای ـــا و موسس ـــانی و ارگان ه ـــه کس چ
پرپرشـــدن ایـــن همـــه گل هـــای گلســـتان مـــام میهـــن را 
ــای  ــه هـ ــرورش؟ پایانـ ــوزش و پـ ــد؟ آمـ ــده می گیرنـ ــه عهـ بـ
ـــت؟  ـــدگان؟ دول ـــودرو؟ رانن ـــازندگان خ ـــافربری؟ وزارت راه؟ س مس
مجلـــس؟ قـــوه قضائیـــه؟ باورکنیـــم و بـــاور کنیـــد کـــه خـــون ایـــن 
ـــد  ـــی کنن ـــاک هجـــرت م ـــه دردن ـــه اینگون ـــی ک ـــان و جوانان نوجوان
رنگـــش قرمـــز اســـت، مثـــل تمامـــی خـــون هـــای دیگـــر، اینجاهـــم 
ـــه  ـــتانی ب ـــهری و اس ـــه، ش ـــرادری و محل ـــر و ب ـــادر، خواه ـــدر، م پ
ـــم  ـــان ه ـــان و جوان ـــن نوجوان ـــرای ای ـــا ب ـــینند، لطف ـــی نش ـــزا م ع
ـــن  ـــه ای ـــا رفت ـــه فن ـــای ب ـــرمایه ه ـــم س ـــان ه ـــد، این ـــغ کنی تبلی
ـــوی  ـــم ب ـــدگان ه ـــون غلطی ـــه خ ـــن ب ـــد!! ای ـــردم ان ـــت و م مملک
ـــز در پرچـــم  ـــده را نی ـــگان آین ـــن نخب ـــوت ای ـــد، تاب ـــران مـــی دهن ای
ـــی  ـــغ م ـــدون تبلی ـــردم خـــود ب ـــد، م ـــگ کشورشـــان بپیچی ســـه رن
داننـــد کـــه چگونـــه تشـــییع کننـــد فرزندانشـــان را چـــون همیشـــه.
ـــه  ـــاز ب ـــان ب ـــادت م ـــق ع ـــس طب ـــود پ ـــه نب ـــن حادث ـــن آخری ای
ـــا  ـــن دنی ـــاکام از ای ـــری ن ـــروه دیگ ـــه گ ـــینیم ک ـــی نش ـــار م انتظ
ـــد  ـــه طـــول نخواهـــد انجامی ـــاد ب ـــه زی ـــد، انتظـــاری ک رخـــت بربندن
چـــون چرخـــه معیـــوب کـــی بـــود کـــی بـــود مـــن نبـــودم همچنـــان 

ـــت...!! ـــد یاف ـــه خواه ادام

عزمی برای افتتاح مجتمع فوالد قائنات وجود ندارد
عضومجمـــع نماینـــدگان اســـتان خراســـان جنوبـــی درمجلـــس بـــا تاکیـــد براینکـــه 
متاســـفانه اوضـــاع و احـــوال اشـــتغال خـــوب نیســـت، گفـــت: یکـــی از کارهـــای کـــه 
ـــرار  ـــه ق ـــود ک ـــات ب ـــوالد قائن ـــود ف ـــق ش ـــال موف ـــد س ـــن چن ـــت در ای ـــی توانس م
بـــود3 ســـال قبـــل افتتـــاح شـــود و گفتنـــد ســـال بعـــد و االن هـــم وعـــده امســـال 
ـــن  ـــاح ای ـــرای افتت ـــی ب ـــه همت ـــی ک ـــی شـــود؛در حال ـــاح م ـــه افتت ـــد ک ـــی دهن رام
ـــته  ـــال گذش ـــد س ـــرد:از چن ـــان ک ـــی خاطرنش ـــدارد. فاحت ـــود ن ـــی وج ـــروژه مل پ
همـــه مراحـــل بهـــره بـــرداری از ایـــن پـــروژه از جملـــه کارشناســـی آب انجـــام شـــده 
ـــه از  ـــتفاده بهین ـــرای اس ـــه ب ـــن منطق ـــد در ای ـــه بای ـــی ک ـــتگاه های ـــت و دس اس
منابـــع آبـــی نصـــب شـــود، انجـــام شـــده اســـت و چـــاه هـــای آب خریـــداری شـــده 
ـــن  ـــه ای ـــز ب ـــی نی ـــس خارج ـــی فاینان ـــت و حت ـــده اس ـــادر ش ـــای آن ص و مجوزاه
ـــه بخـــش خصوصـــی واگـــذار شـــده اســـت؛اما متاســـفانه  ـــق شـــده و ب ـــروژه تزری پ
ـــت یازدهـــم وجـــود نداشـــته  ـــن شـــرکت در دول ـــع مشـــکات ای ـــرای رف ـــی ب همت
کـــه امیدواریـــم در دولـــت دوازدهـــم ایـــن پـــروژه بـــه نتیجـــه واقعـــی خـــود برســـد 

ـــه اشـــتغالزایی در منطقـــه شـــود. ـــاح آن منجـــر ب و افتت

اولین جشنواره تئاتر خیابانی
ـــنواره  ـــن جش ـــزاری اولی ـــدان از برگ ـــامی نهبن ـــاد اس ـــگ و ارش ـــس اداره فرهن رئی
تئاتـــر خیابانـــی خراســـان جنوبـــی بـــا موضـــوع پیشـــگیری از اعتیـــاد اســـفند مـــاه 
ـــین هاشـــمی گفـــت: مهلـــت طـــرح  ســـال جـــاری در نهبنـــدان خبـــر داد.  حس
ـــنواره  ـــن جش ـــاه و اولی ـــن م ـــا ٣٠ بهم ـــی ٢٥ ت ـــن، بازبین ـــا ٢٠ بهم ـــده ه ـــا و ای ه
ـــفند  ـــت ١٠ اس ـــدان ٨ لغای ـــی نهبن ـــه میزبان ـــی ب ـــان جنوب ـــی خراس ـــر خیابان تئات

ـــد.  ـــد ش ـــزار خواه ـــاری برگ ـــال ج ـــاه س م

آفت زنگ زرشک ساالنه 40 میلیارد ریال 
خسارت به باغهای زیرکوه وارد می کند

ــان اینکـــه آفـــت زنـــگ زرشـــک  ــا بیـ ــاورزی زیرکـــوه بـ ــاد کشـ مدیـــر جهـ
150هکتـــار از باغهـــای شهرســـتان را آلـــوده کـــرده اســـت، گفـــت: ایـــن 
آفـــت ســـاالنه 40 میلیـــارد ریـــال بـــه ایـــن محصـــول خســـارت وارد مـــی 
کنـــد. محمـــد بنـــی اســـدی در گفـــت و گـــو بـــا ایرنـــا افـــزود: مهمتریـــن 
علـــت شـــیوع ایـــن آفـــت در بـــاغ هـــای زرشـــک منطقـــه تـــداوم 18ســـال 
ــته در  ــال گذشـ ــت در 10 سـ ــن آفـ ــه ایـ ــت کـ ــتان اسـ ــالی در اسـ خشکسـ

ــرده اســـت.  ــدا کـ ــیوع پیـ ــتان شـ شهرسـ

کمک 350 میلیون تومانی شرکت ایمیدرو
 به بخش دیالیز بیمارستان طبس

ـــدرو(  ـــران )ایمی ـــی ای ـــع معدن ـــادن و صنای ـــازی مع ـــعه و نوس ـــرکت توس ش
350 میلیـــون تومـــان بـــرای ســـاخت بخـــش دیالیـــز بیمارســـتان شـــهید 
ــت و  ــبکه بهداشـ ــس شـ ــرد. رئیـ ــک کـ ــس کمـ ــی طبـ ــی خمینـ مصطفـ
درمـــان طبـــس گفـــت: ایـــن شـــرکت قـــرار اســـت بـــه مجمـــع خیـــران 
ســـامت بـــرای ســـاخت ایـــن بخـــش 700 میلیـــون تومـــان  کمـــک کنـــد 
ـــی  ـــت. گازران ـــرده اس ـــز ک ـــان  واری ـــون توم ـــه اول 350 میلی ـــه در مرحل ک
ــس  ــی طبـ ــی خمینـ ـــهید مصطفـ ــتان ش ــفانه در بیمارسـ ــزود: متاسـ افـ
بخـــش دیالیـــز درنظـــر گرفتـــه نشـــده و بیمـــاران در بیمارســـتان قدیـــم 

دیالیـــز مـــی شـــوند.

کشف 11 داروی دامی تاریخ گذشته در بیرجند
11 قلـــم داروی تاریـــخ گذشـــته در یکـــی از داروخانـــه هـــای شهرســـتان بیرجنـــد 
ـــت:  ـــد گف ـــط شـــد. رئیـــس شـــبکه دامپزشـــکی شهرســـتان بیرجن کشـــف و ضب
بازرســـان اداره دارو و درمـــان ایـــن شـــبکه در بازدیدهـــای ادواری خـــود بـــه 
ــداد  ــدند تعـ ــق شـ ــکی موفـ ــای دامپزشـ ــه هـ ــی از داروخانـ ــور سرکشـ منظـ
ـــکی  ـــای دامپزش ـــه ه ـــته را از داروخان ـــخ گذش ـــی تاری ـــای دام ـــوع از داروه 11ن
ـــخ  ـــزود: مصـــرف داروهـــای تاری ـــزاده اف ـــد. حســـن علی ـــط کنن شناســـایی و ضب
گذشـــته باعـــث عـــدم پاســـخ درمـــان مناســـب و گاهـــی منجـــر بـــه بـــروز 

ـــود.   ـــی ش ـــات م ـــات در حیوان ـــی و تلف ـــوارض جانب ع
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اجـــرای طـــرح روســـتا تعـــاون بـــا هـــدف مهاجـــرت 
معكـــوس و تحـــول در حـــوزه روســـتاها بـــا محوریـــت 
اشـــتغال و فقـــر زدایـــی در دســـتور كار قـــرار گرفـــت. 
هفتـــه تعـــاون از شـــنبه ای شـــروع شـــد كـــه قـــرار اســـت 
در اولیـــن حركـــت خـــود بـــرای حمایـــت از تعاونـــی هـــا و 
شـــركت هایـــی كـــه بـــه درســـتی در ایـــن زمینـــه تـــاش 
كـــرده انـــد تقدیـــر كند.جشـــنواره ای در تجلیـــل از تعاونگـــران 
ـــاد  ـــوب ایج ـــد مطل ـــی را در ح ـــتغال زای ـــه اش ـــتان ك ـــر اس برت
ـــاه  ـــاون، كار و رف ـــر كل تع ـــه مدی ـــه گفت ـــاال ب ـــد، ح ـــرده ان ك
اجتماعـــی اســـتان عملكردهمیـــن تعاونـــی هـــا جرقـــه ای 
شـــده بـــرای راه انـــدازی طرحـــی بـــا نـــام روســـتا تعـــاون 

تامحـــور محرومیـــت زدایـــی شـــود.
ـــتای روم  ـــی روس ـــركت تعاون ـــزود: ش ـــنجری اف ـــدس س مهن
نمونـــه ای بـــرای طـــرح روســـتا تعـــاون اســـت و  ســـهم 
ـــش  ـــور پی ـــه در كش ـــتایی ك ـــزار روس ـــی از ه ـــان جنوب خراس

بینـــی شـــده 46 روســـتا اســـت.
وی بااشـــاره بـــه اینكـــه هـــدف ازایـــن طـــرح تحـــول 
درحـــوزه روســـتاها بـــا محوریـــت اشـــتغال و فقـــر زدایـــی 
ــرح  ــن طـ ــرای ایـ ــتا بـ ــون34 روسـ ــت: تاكنـ ــت، گفـ اسـ
ـــهیل  ــوزش تس ــای آمـ ـــه كارگاههـ ـــده ك ـــذاری ش هدفگ

گـــری در آن انجـــام خواهـــد شـــد. بـــه گفتـــه وی بـــرای 
ـــد  ـــكاری دارن ـــتگاه هم ـــش از 8 دس ـــرح بی ـــن ط ـــرای ای اج
تـــا بتـــوان بـــا قـــوت و قـــدرت روســـتاها را بـــه هـــدف 
پیـــش رو رســـاند، اعتبـــار پیـــش بینـــی شـــده بـــرای 
ـــت  ـــد اس ـــه امی ـــوده ك ـــان ب ـــارد توم ـــور 68 میلی ـــن منظ ای
ــن  ــوان بهتریـ ــتاییان بتـ ــه روسـ ــه جانبـ ــكاری همـ باهمـ

شـــرایط را بـــرای آنهـــا فراهـــم كـــرد.
ـــن اداره  ـــه گزارشـــی از عملكـــرد ای ـــه ارائ ســـنجری درادامـــه ب
كل در دولـــت یازدهـــم پرداخـــت، كارنامـــه ای كـــه پیداســـت 
توانســـته در حـــوزه مشـــاغل خانگـــی حركتـــی پســـندیده 
تـــر داشـــته باشـــد چنانكـــه توانســـته انـــد 4 هـــزار و 
434 مجـــوز مشـــاغل خانگـــی صـــادر كننـــد. وی  ادامـــه 
داد: بـــر اســـاس آمـــار 55 میلیـــارد تومـــان بـــه 4 هـــزار 
نفـــر از طریـــق صنـــدوق كارآفرینـــی امیـــد و 81 میلیـــارد 
ـــی در  ـــاغل خانگ ـــاد مش ـــرای ایج ـــر ب ـــزار نف ـــه 3 ه ـــان ب توم
اســـتان پرداخـــت شـــده اســـت . مدیـــركل تعـــاون ،كارورفـــاه 
اجتماعـــی اســـتان  در بخـــش دیگـــری از ســـخنانش بـــه 
طـــرح مهـــارت آمـــوزی اشـــاره كـــرد و اینكـــه ایـــن اداره 
ـــد و  ـــای تخصصـــی را شناســـایی كن ـــود ه ـــرده كمب ـــاش ك ت
ـــهم  ـــه س ـــن زمین ـــه در ای ـــد ك ـــه ده ـــدگان كار ارائ ـــه جوین ب

اســـتان 560 نفـــر اســـت.

ـــدگان  مهنـــدس ســـنجری افـــزود : متاســـفانه 60 درصـــد جوین
كار در اســـتان فاقـــد مهـــارت هســـتند كـــه درایـــن رابطـــه 
نیـــاز ســـنجی آمـــوزش هـــای مهارتـــی بنـــگاه هـــا انجـــام 

ـــت. ـــده اس ش
وی درادامـــه تشـــكل هـــای كارگـــری را بـــرای حمایـــت از 
ــان  ــا كارفرمایـ ــتر بـ ــز تعامـــل بیشـ ــه كارگـــری و نیـ جامعـ
ـــای  ـــكل ه ـــه تش ـــدر ك ـــر چق ـــت: ه ـــرار داد و گف ـــر ق ـــد نظ م
ــرای  ــا بـ ــری هـ ــم گیـ ــود درتصمیـ ــت شـ ــری تقویـ كارگـ

جامعـــه كارگـــری موفـــق ترخواهیـــم بـــود.
ــزار و  ــاره بـــه اینكـــه در 4 ســـال گذشـــته 6 هـ ــا اشـ وی بـ
500 نظـــارت مالـــی انجـــام شـــده اســـت اعـــام كـــرد: در 4 
ســـال گذشـــته 358 تعاونـــی بـــا 12 هـــزار عضـــو تشـــكیل 
شـــده اســـت و 4 هـــزار و 300 فرصـــت شـــغلی بـــه وجـــود 

آمـــده اســـت .
ـــی فعـــال  وی ادامـــه داد: هـــم اكنـــون در اســـتان هـــزار تعاون
ـــال ســـرمایه آنهاســـت و 11  اســـت كـــه 274 هـــزار میلیـــون ری

ـــی داشـــته اســـت. ـــز اشـــتغال زای ـــر نی هـــزار نف
ـــی  ـــث تعاون ـــه بح ـــن هفت ـــت درای ـــا خواس ـــانه ه وی از رس
هـــا و میـــزان اشـــتغال زایـــی پایـــدار آنهـــا را بیشـــتر مـــد 
نظـــر قـــرار داده و بـــرای ارتقـــای ایـــن حـــوزه اشـــتغال زا 

تـــاش كننـــد.
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ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــان جنوب ـــه در خراس ـــی فقی ـــده ول نماین
ورود کاالهـــای قاچـــاق یکـــی از معضـــات کشـــور اســـت، 
ـــاد  ـــوب، اقتص ـــع نامطل ـــی از مناب ـــواد غذای ـــن م ـــت: تامی گف
ـــا  ـــب ه ـــواع تقل ـــکا از ان ـــدازد و ات ـــی ان ـــر م ـــور را در خط کش
ـــت دارد. ـــا مصونی ـــگاه ه ـــی از فروش ـــده در برخ ـــاهده ش مش
آیـــت ا... ســـیدعلیرضا عبـــادی در دیـــدار رئیـــس اداره 
ـــت:  ـــار داش ـــور اظه ـــکای کش ـــازمان ات ـــی س ـــی سیاس عقیدت
امـــروز مســـئله امنیـــت غذایـــی از اهمیـــت بســـیاری 
برخـــوردار اســـت. وی بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد بـــه محـــل 
ـــت: یکـــی  ـــرد، گف ـــاز توجـــه ک ـــورد نی ـــی م ـــواد غذای ـــن م تامی
ـــا از  ـــام کااله ـــواع و اقس ـــور ورود ان ـــروز کش ـــات ام از معض
ـــبب  ـــئله س ـــن مس ـــت و ای ـــاق اس ـــوب و قاچ ـــع نامطل مناب
ایجـــاد رکـــود و بیـــکاری در کشـــور مـــی شـــود. نماینـــده 
ولـــی فقیـــه در خراســـان جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
ـــور  ـــاد کش ـــوب اقتص ـــع نامطل ـــی از مناب ـــواد غذای ـــن م تامی
را در خطـــر مـــی انـــدازد، بیـــان کـــرد: ســـازمان اتـــکا بـــه 
منبـــع تامیـــن مـــواد غذایـــی توجـــه دارد و مبـــدأ تامیـــن 
کاالهایـــش قانونـــی، ســـالم و مشـــروع اســـت. آیـــت ا... 
ـــر  ـــزود: اگ ـــرد و اف ـــاره ک ـــی اش ـــدات داخل ـــه تولی ـــادی ب عب

ـــورم نجـــات  ـــکاری و ت ـــم کشـــور از مســـائل رکـــود، بی بخواهی
ــدی  ــروش کاالی تولیـ ــه و فـ ــه عرضـ ــد بـ ــد بایـ ــدا کنـ پیـ
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــیم. وی بـ ــته باشـ ــه داشـ ــی توجـ داخلـ
ـــای مســـلح  ـــاج نیروه ـــن مایحت ـــه تامی ـــکا وظیف ســـازمان ات
ــه داد: ایـــن  ــده دارد، ادامـ ــر عهـ ــان را بـ ــواده هایشـ و خانـ
ـــواع تقلـــب هـــا کـــه در برخـــی از فروشـــگاه هـــا  ســـازمان از ان
ـــه  ـــی فقی ـــده ول ـــت دارد. نماین ـــود مصونی ـــی ش ـــاهده م مش
ـــه اینکـــه نیروهـــای مســـلح  ـــا توجـــه ب ـــی ب در خراســـان جنوب
ـــاری  ـــلح خ ـــای مس ـــت: نیروه ـــتند، گف ـــور هس ـــر کش مفاخ
در چشـــم بیگانـــگان محســـوب مـــی شـــوند و بـــر خـــاف 

ـــاب  ـــه حس ـــا ب ـــه آن ه ـــور خان ـــام کش ـــار، تم ـــی از اقش برخ
ـــواده هـــای نیروهـــای مســـلح  ـــت خان ـــد امنی ـــد و بای مـــی آی
ــا اشـــاره بـــه اینکـــه  مدنظـــر باشـــد. آیـــت ا... عبـــادی بـ
ـــار ســـازمان  حضـــور روحانیـــت اداره عقیدتـــی سیاســـی در کن
ـــزود:  ـــود، اف ـــی ش ـــوب م ـــراغ راه محس ـــوان چ ـــه عن ـــکا ب ات
ــان  ــت و عالمـ ــر روحانیـ ــکا از دانـــش و تدبیـ ــازمان اتـ سـ
دینـــی بهـــره مـــی گیـــرد و حالـــت توجـــه بـــه ارزش هـــا 
ــرد: اداره  ــان کـ ــود. وی خاطرنشـ ــی شـ ــظ مـ ــواره حفـ همـ
ـــی و  ـــازوی فرهنگ ـــوان ب ـــه عن ـــواره ب ـــی هم ـــی سیاس عقیدت

نظامـــی در کشـــور مطـــرح بـــوده اســـت.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان طرح روستا، تعاون را تشریح کرد:

طرحی برای بازگشت 

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: 

ورود کاالی قاچاق از معضالت کشور است
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ـــتان روز  ـــدس اس ـــاع مق ـــه دف ـــت هفت ـــتاد گرامیداش ـــه س جلس
ـــی  ـــی و اجتماع ـــاون سیاســـی، امنیت ـــه ریاســـت مع گذشـــته ب

ـــد.  ـــزار ش ـــتانداری برگ اس

باید در راستای تقویت اتحاد و همبستگی گام برداریم

معـــاون سیاســـی، امنیتـــی و اجتماعـــی اســـتانداری در ابتـــدای 
ایـــن جلســـه ضمـــن گرامیداشـــت اعیـــاد قربـــان و غدیـــر و 
ـــادی  ـــت ا... عب ـــاب آی ـــک انتخ ـــدس و تبری ـــاع مق ـــه دف هفت
بـــه امامـــت جمعـــه مرکـــز اســـتان و قدردانـــی از خدمـــات 
8 ســـاله دکتـــر رضایـــی امـــام جمعـــه ســـابق بیرجنـــد، بـــه 
ـــل  ـــر نظـــام اســـامی در قب ـــاوت راهبردهـــای دشـــمن در براب تف
ـــت:  ـــرد و گف ـــاره ک ـــدس اش ـــاع مق ـــال دف ـــت س ـــد از هش و بع
ـــق  ـــه از طری ـــید ک ـــه رس ـــن نتیج ـــه ای ـــگ ب ـــد از جن ـــمن بع دش
ـــه  ـــد ب ـــه بزن ـــا ضرب ـــام اســـامی م ـــه نظ ـــد ب ـــی توان ـــی نم نظام
ـــامی  ـــه اس ـــن جامع ـــه در بی ـــاد تفرق ـــه ایج ـــل ب ـــن دلی همی
روی آورد و لـــذا همـــه مـــا در تمامـــی بخـــش هـــا بایـــد در 
ـــت  ـــان جامعی ـــا هم ـــتگی ب ـــاد و همبس ـــت اتح ـــتای تقوی راس

و اســـتقامت دوران دفـــاع مقـــدس گام برداریـــم. 

تدوین و ابالغ برنامه های هفته دفاع مقدس 

برای جلوگیری از موازی کاری ها 

حســـینی بـــا بیـــان اینکـــه همـــه مـــا ســـوار یـــک کشـــتی 
ـــث  ـــت مباح ـــال تقوی ـــه دنب ـــمن ب ـــر دش ـــزود: اگ ـــتیم، اف هس
شـــیعه و ســـنی اســـت امـــا نشـــان داده کـــه در عمـــل بـــه 
هیچکـــس رحـــم نمـــی کنـــد و مـــا بایـــد کامـــًا هوشـــیار باشـــیم 
و بـــا تحلیـــل درســـت از شـــرایط، بـــرای ترویـــج و یـــادآوری 
فرهنـــگ ایثـــار و شـــهادت و دســـتاوردهای هشـــت ســـال دفـــاع 
مقـــدس کـــه زمینـــه دوام نظـــام اســـامی و امنیـــت پایـــدار 

ـــیم.  ـــته باش ـــف داش ـــاش مضاع ـــرده ت ـــم ک ـــا را فراه م
ـــده  ـــا و پراکن ـــوازی کاری ه ـــری از م ـــرای جلوگی ـــت: ب وی گف
کاری هـــا برنامـــه هـــای هفتـــه دفـــاع مقـــدس مشـــخص و 
تدویـــن و ابـــاغ شـــده و بایـــد اجـــرای ایـــن برنامـــه هـــا از 
ـــت در  ـــا دق ـــز ب ـــا نی ـــتگاه ه ـــردد و دس ـــه گ ـــا مطالب ـــتگاه ه دس
ـــرای  ـــا ب ـــت ه ـــوان و ظرفی ـــی ت ـــتورالعمل از تمام ـــرای دس اج

ـــد.  ـــتفاده نماین ـــر اس ـــد نظ ـــداف م ـــه اه ـــیدن ب رس

اعالم روزشمار و برنامه های هفته دفاع مقدس 

ـــای  ـــر ارزش ه ـــار و نش ـــظ آث ـــین اداره کل حف ـــه، جانش در ادام
دفـــاع مقـــدس اســـتان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه برنامـــه هـــای 
هفتـــه دفـــاع مقـــدس بـــا شـــعار محـــوری »مـــن انقابـــی 
ـــزی  ـــه ری ـــاس برنام ـــت: براس ـــده، گف ـــاغ ش ـــن و اب ام« تدوی
ـــوان  ـــت عن ـــهریورماه تح ـــه 31 ش ـــه جمع ـــورت گرفت ـــای ص ه
روز معنویـــت، اقتـــدار نیروهـــای مســـلح و وحـــدت ملـــی و 
ــه در ایـــن روز رژه و نمایـــش  ســـامت نامگـــذاری شـــده کـ
اقتـــدار نیروهـــای مســـلح، حضـــور پرشـــور در نمازهـــای جمعـــه 
ـــی  ـــا ورزش همگان ـــمی ب ـــی و جس ـــامت روح ـــه س ـــه ب و توج
ــنبه  ــت. روز شـ ــم داشـ ــی( را خواهیـ ــاده روی خانوادگـ )پیـ
ـــان  ـــاوری، جوان ـــم و فن ـــون روز عل ـــه عن ـــز ب ـــاه نی ـــر م اول مه
وســـربازان نامگـــذاری شـــده و همزمـــان بـــا روز بازگشـــایی 

ـــان در  ـــربازان و جوان ـــت س ـــا، پاسداش ـــگاه ه ـــدارس و دانش م
ـــی  ـــتاوردهای دفاع ـــی از دس ـــاوری و رونمای ـــم و فن ـــد عل تولی
و نظامـــی را داریـــم. روز یکشـــنبه 2 مهرمـــاه نیـــز بـــا نـــام 
والیـــت مـــداری، همبســـتگی ملـــی و دفـــاع همـــه جانبـــه 
ـــری  ـــه و رهب ـــت فقی ـــش والی ـــن نق ـــده و تعیی ـــذاری ش نامگ
ـــمن را  ـــای دش ـــا ترفنده ـــه ب ـــامی و مقابل ـــان اس ـــظ کی در حف

در برنامـــه داریـــم. 

اهمیت صرفه جویی و استفاده حداکثری از امکانات موجود 

ـــذاری  ـــه نامگ ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــدم در ادام ـــده مق ـــرهنگ برازن س
روز دوشـــنبه ســـوم مهرمـــاه بـــا عنـــوان اقتصـــاد مقاومتـــی، 
خودبـــاوری و پشـــتیبانی مردمـــی و اصنـــاف، اظهـــار کـــرد: 
ـــا  ـــاوری ب ـــی و خودب ـــاد مقاومت ـــش اقتص ـــه نق ـــن روز ب در ای
تعهـــد بـــه مدیریـــت جهـــادی و تاثیـــر حضـــور و پشـــتیبانی 
مـــردم و اصنـــاف در کـــم اثـــر کـــردن تحریـــم هـــا و 
ـــه  ـــن اینک ـــد. ضم ـــد ش ـــه خواه ـــمنان پرداخت ـــای دش تهدیده
روز ســـه شـــنبه چهـــارم مهرمـــاه هـــم روز بصیـــرت افزایـــی، 
دشـــمن شناســـی و بیـــداری اســـامی و اســـتکبار ســـتیزی، 
روز چهارشـــنبه 5 مهرمـــاه روز رزمنـــدگان، پیشکســـوتان، 
ـــنبه روز  ـــج ش ـــتقامت ، روز پن ـــر و اس ـــای صب ـــوه ه ـــان اس زن
شـــهیدان، جانبـــازان، آزادگان و ایثارگـــران و روز جمعـــه روز 
ـــه  ـــژه برنام ـــود و وی ـــد ب ـــان خواه ـــان و حماســـه آفرین فرمانده
هایـــی در راســـتای ایـــن نامگـــذاری هـــا بـــرای ایـــن روزهـــا 

نیـــز تـــدارک دیـــده شـــده اســـت. 
ـــری از  ـــی و اســـتفاده حداکث ـــه جوی ـــت صرف ـــزوم رعای ـــر ل وی ب
ـــاع  ـــه دف ـــای هفت ـــه ه ـــرای برنام ـــرای اج ـــود ب ـــات موج امکان
مقـــدس تاکیـــد کـــرد و افـــزود: دســـتگاه هـــای اجرایـــی بـــه 
ـــا  ـــه ه ـــرده و برنام ـــدا ک ـــدس ورود پی ـــاع مق ـــه دف ـــث هفت بح
ـــد.  ـــه دهن ـــه ســـتاد ارائ ـــه دبیرخان ـــرد خـــود را ب ـــزارش عملک و گ

تاثیر دیوار نویسی بیش از نصب بنرهاست 

حجـــت االســـام و المســـلمین عارفـــی مســـئول دفتـــر 
نمایندگـــی ولـــی فقیـــه در اســـتان نیـــز بـــا اشـــاره بـــه 
اهمیـــت دوران دفـــاع مقـــدس، بـــه در پیـــش بـــودن عیـــد 
ســـعید غدیرخـــم اشـــاره کـــرد و گفـــت: غدیرخـــم اردوگاهـــی 
ـــه  ـــان جامع ـــاج و درم ـــا و راه ع ـــه ارزش ه ـــاع از هم ـــرای دف ب
ـــه  ـــه هم ـــزرگ وظیف ـــن روز ب اســـامی اســـت و گرامیداشـــت ای

ماســـت. 
وی بـــر ضـــرورت احیـــای امـــر دیـــوار نویســـی در نقـــاط 
مشـــخص بـــا توجـــه بـــه تاثیـــر بیشـــترین اقـــدام از نصـــب 
ـــد غدیرخـــم  ـــه عی ـــف و از جمل بنرهـــا در مناســـبت هـــای مختل

تاکیـــد کـــرد. 

برگزاری همایش سادات و روحانیون 

سرپرســـت اداره کل تبلیغـــات اســـامی اســـتان هـــم از 
ـــد  ـــبت عی ـــه مناس ـــون ب ـــادات و روحانی ـــش س ـــزاری همای برگ
ســـعید غدیرخـــم خبـــر داد و بـــا اعـــام آمادگـــی ایـــن اداره 
کل بـــرای اعـــزام ســـخنران بـــه مـــدارس و مســـاجد، گفـــت: 
گردهمایـــی ویـــژه مســـئولین و هیـــات هـــای مذهبـــی بـــا 
ـــد  ـــزار خواه ـــدس برگ ـــاع مق ـــه دف ـــوای هفت ـــال و ه ـــر ح تاثی

ـــاع مقـــدس را  ـــای هفتـــه دف ـــازی برنامـــه ه ـــی س ـــد. بوم ش
ـــم  ـــی دهی ـــکیل م ـــامی تش ـــات اس ـــه در تبلیغ ـــتادی ک در س
پیگیـــر مـــی شـــویم و آن را بـــه تمامـــی شهرســـتان هـــا و 

ائمـــه جماعـــات ارســـال مـــی کنیـــم. 
حجـــت االســـام و المســـلمین رضایـــی خواســـتار اســـتفاده 
از ظرفیـــت فضـــای مجـــازی در گرامیداشـــت هفتـــه دفـــاع 
ـــان و در  ـــایت تبی ـــذاری س ـــه بارگ ـــاره ب ـــا اش ـــد و ب ـــدس ش مق
دســـترس بـــودن کانـــال هـــای خـــاص تبلیغـــات اســـامی 
اســـتان افـــزود: تشـــکیل شـــوراهای هیـــات هـــای مذهبـــی 
ــرم  ــاه محـ ــتانه مـ ــز درآسـ ــان را نیـ ــای مداحـ ــون هـ و کانـ

خواهیـــم داشـــت.

تاکید بر تدوین و اجرای برنامه های جدید خالقانه 

ـــز  ـــتان نی ـــامی اس ـــاد اس ـــگ و ارش ـــرکل فرهن ـــی، مدی محب
ـــات  ـــا موضوع ـــد ب ـــای جدی ـــه ه ـــه برنام ـــر ارائ ـــد ب ـــا تاکی ب
ــت:  ــدس، گفـ ــاع مقـ ــه دفـ ــت هفتـ ــه در گرامیداشـ خاقانـ
ـــدس  ـــاع مق ـــوع دف ـــا موض ـــس ب ـــگاه عک ـــزاری 8 نمایش برگ
در شهرســـتان هـــا، برگـــزاری شـــب شـــعر و خاطـــره گویـــی 
بـــا اســـتفاده از ظرفیـــت یـــادگاران دفـــاع مقـــدس، اکـــران 
ــدس در  ــاع مقـ ــوع دفـ ــا موضـ ــینمایی بـ ــای سـ ــم هـ فیلـ
ـــا  ـــط ب ـــای مرتب ـــگاه ه ـــی نمایش ـــروم، برپای ـــتاهای مح روس
ـــم  ـــای معظ ـــواده ه ـــی از خان ـــدس، سرکش ـــاع مق ـــه دف هفت
ــدای  ــر، اهـ ــگ و هنـ ــاب فرهنـ ــراه اصحـ ــه همـ ــهدا بـ شـ
ــای  ــگاه هـ ــه پایـ ــاع مقـــدس بـ ــه دفـ ــای عرصـ کتـــاب هـ
ــم  ــت از فیلـ ــات، حمایـ ــی ادبیـ ــت تخصصـ ــیج، نشسـ بسـ
ـــون  ـــاح 8 کان ـــدس، افتت ـــاع مق ـــا موضـــوع دف ـــاه ب هـــای کوت
ـــدس،  ـــاع مق ـــهدای دف ـــام ش ـــا ن ـــاجد ب ـــری مس ـــی هن فرهنگ
ــزاری  ــهدا، برگـ ــه ارواح شـ ــور بـ ــاوت نـ ــم تـ ــه ختـ هدیـ
ـــت  ـــان، نشس ـــتان درمی ـــه در شهرس ـــتانی تعزی ـــوگواره اس س
ـــری  ـــی هن ـــای فرهنگ ـــون ه ـــدس در کان ـــاع مق ـــی دف بصیرت
مســـاجد، برگـــزاری مســـابقات نقاشـــی و خوشنویســـی بـــا 
همـــکاری کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودکان و نوجوانـــان 
ـــر  ـــی و عط ـــور در غبارروب ـــدس، حض ـــاع مق ـــوع دف ـــا موض ب
ــوع  ــا موضـ ــش بـ ــرای نمایـ ــهدا و اجـ ــزار شـ ــانی گلـ افشـ
ـــن اداره کل در  ـــای ای ـــه ه ـــه برنام ـــی از جمل ـــم فرهنگ تهاج

هفتـــه دفـــاع مقـــدس خواهـــد بـــود. 
ــا اشـــاره  محمودآبـــادی نماینـــده اتـــاق اصنـــاف نیـــز بـ
ــدس در  ــاع مقـ ــای دفـ ــه هـ ــازی صحنـ ــر بازسـ ــه تاثیـ بـ
ــال  ــن دوران و انتقـ ــای ایـ ــان هـ ــن آرمـ ــج و تبییـ ترویـ
ـــا  ـــت: م ـــوان، گف ـــل ج ـــه نس ـــهادت ب ـــار و ش ـــگ ایث فرهن
ــم در  ــی داریـ ــاف آمادگـ ــان و اصنـ یـ ــکاری بازار ــا همـ بـ
ـــاع  ـــول دف ـــا در ط ـــه ه ـــه جبه ـــانی ب ـــک رس ـــازی کم بازس

ــم.  ــکاری کنیـ ــدس همـ مقـ
کریـــم زاده از بنیـــاد حفـــظ آثـــار و نشـــر ارزش هـــای دفـــاع 
مقـــدس اســـتان نیـــز دوران دفـــاع مقـــدس را از افتخاراتـــی 
ـــم. وی گفـــت: دشـــمن  ـــه آن مـــی بالی دانســـت کـــه همیشـــه ب
ـــده و  ـــدان ش ـــامی وارد می ـــام اس ـــه نظ ـــوان علی ـــام ت ـــا تم ب
مـــا موظفیـــم همانطـــور کـــه حضـــرت زینـــب)س( واقعـــه 
عاشـــورا را زنـــده نگهداشـــتند در حفـــظ آثـــار و ارزش هـــای 

ـــم.  ـــاش کنی ـــدس ت ـــاع مق دف

3
یادداشت امروز

تفکر، تحمل، مدارا
zangoei@birjandtoday.ir امروز خراسان جنوبی - رضا زنگوئی

ـــد  ـــازار. بای ـــه و ب ـــت در کوچ ـــل گش ـــا تام ـــد ب ـــت. بای ـــا کاس درس اس ـــان ه خیاب
درس گرفـــت و رفتـــار هـــا را اصـــاح کـــرد. بایـــد بـــه آرامـــش رســـید در پرتـــو 
اصـــاح رفتـــار و اال بـــی قـــراری آســـتانه تحمـــل را چنـــان پاییـــن خواهـــد آورد 
کـــه از جـــا بلنـــد نشـــده، ســـرمان بـــه ســـقف خـــورد و دردش مـــا را بـــه جنـــگ 
ـــن  ـــه در همی ـــم  ریش ـــا ه ـــیاری از نزاع ه ـــد، بس ـــب نکنی ـــاند! تعج ـــه بکش جامع
مزرعـــه »بـــی تحملـــی« دارد. آســـتانه پاییـــن شـــکیبایی دارد بـــه »ام االمـــراض 

ـــد؛ ـــگاه کنی ـــه ن ـــه جامع ـــم، ب ـــن قل ـــا ای ـــود. ب ـــی ش ـــل م ـــی« تبدی اجتماع
یکـــم: دســـت بـــه قلـــم داشـــت و گاهـــی مـــی نوشـــت، تاشـــش هـــم بـــرای 
ــا در نوشـــته هایـــش خوانـــده بـــودم احتـــرام بـــه  کاهـــش جـــرم بـــود و بارهـ
ـــه مـــی  ـــی ک ـــا جای ـــدارا را؛ ت ـــه انســـان را و تحمـــل و م ـــذاری ب ـــون را، حرمـــت گ قان
ـــدارا و  ـــرام و م ـــود و احت ـــه داشـــت. اهـــل حرمـــت ب ـــن گون ـــاری ای شـــناختمش رفت
ـــی شـــده اســـت  ـــت عصبان ـــه گف ـــی ک ـــا هنگام ـــود ام ـــار نب ـــم از او انتظ ـــن ه ـــز ای ج
ـــا خـــودرو بـــه ســـوی یـــک  و زبـــان بـــه پرخـــاش گشـــوده و حتـــی بـــرای لحظـــه ای ب
ـــی  ـــش نم ـــا؟ به ـــن کاره ـــردم، او و ای ـــب ک ـــت، تعج ـــته اس ـــز برداش ـــهروند خی ش
ـــد  ـــت و تاکی ـــی گف ـــودش م ـــود. خ ـــرده ب ـــن ک ـــت چنی ـــی گف ـــودش م ـــا خ ـــد ام آم
ـــه در  ـــاوندش ک ـــز خویش ـــت ج ـــوده اس ـــز نب ـــچ چی ـــه هی ـــه متوج ـــت آن لحظ داش

ـــت.  ـــی رف ـــدارش م ـــه دی ـــت ب ـــی بایس ـــا م ـــود و او حتم ـــتری ب ـــتان بس بیمارس
ـــت  ـــتگی حرک ـــه آهس ـــان ب ـــیه خیاب ـــوار از حاش ـــردی موتورس ـــال م ـــه س دوم: میان
ـــان او  ـــته، چن ـــا ندانس ـــته ی ـــت و دانس ـــمتش رف ـــه س ـــر ب ـــک تانک ـــه ی ـــرد ک ـــی ک م
ـــاد  ـــن افت ـــر زمی ـــیه ب ـــد و در حاش ـــرف ش ـــیر منح ـــه از مس ـــد ک ـــیه ران ـــه حاش را ب
ـــه  ـــانه رفت ـــر را نش ـــده تانک ـــه رانن ـــود ک ـــنگی ب ـــت او س ـــا در دس ـــتن ام و در برخاس
ـــد  ـــه بای ـــنگی ک ـــود و س ـــرت ب ـــم و نف ـــام خش ـــل پیغ ـــه حام ـــمانی ک ـــا چش ـــود، ب ب

ـــاند...  ـــی رس ـــده م ـــه رانن ـــمی ب ـــورت رس ـــه ص ـــام را ب ـــن پیغ ای
ســـوم: یـــک موتورســـیکلت و ســـه سرنشـــین در حرکـــت بودنـــد، یـــک عابـــر 
ــن او  ــکل راه رفتـ ــگار شـ ــا انـ ــود امـ ــان بـ ــور از خیابـ ــال عبـ ــاده در حـ پیـ
ـــان  ـــین زب ـــرک نش ـــه ت ـــر س ـــه ه ـــود ک ـــه ب ـــت انداخت ـــه زحم ـــوار را ب موتورس
ـــنونده ای  ـــر ش ـــوش ه ـــه گ ـــتی را روان ـــودند و زش ـــر گش ـــرد عاب ـــنام م ـــه دش ب
کردنـــد، مـــرد عابـــر پاســـخ دشـــنام هـــا را نـــداد امـــا خشـــم در چشـــمانش 
ـــرد  ـــد و م ـــان رفتن ـــر ده ـــش ب ـــین فح ـــوان سرنش ـــه ج ـــرد. س ـــی ک ـــان م توف
ـــی  ـــاید روزی روزگاری یک ـــرد. ش ـــال ک ـــا را دنب ـــرت آن ه ـــر از نف ـــی پ ـــا نگاه ب

از آن هـــا را تنهـــا گیـــر آورد و... 
ـــی داشـــت  ـــی را در پ ـــد خـــودروی عقب ـــوق ممت ـــی، ب ـــز خـــودروی جلوی ـــارم: ترم چه
ـــود،  ـــد ب ـــد و ش ـــال آم ـــه در ح ـــتی ک ـــای زش ـــد و واژه ه ـــد ش ـــه بلن ـــی ک و صداهای
گویـــی جـــاده دوطرفـــه بدفهمـــی و بدگفتـــاری جـــز بدرفتـــاری ایســـتگاهی نداشـــت 
ـــا  ـــا و لگده ـــوی مشـــت ه ـــا حجـــت ق ـــوا ت ـــرای دع ـــاده شـــدند ب ـــا پی ـــده ه ـــه رانن ک
ـــی  ـــه، م ـــن ک ـــل از ای ـــد. غاف ـــن کنن ـــوب را تعیی ـــب و مغل ـــا، غال ـــش ه ـــی فح از پ

ـــا.... ـــود، ام ـــت نب ـــه ای زش ـــه آرای معرک ـــد، صحن ش
ـــده  ـــان پراکن ـــا چن ـــت و ذهـــن ه ـــده اس ـــن آم ـــردم پایی ـــل م ـــتانه تحم  پنجـــم: آس
ـــا  ـــه ج ـــت و ب ـــا، درس ـــان ه ـــا در خیاب ـــرد ت ـــی ک ـــوان آن را مهندس ـــه نت ـــت ک هس
ـــی  ـــکل م ـــوادث ش ـــا ح ـــوند. ام ـــن نش ـــه آفری ـــا حادث ـــد ت ـــم بگیرن ـــو تصمی و نیک
ـــت و  ـــه گف ـــت بلک ـــی نیس ـــان و در رانندگ ـــط در خیاب ـــم و گاه فق ـــی ه ـــرد از پ گی
ـــه  ـــیند و پنج ـــی بنش ـــر فرق ـــه ای ب ـــا قم ـــود ت ـــی ش ـــاز م ـــی گاه آغ ـــای معمول گوه
بوکســـی حوالـــی گیجـــگاه جوانـــی فـــرود آیـــد و جنایتـــی شـــکل گیـــرد و بـــه 
ـــن  ـــه از پایی ـــن هم ـــود و ای ـــل ش ـــوادث تبدی ـــات ح ـــوز در صفح ـــرت آم ـــری عب خب
ـــش  ـــردم افزای ـــل م ـــر تحم ـــه اگ ـــال آن ک ـــت دارد؛ ح ـــل حکای ـــتانه تحم ـــودن آس ب
ـــاد،  ـــد نه ـــش خواه ـــه کاه ـــوادث رو ب ـــد ح ـــرم و تولی ـــکاب ج ـــی ارت ـــد، منحن یاب

ـــا... ام
ـــرا  ـــی را ف ـــی جمع ـــارت زندگ ـــد مه ـــرد، بای ـــاال ب ـــل را ب ـــتانه تحم ـــد آس ـــم: بای  شش
ـــت  ـــدن را آموخ ـــر نش ـــدادن و درگی ـــواب ن ـــرد و ج ـــه ک ـــوری پیش ـــد صب ـــت، بای گرف
ـــد  ـــی بای ـــت، گاه ـــی نیس ـــد و غیرعقان ـــات تن ـــز در اقدام ـــجاعت هرگ ـــت ش و دانس
ـــی  ـــن خیل ـــده. ای ـــم نادی ـــا را ه ـــده ه ـــت و دی ـــنیده گرف ـــا را ناش ـــنیده ه ـــی ش حت
بهتـــر اســـت تـــا فـــردا پشـــیمان نشـــویم، چنـــان کـــه بســـیاری از مجرمـــان بـــه 
ـــا  ـــه اینج ـــا ب ـــل ت ـــم و تأم ـــی کردی ـــل م ـــی تحم ـــد، کاش اندک ـــی گوین ـــوس م افس

ـــیدیم....کاش....  ـــی رس نم
هفتـــم: آســـتانه تحمـــل را بایـــد بـــاال بـــرد، ایـــن بهتریـــن شـــکل مواجهـــه بـــا 
ـــا  ـــود ت ـــاد نش ـــئله ای ایج ـــه مس ـــم ک ـــت.باید کاری کنی ـــات اس ـــکات و معض مش
ـــد  ـــوا، چـــاره ای نخواه ـــد دع ـــای بع ـــده ه ـــه پرون ـــد. دل بســـتن ب ـــه بحـــران انجام ب
بـــود بـــرای ایـــن بیمـــاری. بایـــد بـــه تحمـــل و مـــدارا برخاســـت تـــا مشـــکات 

بنشـــینند....

...915 و چـــه قصـــه مضحکـــی اســـت افزایـــش نـــرخ کرایـــه 
خانه هـــا در ایـــن کویـــر بـــا ایـــن تراکـــم جمعیـــت... بعضـــی هـــا 

ــد. ــان کردنـ ــر درآمدشـ ــم  ممـ ــان را هـ ــه پدریشـ خانـ

ـــم  ـــت دوازده ـــه کار دول ـــاز ب ـــا آغ ـــت ب ـــوب اس ـــام.چه خ ...915 س
ــه  ــد بـ ــاد بیرجنـ ــتای امیرآبـ ــورای روسـ ــد، شـ ــوراهای جدیـ و شـ
ـــی  ـــه معرف ـــرام گذاشـــته و نســـبت ب ـــردم احت ـــت م درخواســـت اکثری

دهیـــار جدیـــد و توانـــا تـــر اقـــدام نمایـــد. 
 

...915 ســـام …….. مدیـــران شایســـته و الیـــق را بخاطـــر مســـائل سیاســـی 
برداشـــته  بعـــد رئیـــس جمهـــور در ســـخنرانی می گویـــد مدیـــران را باتوجـــه 

بـــه شایســـته ســـاالری بگذاریـــد واقعـــا متاســـفم بـــه عـــوام فریبـــی.

...915 یازدهـــم شـــهریور مـــاه، یـــادآور تـــاش مســـتمر و زحمـــت 
مـــداوم جمـــع بزرگـــی از اهـــل هنـــر، ادب و فـــن ایـــن ســـرزمین 
ـــاپ، روز  ـــت چ ـــی صنع ـــه اهال ـــبت ب ـــن مناس ـــه همی ـــت ب ـــر اس پرگُه

صنعـــت چـــاپ را تبریـــک مـــی گوییـــم.

ــل  ــل و نقـ ــداری و حمـ ــرم اداره راهـ ــئولین محتـ ــر مسـ ــام بـ ...915 سـ
ـــین  ـــزار سیدالحس ـــا م ـــاران ت ـــتای مخت ـــل روس ـــاده حدفاص ـــاده ای؛ ج ج
ـــی  ـــددی شـــده ول ـــه گزارشـــات متع ـــا اینک ـــردد شـــده و ب ـــل ت ـــر غیرقاب دیگ
ـــر  ـــر اث ـــا منتظـــر هســـتند ب متأســـفانه گـــوش کســـی بدهـــکار نیســـت. گوی
چالـــه هـــای فراوانـــی کـــه در ســـطح جـــاده ایجـــاد شـــده چنـــد نفـــری 
ـــد؟! ـــی کنن ـــد اقدام ـــا بع ـــوند ت ـــت ش ـــواده بی سرپرس ـــد خان ـــته و چن کش

...915 ســـام ســـرمقاله شـــما بـــا عنـــوان آقـــازاده هـــا واقعیـــات 
جامعـــه بـــود لطفـــا همینطـــور شـــفاف ســـازی کنیـــد.

ــرده  ــی ادارات را منعکـــس کـ ــرد برخـ ــام و ارادت، عملکـ ...915 سـ
ـــه  ـــی ب ـــور بده ـــال ٩۴ فاکت ـــد از س ـــر دارن ـــئوالن خب ـــا مس ـــد آی بودی
ـــد. ـــًا پیگیـــری بفرماین ـــد کـــه پرداخـــت نشـــده لطف فروشـــگاه هـــا دارن

...915 ســـام مـــا اعضـــای شـــورای روســـتای بقـــی از بـــس بـــرای آســـفالت 
ـــی بـــر مراجعـــه کننـــده  ـــی مبن جـــاده مراجعـــه کردیـــم دیگـــه احساس
نداریـــم. خـــدا شـــاهد اســـت مـــا در شـــورای ایـــن روســـتا اســـتخدام نبـــوده 
و فقـــط پیگیـــر کاریـــم و از خودمـــان کار و زندگـــی داریـــم پـــس اگـــر 
ـــرج  ـــت بخ ـــن نی ـــاده حس ـــن ج ـــفالت ای ـــه آس ـــبت ب ـــت نس ـــن اس ممک

ـــون ـــد. ممن ـــد نمایی ـــن اداره کل بازخری ـــا را از ای داده و م

ـــود  ـــت می ش ـــرم درخواس ـــه محت ـــر، از روزنام ـــح بخی ـــام صب ...915 س
ـــتگی  ـــه وابس ـــتان ک ـــطح اس ـــان ……. در س ـــی کارکن ـــر جابجای ـــدی ب نق
ـــراض سیاســـی  ـــا اغ ـــروه هـــای سیاســـی نداشـــته و ب ـــا و گ ـــگ ه ـــه رن ب
قلـــع  و قمـــع مـــی شـــوند و زحمـــات موثـــر و چندســـاله آنهـــا در اجـــرای 
ـــم  ـــس ه ـــده و هیچک ـــه ش ـــده گرفت ـــف نادی ـــاط مختل ـــف  در نق وظای

ـــکر ـــا تش ـــند. ب ـــته باش ـــد، داش ـــخگو نمی باش پاس

ـــوام  ـــی ازاق ـــودروی یک ـــهریور خ ـــم ش ـــه ده ـــام، روز جمع ...915 باس
ـــه ایـــن  ـــراچ واژگـــون شـــد. ب مـــا در مســـیر جـــاده فرعـــی پســـوج - زی
ـــی  ـــس115، راهنمای ـــات اورژان ـــا و زحم ـــتم از تاش ه ـــق خواس طری
ـــا  ـــام رض ـــس ام ـــنل اورژان ـــاد و پرس ـــی آب ـــگاه حاج ـــی .باس ورانندگ

ـــم. ـــکر کن ـــا تش ـــریع آنه ـــق و س ـــات دقی ـــر زحم ـــه خاط )ع( ب

را  خود  پیشنهادات  و  نظرات  توانند  می  عزیز  خوانندگان 
شماره  به  مطلب  تیتر  ذکر  با  صفحه  این  مطالب  مورد  در 
  09382220770 شماره  به  یا  پیامک   30007650009996

تلگرام نمایند.

معاون استاندار خواستار شد: 

مشارکت همه دستگاه ها در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 



جزئیاتی از نوزاد رهاشده
 در رودخانه که زنده پیدا شد

معـــاون اجتماعـــی فرماندهـــی نیـــروی انتظامـــی اســـتان 
کرمانشـــاه، بـــه بیـــان ماجـــرای پیـــدا شـــدن نـــوزاد زنـــده در 
ـــا  ـــرهنگ محمدرض ـــت. س ـــتان پرداخ ـــای اس ـــی از رودخانه ه یک
ـــوزاد  ـــک ن ـــدن ی ـــدا ش ـــاق پی ـــات اتف ـــوص جزئی ـــی در خص آموی
از یکـــی از رودخانه هـــای اســـتان کرمانشـــاه گفـــت: پیـــش از 
ظهـــر صـــدای کودکـــی از داخـــل نیزارهـــای رودخانـــه پشـــت 
ــده  ــنیده شـ ــرب شـ ــاد غـ ــام آبـ ــتان اسـ ــتان شهرسـ بیمارسـ
ــق  ــوع را از طریـ ــنیدند موضـ ــدا را شـ ــن صـ ــه ایـ ــرادی کـ و افـ
ــزود:  ــد. وی افـ ــرده انـ ــانی کـ ــاع رسـ ــامانه ۱۱۰ پلیـــس اطـ سـ
ـــن  ـــا در نزدیکتری ـــای م ـــانی نیروه ـــاع رس ـــس از اط ـــه پ بافاصل
کانتـــری واقـــع در منطقـــه بـــه محـــل اعـــزام شـــده و پـــس 
ــای  ــودک از نیروهـ ــدای کـ ــدن صـ ــنیده شـ ــان از شـ از اطمینـ
ـــدا  ـــب ص ـــن صاح ـــرای یافت ـــتان ب ـــن شهرس ـــانی در ای آتش نش
ـــی  ـــی انتظام ـــی فرمانده ـــاون اجتماع ـــد. مع ـــی گیرن ـــک م کم
ـــای  ـــتجوی نیروه ـــس از جس ـــرد: پ ـــح ک ـــاه تصری ـــتان کرمانش اس
ــل  ــور از داخـ ــودک مذکـ ــروز کـ ــش از امـ ــانی، پیـ ــش نشـ آتـ
نیزارهـــای بیمارســـتان پیـــدا مـــی شـــود و بـــرای مـــداوا بـــه 
مراکـــز درمانـــی منتقـــل شـــده اســـت. وی از در دســـتور قـــرار 
گرفتـــن ایـــن موضـــوع توســـط پلیـــس بـــرای احـــراز هویـــت 

کـــودک و علـــت ایـــن اتفـــاق خبـــر داد.

مرگ دونفر بر اثر درگیری خونین در یک روستا

ـــت:  ـــزی گف ـــتان مرک ـــی اس ـــده انتظام ـــی فرمان ـــاون اجتماع مع
طـــی یـــک درگیـــری کـــه در روســـتای مـــراد آبـــاد شهرســـتان 
اراک رخ داد، بـــر اثـــر شـــلیک گلولـــه دو نفـــر جـــان خـــود را از 
دســـت دادنـــد. محمـــود خلجـــی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن حادثـــه 
ـــزاع و  ـــک ن ـــوع ی ـــر وق ـــر اث ـــته ب ـــر روز گذش ـــت: ظه ـــار داش اظه
ـــاد شهرســـتان اراک، دو نفـــر جـــان  درگیـــری در روســـتای مـــراد آب
ـــده انتظامـــی  ـــد. معـــاون اجتماعـــی فرمان خـــود را از دســـت دادن
ـــز  ـــر نی ـــه دو نف ـــن حادث ـــن در ای ـــزود: همچنی ـــزی اف اســـتان مرک

ـــدند.  ـــروح ش مج

دستگیری عامالن شهادت مامور ناجا در هرمزگان

ـــان  ـــتگیری عام ـــایی و دس ـــتان از شناس ـــی اس ـــده انتظام فرمان
ـــان  ـــی" از کارکن ـــاس معصوم ـــهید "عب ـــتوار دوم ش ـــهادت اس ش

ـــرداد. ـــک خب ـــتان جاس ـــس راه شهرس پلی
ـــه ملکـــی بیـــان کـــرد: در پـــی شـــهادت اســـتوار دوم  ســـردار عزیزال
ـــی  ـــس راه فرمانده ـــان پلی ـــی" از کارکن ـــاس معصوم ـــهید "عب ش
انتظامـــی شهرســـتان" جاســـک" در تاریـــخ پنجـــم اســـفند 
ـــری موضـــوع  ـــاه 95 توســـط اشـــرار مســـلح، پیگی م

ــت. وی  ــرار گرفـ ــس قـ ــتور کار پلیـ ــژه در دسـ ــورت ویـ ــه صـ بـ
افـــزود: بافاصلـــه پـــس از وقـــوع حادثـــه تیمـــی از مامـــوران اداره 

ـــی  ـــات و بررس ـــام تحقیق ـــت انج ـــی جه ـــم جنای ـــا جرای ـــارزه ب مب
ـــه  ـــزام ، ک ـــک اع ـــتان جاس ـــه شهرس ـــوع ب ـــه موض ـــیدگی ب و رس
ـــط  ـــده توس ـــون پرون ـــر مظن ـــی دو نف ـــات پلیس ـــام تحقیق ـــا انج ب

ـــدند. ـــتگیر ش ـــی دس ـــس آگاه ـــوران پلی مأم
ـــا انجـــام تحقیقـــات گســـترده  ـــام انتظامـــی ادامـــه داد: ب ـــن مق ای
و اســـتفاده از شـــگردهای پلیســـی، دخالـــت یکـــی از متهمـــان در 
تیرانـــدازی کـــه منجـــر بـــه شـــهادت شـــهید " عبـــاس -معصومـــی 
ـــل  ـــا دالی ـــه ب ـــس از مواجه ـــه وی پ ـــد ،ک ـــرز ش ـــود مح ـــده ب " ش
ـــت  ـــپ گش ـــه اکی ـــدازی ب ـــه تیران ـــا ب ـــود صراحت ـــواهد موج و ش
خودرویـــی پلیـــس راه جاســـک و شـــهادت شـــهید معصومـــی 
بـــا همدســـتی ســـه نفـــر دیگـــر اعتـــراف کـــرد. ســـردار ملکـــی 
تصریـــح کـــرد: متهـــم در اظهـــارات خـــود معتـــرف شـــد کـــه 
ـــس راه در روز  ـــت پلی ـــوران گش ـــی از مأم ـــام جوی ـــد انتق ـــه قص ب
حادثـــه بـــه همـــراه ســـه نفـــر دیگـــر بـــا دو موتورســـیکلت بـــه 
ـــه  ـــا دو قبض ـــت و ب ـــس راه عزیم ـــت پلی ـــدوده گش ـــل و مح مح
ـــه  ـــر ب ـــدادی تی ـــیده، تع ـــورت پوش ـــر و ص ـــا س ـــلحه کاش ب اس
ســـمت خـــودروی گشـــت مامـــوران تیرانـــدازی و پـــس از 
ـــل  ـــرار و از مح ـــه ف ـــدام ب ـــت اق ـــوران گش ـــی از مأم ـــهادت یک ش

متـــواری شـــده اند. 

کالغ سارق به دام افتاد

فرمانـــده انتظامـــی اســـتان کرمانشـــاه از دســـتگیری آخریـــن 

عضـــو بانـــد آدم ربایـــی معـــروف بـــه "کاغ هـــا" خبـــر داد و 
گفـــت: متهـــم دســـتگیر شـــده در یـــک فقـــره ســـرقت بیـــش 
از ۱۰ میلیـــارد ریـــال فـــرش نفیـــس را بـــه ســـرقت بـــرده بـــود. 
ـــری  ـــوران کانت ـــرد: مام ـــار ک ـــی اظه ـــان الله ـــر ام ـــردار منوچه س
ــی از  ــی از ورود یکـ ــات اطاعاتـ ــام اقدامـ ــا انجـ ــاه بـ کرمانشـ
ســـارقان حرفـــه ای ســـابقه دار بـــه کرمانشـــاه مطلـــع شـــده و 
بـــرای دســـتگیری وی وارد عمـــل شـــدند. وی بـــا اشـــاره بـــه 
ـــد ســـرقت، شـــرارت و آدم  ـــی بان ـــن کـــه متهـــم از اعضـــای اصل ای
ربایـــی معـــروف بـــه "کاغ هـــا" اســـت، گفـــت: ســـرکرده بانـــد چنـــد 
ــام امام زمان )عـــج(  ــربازان گمنـ ــه دســـت سـ ــال پیـــش بـ سـ
بـــه هاکـــت رســـید و پنـــج نفـــر دیگـــر از اعضـــای بانـــد نیـــز 
ــه  ــق بـ ــم موفـ ــن متهـ ــا ایـ ــدند، امـ ــه شـ ــتگیر و محاکمـ دسـ
فـــرار شـــد. ایـــن مقـــام ارشـــد انتظامـــی تصریـــح کـــرد: یکـــی 
ـــال  ـــود ، در س ـــد ب ـــن بان ـــده از ای ـــن بازمان ـــه آخری ـــان ک از متهم
ـــس  ـــرش نفی ـــال ف ـــارد ری ـــش از ده میلی ـــرقت بی ـــس از س 9۱ پ
ـــی  ـــای انتظام ـــاش نیروه ـــا ت ـــا ب ـــد، ام ـــواری ش ـــتان مت از اس
ـــی  ـــایی و در عملیات ـــم شناس ـــم ترحی ـــک مراس ـــاه، در ی کرمانش
ـــرد:  ـــان ک ـــی خاطرنش ـــان الله ـــردار ام ـــد. س ـــتگیر ش ـــی دس ضربت

ـــه عنـــف در  ـــد فقـــره ســـرقت، شـــرارت، آدم ربایـــی و تجـــاوز ب چن
ســـابقه کیفـــری متهـــم بـــه ثبـــت رســـیده اســـت.

پدر بی رحم دختر یکساله اش را با مرگ موش کشت

ـــا  ـــود، ب ـــری مرتکـــب قتـــل شـــده ب مـــرد جـــوان کـــه در یـــک درگی
ـــی  ـــه زندگ ـــاله اش ب ـــک س ـــر ی ـــه دخت ـــوش ب ـــرگ م ـــدن م خوران
ـــری ۲۶ رحمـــت درشـــیراز  ـــزارش کانت ـــام گ ـــا اع ـــان داد. ب او پای
ـــه  ـــر ب ـــرد منج ـــاح س ـــا س ـــل ب ـــره قت ـــک فق ـــوع ی ـــر وق ـــی ب مبن
ـــارزه  ـــم اداره مب ـــره پنج ـــان دای ـــاله، کارآگاه ـــردی۳۴ س ـــوت م ف
ـــودرا  ـــات خ ـــیراز تحقیق ـــی ش ـــس آگاه ـــی پلی ـــم جنائ ـــا جرائ ب
ـــک  ـــد. ی ـــاز کردن ـــل آغ ـــوع قت ـــت وق ـــل و عل ـــن قات ـــرای یافت ب
ـــیراز در  ـــتانی در ش ـــئوالن بیمارس ـــل، مس ـــوع قت ـــس از وق روز پ

ـــط  ـــن توس ـــام رامی ـــه ن ـــردی ب ـــال ف ـــس از انتق ـــا پلی ـــاس ب تم
از  وی  درحالیکـــه  خبردادنـــد  بیمارســـتان  بـــه  اور    ژانـــس 
ناحیـــه گـــردن؛ ســـینه و دســـت ها بـــا چاقـــو دچـــار جراحـــات 
ـــس از انجـــام مراقبت هـــای  ـــوران و پ ـــا حضـــور مام ـــود. ب شـــده ب
ــس  ــه پلیـ ــن بـ ــتان رامیـ ــص از بیمارسـ ــی و ترخیـ الزم درمانـ
ـــدی  ـــل مه ـــه قت ـــات ب ـــه در تحقیق ـــد ک ـــال داده ش ـــی انتق آگاه
ـــه  ـــب ب ـــه ل ـــس از آنک ـــن پ ـــرد. رامی ـــو اقرارک ـــتفاده از چاق ـــا اس ب
ـــدود  ـــدی گفت:ح ـــل مه ـــزه قت ـــوص انگی ـــود در خص ـــراف گش اعت
ـــا مقتـــول اختـــاف داشـــته و توســـط مقتـــول  یـــک ســـال قبـــل ب
ـــام  ـــدی، از او انتق ـــدام مه ـــی اق ـــه تاف مجـــروح شـــده اســـت و ب
ـــات  ـــه تحقیق ـــو او را زدم. در ادام ـــا چاق ـــه ب ـــم و روز حادث گرفت
بـــا اعترافـــات متهـــم یـــک قبضـــه کارد آشـــپزخانه از متهـــم 
کشـــف و ضبـــط شـــد. طبـــق اعـــام پلیـــس آگاهـــی شـــیراز، 
ــارکت  ــال مشـ ــت از احتمـ ــری ۲۶ رحمـ ــه کانتـ ــزارش اولیـ گـ
ـــن  ـــه در ای ـــت، ک ـــت داش ـــدی حکای ـــل مه ـــن در قت ـــرادران رامی ب
مرحلـــه کارآگاهـــان، ســـه نفـــر از بـــرادران متهـــم را احضـــار و 
ـــدی نداشـــته  ـــل مه ـــه نقشـــی در قت ـــه هیچگون مشـــخص شـــد ک
ـــه اســـت.  ـــی صـــورت گرفت ـــه تنهای ـــن ب ـــل توســـط رامی ـــد و قت ان
رامیـــن قاتـــل انتقامجـــو در ادامـــه رســـیدگی بـــه پرونـــده اش 
ـــل  ـــس از قت ـــت: پ ـــت و گف ـــری برداش ـــرده از راز دیگ ـــار پ ـــن ب ای
ـــدم و در  ـــود دی ـــر خ ـــاالی س ـــدام را ب ـــرگ و اع ـــایه م ـــدی س مه
ایـــن مـــدت آوا دختـــر یکســـاله ام را مجســـم می کـــردم کـــه 
ـــم  ـــرد و تصمی ـــد ک ـــی خواه ـــدر زندگ ـــتن پ ـــدون داش ـــه ب چگون
ـــه  ـــرم راب ـــزرگ نشـــود دخت ـــدر ب ـــدون پ ـــه آوا ب ـــرای اینک ـــم ب گرفت

ـــم. ـــی کن ـــز خودکش ـــودم نی ـــانم و خ ـــل برس قت
متهـــم در خصـــوص نحـــوه قتـــل آوای یکســـاله گفـــت: بـــا 
ــم را  ــردن آن در آب سـ ــول کـ ــوش و محلـ ــرگ مـ ــد مـ خریـ
ــام  ــم تمـ ــم و آوا هـ ــرم ریختـ ــان دختـ ــه دهـ ــم بـ ــم کـ کـ
ــا  ــان داد. بـ ــه آوا جـ ــی کـ ــورد و هنگامـ ــوش را خـ ــم مـ سـ
ــینه و  ــردن؛ سـ ــه گـ ــودم را از ناحیـ ــری خـ ــت بـ ــغ موکـ تیـ
ـــه  ـــذر ب ـــراد رهگ ـــاس اف ـــا تم ـــه ب ـــردم ک ـــروح ک ـــت ها مج دس

ــدم. ــل شـ ــتان منتقـ بیمارسـ
ـــرای تحقیقـــات بیشـــتر در  در ادامـــه جســـد آوا کشـــف و متهـــم ب

ـــرار گرفـــت. ـــار کارآگاهـــان پلیـــس آگاهـــی شـــیراز ق اختی

ماجرای قتل مرد 42 ساله با شلیک گلوله

فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان چابهـــار از دســـتگیری قاتـــل 
ــرهنگ  ــر داد. سـ ــاه خبـ ــت مـ ــت هفـ ــراری پـــس از گذشـ فـ

ـــردی  ـــل م ـــوع قت ـــی وق ـــت: در پ ـــدم گف ـــا مق ـــی کیخ ـــدر عل حی
ـــتان  ـــق شهرس ـــی از مناط ـــه در یک ـــلیک گلول ـــا ش ـــاله ب ۴۲ س
ـــدن  ـــواری ش ـــته و مت ـــال گذش ـــاه س ـــن م ـــار در ۲۲ بهم چابه
ـــان  ـــا قات ـــل ی ـــتگیری قات ـــرم، دس ـــوع ج ـــل وق ـــل از مح قات
احتمالـــی بـــه صـــورت ویـــژه در دســـتور کار کارآگاهـــان 
پلیـــس آگاهـــی ایـــن فرماندهـــی قـــرار گرفـــت. وی افـــزود: 
انجـــام شـــده و اشـــراف  بررســـی های  بـــا تحقیقـــات و 
ـــگاه  ـــاه مخفی ـــد م ـــد از چن ـــس بع ـــان پلی ـــی، کارآگاه اطاعات
قاتـــل کـــه جوانـــی ۲۱ ســـاله و دارای چندیـــن فقـــره ســـابقه 
کیفـــری اســـت را شناســـایی و بـــا هماهنگـــی قضائـــی وی 
ـــد.  ـــتگیر کردن ـــه دس ـــی و غافلگیران ـــات ضربت ـــک عملی را در ی
ــل در  ــه قاتـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــدم بـ ــا مقـ ــرهنگ کیخـ سـ

ـــل  ـــه قت ـــا ب ـــس، صراحت ـــان پلی ـــی کارآگاه ـــات تخصص تحقیق
ـــزه خـــود را اختافـــات خانوادگـــی  ـــراف و انگی ایـــن جـــوان اعت
ــس از  ــم پـ ــرد: متهـ ــح کـ ــرد، تصریـ ــوان کـ ــول عنـ ــا مقتـ بـ
ــی  ــل قانونـ ــیر مراحـ ــرای سـ ــی بـ ــده مقدماتـ ــکیل پرونـ تشـ

تحویـــل مراجـــع قضائـــی شـــد.

متهمان قتل کودک 13 ساله در دام پلیس

ــتگیر  ــی دسـ ــوان گالیکشـ ــل نوجـ ــده قتـ ــم پرونـ  دو متهـ
شـــاهد  مقتـــول  می دهـــد  نشـــان  شـــواهد  شـــدند. 
ماجرایـــی بـــوده کـــه تـــرس از فـــاش شـــدن همیـــن 
ــی  ــتان عمومـ ــت. دادسـ ــم زده اسـ ــل او را رقـ ــرا قتـ ماجـ
ــم  ــتگیری دو متهـ ــش از دسـ ــتان گالیکـ ــاب شهرسـ و انقـ

و گفـــت:  نوجـــوان گالیکشـــی خبـــرداد  قتـــل  پرونـــده 
ــت. وی  ــرده اسـ ــراف کـ ــل اعتـ ــه قتـ ــان بـ ــی از متهمـ یکـ
9 شـــب  له گالیکشـــی از ســـاعت  افـــزود: نوجـــوان ۱۳ ســـا
9 شـــهریور مفقـــود بـــود کـــه پـــس از ســـاعت ها  پنجشـــنبه 
ــق  ــر در مناطـ ــال احمـ ــای هـ ــردم و نیرو هـ ــتجوی مـ جسـ
جنگلـــی اطـــراف روســـتای محـــل زندگـــی او و رودخانـــه 
محلـــی، جنـــازه ایـــن نوجـــوان در انبـــار کاه خانـــه شـــان 
لـــی کـــه زیـــر کیســـه های بـــزرگ کاه توســـط قاتـــل،  در حا
ـــرب،  ـــاس ع ـــه  عب ـــه گفت ـــد. ب ـــف ش ـــود، کش ـــده ب ـــان ش پنه
ــل  ــام قتـ ــه اتهـ ــر بـ ــده، دو نفـ ــام شـ ــی های انجـ در بررسـ
ــن  ــل ایـ ــه قتـ ــا بـ ــی از آن هـ ــه یکـ ــدند کـ ــت شـ بازداشـ
نوجـــوان اعتـــراف کـــرده اســـت. ایـــن مقـــام قضایـــی 
ــل،  ــق قتـ ــت دقیـ ــی علـ ــرای بررسـ ــات بـ ــزود: تحقیقـ افـ
ــرای  ــی در دادسـ ــل بازپرسـ ــه دارد و مراحـ ــان ادامـ همچنـ

ــت. ــام اسـ ــال انجـ ــتان در حـ ــن شهرسـ ایـ
بـــه گفتـــه عـــرب، بـــر اســـاس اظهـــار نظـــر اولیـــه پزشـــکی 
ـــت  ـــه پش ـــخت ب ـــم س ـــت جس ـــر اصاب ـــر اث ـــرد ب ـــن ف ـــی ای قانون

ســـر، بـــه قتـــل رســـیده اســـت.

4
خواندنی های امروز

حواسمان باشد
برای کسی که میفهمد هیچ توضیحی الزم نیست

و برای کسی که نمیفهمد هر توضیحی اضافه است
آنانکه میفهمند عذاب میِکشند

و آنانکه نمیفهمند عذاب می دهند
مهم نیست که چه "مدرکی" دارید  مهم اینه که چه "درکی" دارید

مغِز کوچک و دهاِن بزرگ میِل ترکیبِی باالیی دارند
ــگاِه  ــِن فروشـ ــد   ویتریـ ــی آیـ ــمابیرون مـ ــاِن شـ ــه از دهـ ــی کـ کلماتـ

ــت ــعورِ شماسـ شـ
پس وای بر جمعی که لب را بی تأّمل وا کنند

چرا که
کم داشتن و زیاد گفتن

مثِل نداشتن و زیادخرج کردن است! 
پس نگذارید

زباِن شما از افکارتان جلو بزند.
یادمان باشد که:

"حق الناس "   همیشه پول نیست! گاهی "دل" است...
دلی که: باید بدست می آوردیم ونیاوردیم!

دلی که: باید می دادیم و ندادیم!
دلی که: شکستیم و رهاکردیم!

دلهای غمگینی که: بی تفاوت از کنارشان گذشتیم!
خدا ازهرچه بگذرد ازحق الناس نمی گذرد

حواسمان باشد که:
با "زبان "می شود مسخره کرد، با زبان می شود روحیه داد

با زبان می شود ایرادگرفت، با زبان می شود تعریف کرد
با زبان می شود دل شکست، با زبان می شود دلداری داد

با زبان می شود آبرو برد، با زبان می شود آبرو خرید
با زبان می شود جدایی انداخت، با زبان می شود آتش زد

با زبان می شود آتش راخاموش کرد 
 حواسمان به دلهایمان باشد:

"آلوده اش نکنیم"

خورشید سربازان اشک نهم
ــی  ــبزی مـ ــاغ سـ ــار بـ ــپاهش از کنـ ــا سـ ــکانی بـ ــرداد دوم اشـ  مهـ
ـــتراحت . ـــرای اس ـــود ب ـــی ب ـــکان خوب ـــاغ م ـــان ب ـــایه درخت ـــت س گذش

فرمانـــروا دســـتور داد در کنـــار دیـــوار بـــزرگ بـــاغ لشـــکریان کمـــی 
ـــده و از  ـــن آم ـــران زمی ـــاه ای ـــک پادش ـــان نزدی ـــد . باغب ـــتراحت کنن اس
ـــت:  ـــرداد گف ـــوند . مه ـــاغ وارد ش ـــه ب ـــه ب ـــرد ک ـــوت ک ـــربازان دع او و س
ـــب  ـــا مناس ـــن ج ـــم و همی ـــرک کنی ـــا را ت ـــی زود اینج ـــد خیل ـــا بای م
ـــران  ـــید ای ـــدم خورش ـــی دی ـــواب م ـــب خ ـــت: دیش ـــان گف ـــت . باغب اس
در پشـــت دیـــوار باغـــم اســـت و امـــروز پادشـــاه کشـــورم را اینجـــا 
ـــن نیســـتم  ـــن آن خورشـــید م ـــت اشـــتباه نک ـــرداد گف ـــم . مه ـــی بین م
آن خورشـــید ســـربازان ایـــران هســـتند کـــه در کنـــار دیـــوار باغـــت 

ـــد . ـــته ان نشس
از ایـــن همـــه فروتنـــی و بزرگـــی پادشـــاه ایـــران زمیـــن اشـــک در 

چشـــمان باغبـــان گـــرد آمـــد .
ـــار  ـــواره در کن ـــود و هم ـــن ب ـــیار فروت ـــم ( بس ـــک نه ـــرداد دوم ) اش مه

ـــود .  ـــات ب ـــدور از تجم ـــش و ب ـــربازان خوی س
ـــروای شایســـته  اندیشـــمند کشـــورمان ارد بـــزرگ مـــی گویـــد : فرمان

ـــد. ـــی دان ـــود نم ـــر از خ ـــربازان را کمت ارزش س
اشک نهم به ما آموخت ارتش ایران یگانه و یکتاست.

جزئیاتی از نوزاد رهاشده در رودخانه که زنده پیدا شدحوادث
unlocker@chmail.ir گروه حوادث - کارگر



امروز خراسان جنوبی – حمیدی 
ــد از  ــهر بیرجنـ ــورای شـ ــی  شـ ــر علنـ ــه غیـ ــمین جلسـ ششـ
ابتـــدای آغـــاز بـــکار شـــورای پنجـــم روز گذشـــته در حالـــی 
برگـــزار شـــدکه مهـــم تریـــن مصوبـــه آن تشـــکیل کارگـــروه 
مشـــورتی 11 نفـــره بـــرای انتخـــاب شـــهردار بیرجنـــد بـــود .
ـــی روز  ـــوی تلفن ـــت وگ ـــد در گف ـــهر بیرجن ـــورای ش ـــس ش رئی
ـــن  ـــت: در ای ـــه گف ـــن زمین ـــا در ای ـــگار م ـــا خبرن ـــته اش ب گذش
کارگـــروه عـــاوه بـــر تعـــدادی از اعضـــای شـــورا جمعـــی از 
ــف  ــای مختلـ ــوزه هـ ــان از حـ ــران و متخصصـ ــب نظـ صاحـ

حضـــور خواهنـــد داشـــت.
دکتـــر تقـــی زاده افـــزود: در ایـــن کارگـــروه ، شـــاخص هـــای 
ـــرار  ـــی ق ـــورد بررس ـــر م ـــد نظ ـــق م ـــهردار و مصادی ـــاب ش انتخ
مـــی گیرنـــد و بعـــد از اعـــام نظـــر نهایـــی، نتیجـــه بـــرای 

بررســـی بـــه صحـــن علنـــی شـــورا ارســـال خواهـــد شـــد .
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه تـــاش داریـــم در بـــازه زمانـــی 40 تـــا 45 

روزه شـــهردار بیرجنـــد را معرفـــی کنیـــم ، ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه 
ـــی معرفـــی شـــهردارنیز زمـــان  اینکـــه ســـیر مراحـــل اداری و قانون
ـــی مشـــخص شـــده نتیجـــه قطعـــی  ـــازه زمان ـــن ب ـــر اســـت در ای ب

ـــا زمـــان را از دســـت ندهیـــم . را اعـــام مـــی کنیـــم ت
رئیـــس شـــورای شـــهر بیرجنـــد از برگـــزاری جلســـات فـــوق 
ــی  ــرای بررسـ ــنبه بـ ــب و روز یکشـ ــنبه شـ ــاده ای در شـ العـ
ـــد و ســـایر  ـــه هـــای شـــهردار بیرجن بیشـــتر پیشـــنهادات و گزین
ـــدادی از  ـــنبه تع ـــه روز ش ـــزود: در جلس ـــر داد و اف ـــائل خب مس
ـــه هـــای ارســـالی  ـــه نام ـــه شـــورا از جمل ـــه هـــای ارســـالی ب نام
از کمیتـــه تطبیـــق مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت و برخـــی از 

ـــد . ـــاع داده ش ـــورا ارج ـــای ش ـــیون ه ـــه کمیس ـــا ب ـــه ه نام
ـــورت  ـــورا بص ـــات ش ـــزاری جلس ـــورد برگ ـــی زاده در م ـــر تق دکت
غیـــر علنـــی و اینکـــه تـــا چـــه زمانـــی ایـــن رونـــد ادامـــه 
ـــه طـــرح  ـــا توجـــه ب ـــت: ب ـــا گف ـــگار م ـــه خبرن خواهـــد داشـــت ب
برخـــی نـــام هـــا و مصادیـــق در جلســـات شـــورا تـــا زمـــان 

تعییـــن نهایـــی شـــهردار بیرجنـــد جلســـات  بصـــورت غیـــر 
علنـــی برگـــزار مـــی شـــود .

وی در ادامـــه از تعییـــن نماینـــدگان شـــورای شـــهر در 
ــازمان هـــای زیـــر مجموعـــه شـــهرداری بیرجنـــد خبـــر  سـ
ــورا  ــده شـ ــوان نماینـ ــری بعنـ ــدس میـ ــت:  مهنـ داد و گفـ
ــهری،  ــای شـ ــی فضاهـ ــاز آفرینـ ــران و بـ ــازمان عمـ در سـ
ـــر  ـــیما ، منظ ـــازمان س ـــورا در س ـــده ش ـــری نماین ـــر طاه دکت
ــورا  ــده شـ ــنی صفـــت  نماینـ ــر حسـ ــبز ، دکتـ ــای سـ و فضـ
در ســـازمان آتـــش نشـــانی ، دکتـــر تقـــی زاده نماینـــده 
ــی  ــم موهبتـ ــا، خانـ ــتان هـ ــت ارامسـ ــازمان مدیریـ در سـ
نماینـــده در ســـازمان مدیریـــت حمـــل و نقـــل و بـــار 
ـــی  ـــازمان فرهنگ ـــده در س ـــودی راد نماین ـــر محم ـــافر، دکت مس
اجتماعـــی و  ورزشـــی و یـــزدان شـــنای بعنـــوان نماینـــده  
ـــای  ـــرآورده ه ـــهری و ف ـــاغل ش ـــاماندهی مش ـــازمان س در س

ــدند . ــی شـ ــهرداری معرفـ ــاورزی شـ کشـ

بهترین نان برای مصرف چیست؟

نـــی  درما یـــم  رژ و  تغذیـــه  متخصـــص  یـــک 
تحقیقـــات  انســـتیتو  اعـــام  اســـاس  بـــر  گفت:
مصـــرف،  بـــرای  نـــان  یـــن  بهتر تغذیـــه کشـــور 
آرد گنـــدم و جـــو  ز ترکیـــب  ا نـــی اســـت کـــه  نا

باشـــد. درســـت شـــده 
ـــگاران  ـــا باشـــگاه خبرن ـــو ب مهـــدی شـــادنوش در گفـــت و گ
ــار  جـــوان؛ در خصـــوص انـــواع نان هـــای مصرفـــی اظهـ
کـــرد: بـــر اســـاس توصیـــه ســـازمان بهداشـــت جهانـــی، 
ـــد  ـــک باش ـــم نم ـــبوس( و ک ـــر س ـــر )پ ـــر فیب ـــد پ ـــان بای ن
تـــا عـــاوه بـــر تامیـــن فیبـــر )نیـــاز روزانـــه انســـان بـــه 
ـــفر،  ـــیم، فس ـــن، کلس ـــاح )آه ـــت( و ام ـــرم اس ـــر ۳۰ گ فیب
ـــای  ـــروز بیماری ه ـــدن، از ب ـــاز ب ـــورد نی ـــم( م روی، منیزی
غیـــر واگیـــر )چاقـــی، قنـــد خـــون، چربـــی خـــون، 
فشـــارخون، ســـکته قلبـــی، ســـکته مغـــزی( نیـــز جلـــو 

گیـــری کنـــد.
ـــان بیشـــترین  ـــا، ن ـــه در کشـــور م ـــی ک ـــزود: از آنجای وی اف
اســـتفاده را در خانـــواده کربوهیدرات هـــا دارد، نقـــش 
مهمـــی را در ســـبد غذایـــی ایفـــا می کنـــد، لـــذا بایـــد از 
هـــر نظـــر کامـــل باشـــد و ضمـــن تامیـــن انـــرژی مـــورد 

نیـــاز بـــدن، ســـامتی افـــراد را نیـــز بیمـــه کنـــد.
ـــل و  ـــای کام ـــتفاده از نان ه ـــه اس ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــرورت  ـــفید، ض ـــا آرد س ـــای ب ـــای نان ه ـــه ج ـــبوس دار ب س
ـــن  ـــد، در ای ـــبوس دار باش ـــر آرد س ـــرد: اگ ـــح ک دارد، تصری
ــا در  صـــورت اســـید فیتیـــک ســـبوس توســـط مخمر هـ
ــی  ــع کنندگـ ــت دفـ ــکند و خاصیـ ــر می شـ ــی تخمیـ طـ
خـــود را از دســـت می دهـــد و هضـــم و جـــذب آن بهتـــر 

شـــده و خاصیـــت تغذیـــه ای پیـــدا می کنـــد.

روغن زیتون از سرطان مغز پیشگیری می کند

نشـــان  ادینبـــورگ  دانشـــگاه  محققـــان  مطالعـــات 
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــاوی ترکیبـ ــون حـ ــن زیتـ ــد روغـ می دهـ
فعالیـــت ژن هـــای عامـــل ســـرطان را در ســـلول مختـــل 
می کنـــد. بـــه گـــزارش مدیـــکال اکســـپرس، یکـــی از 
ــید  ــون اسـ ــن زیتـ ــود در روغـ ــرب موجـ ــیدهای چـ اسـ
اولئیـــک نـــام دارد. محققـــان اثـــر ایـــن ترکیـــب را روی 
ـــد. ایـــن مولکـــول  ـــام miR-7 بررســـی کردن ـــه ن ـــی ب مولکول
ـــت.  ـــور اس ـــرکوب توم ـــه س ـــادر ب ـــود دارد و ق ـــز وج در مغ

 از خواص شیر بز بیشتر بدانید

ــادر دارد.  ــیر مـ ــز بیشـــترین شـــباهت را بـــه شـ ــیر بـ شـ
ــروز،  ــای آرتـ ــش درد هـ ــامل کاهـ ــز شـ ــیر بـ ــواص شـ خـ
روماتیســـم و کمـــک بـــه تغذیـــه و بازســـازی سیســـتم 
ـــه  ـــنتی در رابط ـــب س ـــران ط ـــت. درمانگ ـــدن اس ـــی ب عصب
بـــا خـــواص شـــیر بـــز بـــر ایـــن باورنـــد اگـــر شـــیر تـــازه 
ــتان  ــل تابسـ ــه در فصـ ــازه کـ ــیاه تـ ــر سـ ــا انجیـ ــز بـ بـ
ـــادی در  ـــر زی ـــد تاثی ـــی توان ـــود، م ـــرف ش ـــد، مص می روی
کاهـــش درد هـــای آرتـــروز، روماتیســـم و بیماری هـــای 
مفصلـــی داشـــته باشـــد. در حـــدی کـــه، چنانچـــه افـــراد 
ـــی  ـــک دسترس ـــیاه خش ـــر س ـــا انجی ـــز ی ـــک ب ـــه شیرخش ب
ـــه  ـــردن آب ب ـــه ک ـــا اضاف ـــد ب ـــی توانن ـــند، م ـــته باش داش
ــواص  ــر درون آب از خـ ــردن انجیـ ــس کـ ــا خیـ ــیر یـ شـ
درمانـــی ایـــن غـــذای دارویـــی بهـــره ببرنـــد. بـــه طـــور 
ـــیر گاو  ـــرای ش ـــی ب ـــیار خوب ـــن بس ـــز جایگزی ـــیر ب ـــی ش کل
ـــر  ـــد، اکث ـــک باش ـــام و ٌارگانی ـــر خ ـــوص اگ ـــه خص ـــت، ب اس
افـــرادی کـــه شـــیر بـــز مصـــرف می کننـــد، کمتـــر دچـــار 

ناراحتی هـــای گوارشـــی و آلـــرژی می گردنـــد.

 درمان تنبلی کبد با عرق کاسنی

ـــدی  ـــلول های کب ـــد س ـــزایی در تولی ـــش بس ـــنی نق ـــرق کاس ع
ـــام  ـــوده و تم ـــن c ب ـــار از ویتامی ـــع سرش ـــد و منب ـــا می کن ایف
ـــی،  ـــد. عائم ـــرف می کن ـــدی را برط ـــن کب ـــای مزم بیماری ه
ـــم  ـــا از عائ ـــرط مطمئن ـــتگی مف ـــت و خس ـــون زردی پوس چ
ـــد نشـــان از وجـــود  ـــی کب ـــد اســـت و تنبل ـــروز مشـــکل در کب ب
ایـــن بیماری هـــا در بـــدن اســـت. بـــه عقیـــده متخصصـــان 
طـــب ســـنتی و گیاهـــی، بـــا کاســـنی و عـــرق کاســـنی می تـــوان 
ـــرادی  ـــر جـــزو اف ـــدال رســـاند. اگ ـــه حـــد اعت ـــد را ب فعالیـــت کب
هســـتید کـــه مـــدام دچـــار گـــر گرفتگـــی می شـــوید روزی یـــک 

ـــد. ـــک می کن ـــما را خن ـــدن ش ـــنی ب ـــوان کاس لی

ذرت پوکی استخوان را درمان می کند

بـــه گفتـــه محققـــان فیبـــر محلـــول ذرت، پروبیوتیکـــی اســـت 
کـــه بـــه بـــدن کمـــک می کنـــد تـــا بـــه شـــکل بهتـــری از 
کلســـیم اســـتخوان در طـــول دو دوره نوجوانـــی و بعـــد از 
ـــق روده  ـــک از طری ـــر پروبیوتی ـــد. فیب ـــتفاده کن ـــگی اس یائس
بـــه روده کوچـــک مـــی رود و در آنجـــا هضـــم می شـــود و 
ـــب  ـــول ذرت، در قال ـــر محل ـــه فیب ـــد ک ـــه ان ـــان دریافت محقق
ـــه  ـــده و ب ـــه ش ـــه تجزی ـــید های آمین ـــاه اس ـــای کوت زنجیره ه

حفـــظ ســـامت اســـتخوان ها کمـــک می نمایـــد.

با این خوراکی ها قند خونتان
 را به سادگی کاهش دهید

ــون  ــولین خـ ــزان انسـ ــث افزایـــش میـ ــیر باعـ ــاز و سـ پیـ
ـــد،  ـــتر باش ـــواد بیش ـــن م ـــرف ای ـــدر مص ـــر چق ـــوند، ه می ش
ـــواد  ـــد. برخـــی از م ـــدا می کن ـــد خـــون بیشـــتر کاهـــش پی قن
ـــه  ـــوند ک ـــون می ش ـــد خ ـــطح قن ـــش س ـــث کاه ـــی باع غذای

ـــاز  ـــم، پی ـــی می پردازی ـــواد غذای ـــن م ـــه بررســـی ای ـــه ب در ادام
ـــزان انســـولین خـــون می شـــوند،  ـــش می ـــث افزای و ســـیر باع
ـــون  ـــد خ ـــد، قن ـــتر باش ـــواد بیش ـــن م ـــرف ای ـــدر مص ـــر چق ه

ـــد. ـــدا می کن ـــش پی ـــتر کاه بیش

این ادویه شما را از سرطان نجات می دهد

ــه بیـــش از  ــن ادویـ ــت، ایـ ــلطان ادویه هاسـ ــه سـ زردچوبـ
همـــه ادویه هـــا خاصیـــت ضدالتهابـــی، ضدویروســـی، 
ـــب  ـــت، در ط ـــارچ را داراس ـــرطان و ضدق ـــری، ضدس ضدباکت
ـــرژی  ـــز از آل ـــه چی ـــان هم ـــرای درم ـــه ب ـــن ادوی ـــی از ای چین
ـــه  ـــود. زردچوب ـــتفاده می ش ـــروز اس ـــر و آرت ـــا آلزایم ـــه ت گرفت
حـــاوی کارکامیـــن اســـت کـــه یـــک ترکیـــب آنتی اکســـیدانی 
ـــز  ـــه نی ـــگ زرد زردچوب ـــش داده و رن ـــاب را کاه ـــت و الته اس
ــث  ــن باعـ ــت. کارکامیـ ــاده اسـ ــن مـ ــود ایـ ــی از وجـ ناشـ
کاهـــش رشـــد ســـلول های ســـرطانی می شـــود. زردچوبـــه 
همچنیـــن حـــاوی ترکیبـــات ضدالتهابـــی دیگـــری اســـت کـــه 
ـــای  ـــکیل پاک ه ـــد و از تش ـــش می دهن ـــورم و درد را کاه ت

عامـــل آلزایمـــر ممانعـــت می کنـــد.

با این روش آلزایمر را فراری دهید

ــر  ــاری آلزایمـ ــه بیمـ ــا بـ ــه و ابتـ از دســـت دادن حافظـ
ـــکان  ـــالمند و نزدی ـــرد س ـــر ف ـــرای ه ـــناک ب ـــی ترس کابوس
ــاده  ــیار سـ ــام راهکار هایـــی بسـ ــا انجـ ــا بـ او اســـت، امـ
ـــزی  ـــکل مغ ـــن مش ـــروز ای ـــادی از ب ـــد زی ـــا ح ـــوان ت می ت
ـــوان؛  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ـــرد. ب ـــری ک جلوگی
براســـاس جدیدتریـــن پژوهش هـــا ســـالمندانی کـــه 
شـــیوه های مختلـــف ورزشـــی از جملـــه راه رفتـــن بـــه 
صـــورت زیگـــراگ و ضربـــدری یـــا حـــرکات هماهنـــگ را 
ــرض  ــر در معـ ــد کمتـ ــام می دهنـ ــد و انجـ ــاد می گیرنـ یـ

خطـــر ابتـــا بـــه بیمـــاری آلزایمـــر قـــرار می گیرنـــد.
ـــر  ـــد ه ـــه بع ـــالگی ب ـــن ۷۰ س ـــد از س ـــان دریافتن کارشناس
ـــه  ـــز ک ـــی از مغ ـــم بخش ـــد از حج ـــک درص ـــدود ی ـــال ح س
وظیفـــه کنتـــرل قـــدرت حافظـــه را بـــر عهـــده دارد بـــه 
ـــه  ـــوان حافظ ـــت ت ـــبب اف ـــه س ـــی رود ک ـــن م ـــج از بی تدری
ـــی  ـــر دربرخ ـــه آلزایم ـــا ب ـــالمندان و ابت ـــی در س و فراموش

ــود. ــا می شـ از آنهـ
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فضـــای  وضعیـــت  بررســـی  پیرامـــون  درج گزارشـــی 
ســـبز اراضـــی موســـوم بـــه پـــادگان در روز دوشـــنبه 
در روزنامـــه امـــروز خراســـان جنوبـــی بـــا تیتـــر )مـــرگ 
تدریجـــی فضـــای ســـبز پـــادگان ( بـــا حضـــور مســـئوالن 
متولـــی نتایـــج خوبـــی را در پـــی داشـــت از جملـــه 
ــد  ــل شـ ــه حاصـ ــن زمینـ ــه در ایـ ــردی کـ ــج میزگـ نتایـ
ــده  ــی باقیمانـ ــناد اراضـ ــال اسـ ــف و انتقـ ــن تکلیـ تعییـ
ــل  ــر تحویـ ــرف دیگـ ــازی و از طـ ــام راه و شهرسـ ــه نـ بـ
فضـــای ســـبز ایـــن اراضـــی بعـــد از انتقـــال ســـند بـــه  
شـــهرداری بیرجنـــد بـــود تـــا در نهایـــت پـــادگان فقـــط 
متولـــی فضـــای ســـبز در اختیـــار خـــودش باشـــد و 
ــیدگی  ــبز را رسـ ــای سـ ــده فضـ ــم باقیمانـ ــهرداری هـ شـ

ــد. ــات دهـ و نجـ
در ایـــن نشســـت اینگونـــه عنـــوان شـــد کـــه تمامـــی چـــاه 
ــده و آب  ــل شـ ــهر منتقـ ــارج شـ ــه خـ ــادگان بـ ــای آب پـ هـ
منطقـــه ای چـــاه هـــای داخـــل پـــادگان را پلمـــپ کـــرده و 

ـــدام  ـــن اق ـــد از ای ـــه بع ـــد ک ـــت میش ـــه برداش ـــع اینگون در واق
ـــد و در نهایـــت خشـــک  ـــادگان دچـــار افـــت شـــده ان ـــان پ درخت

ـــد .  ـــده ان ـــع ش و قط
ـــارک  ـــازمان پ ـــل س ـــر عام ـــه مدی ـــن جلس ـــن در ای ـــم چنی ه
هـــا و فضـــای ســـبز شـــهرداری بیرجنـــد عنـــوان کـــرد کـــه 
تحویـــل فضـــای ســـبز پـــادگان بـــه شـــهرداری بـــدون آب 
نتیجـــه ای در پـــی نخواهـــد داشـــت و رونـــد خشـــک 
شـــدن درختـــان ادامـــه خواهـــد داشـــت مگـــر اینکـــه آب 
منطقـــه ای چـــاه آبـــی بـــه شـــهرداری بدهـــد تـــا حـــدود 
6 هـــزار درخـــت ایـــن محـــدوده زنـــده بماننـــد.  خبرنـــگار 
ـــه  ـــرکت آب منطق ـــل ش ـــر عام ـــراغ مدی ـــه س ـــه ب ـــا در ادام م
ای رفتـــه  وســـوال کـــرده چـــرا تمامـــی چـــاه هـــای آب 
ـــت و  ـــزار درخ ـــه 6 ه ـــد در حالیک ـــرده ای ـــپ ک ـــادگان را پلم پ
ـــته  ـــه آب داش ـــرم ب ـــاز مب ـــدوده نی ـــن مح ـــبز ای ـــای س فض
انـــد؟ مهنـــدس امامـــی در پاســـخ اینگونـــه عنـــوان کـــرد 
ـــارج  ـــه خ ـــادگان ب ـــاه از پ ـــی 3 چ ـــال 2 ال ـــا انتق ـــا ب ـــه م ک
ــاه اب  ــن االن دو چـ ــم و همیـ ــرده ایـ ــت کـ ــهر موافقـ شـ

دیگـــر یکـــی در منطقـــه کوهســـنگی و دیگـــری در داخـــل 
پـــادگان موجـــود اســـت . وی ادامـــه داد: مـــا بـــه هیـــچ 
ــه  ــادگان بـ ــاه آب داخـــل پـ ــال ایـــن چـ ــا انتقـ ــوان بـ عنـ
ـــد از آن  ـــه بای ـــرا ک ـــرد چ ـــم ک ـــت نخواهی ـــارج شـــهر موافق خ
ـــد  ـــود . وی تاکی ـــتفاده ش ـــبز اس ـــای س ـــاری فض ـــرای آبی ب
ـــهرداری  ـــه ش ـــاه آب آن ب ـــا چ ـــادگان ب ـــبز پ ـــای س ـــرد: فض ک

بایـــد تحویـــل شـــود .
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مشاوره

روی خط اخباراخبار

 توصیه های مفید به والدین فرزندان خجالتی
کـــودکان خجالتـــی از اینکـــه اشـــتباه کننـــد یـــا کاری را غلـــط انجـــام دهنـــد، در هـــراس هســـتند. 
ـــد  ـــی کش ـــول م ـــادی ط ـــان زی ـــدت زم ـــتند و م ـــت نیس ـــا راح ـــه ه ـــع غریب ـــوال در جم ـــا معم آنه
ـــه  ـــا ب ـــه آی ـــت ک ـــن اس ـــوال ای ـــال س ـــد. ح ـــرار کنن ـــاط برق ـــازه وارد ارتب ـــراد ت ـــا اف ـــد ب ـــا بتوانن ت
ـــوزد.  ـــترس را بیام ـــا اس ـــه ب ـــای مقابل ـــارت ه ـــا مه ـــد ت ـــی کنی ـــک م ـــان کم ـــی ت ـــد خجالت فرزن
ـــد از  ـــی کنی ـــاش م ـــا ت ـــد ی ـــی بمانن ـــد خجالت ـــی دهی ـــازه م ـــان اج ـــدان ت ـــه فرزن ـــما ب ـــا، ش آی

ـــوند؟ ـــاص ش ـــت خ ـــرم و خجال ـــر ش ش

او را بپذیرید
ـــات شـــنونده  ـــب اوق ـــی، اغل ـــودکان خجالت ـــار نیســـت. ک ـــب و ع ـــودن عی ـــی ب ـــی، خجالت ـــور کل ـــه ط ب
هـــای خوبـــی هســـتند و در مدرســـه بـــا مشـــکات کمتـــری دســـت و پنجـــه نـــرم مـــی کننـــد. خجالتـــی 
ـــد. ـــه فـــردی افســـرده و گوشـــه گیـــر تبدیـــل کن ـــان را ب ـــودن ، وقتـــی بحـــران زا مـــی شـــود کـــه فرزندت ب

گفت و گو با همساالن
ـــد.  ـــا آنهـــا گفـــت و گـــو کن ـــا گروهـــی از همســـاالنش را دعـــوت و ب ـــان کمـــک کنیـــد ت ـــه فرزندت ب

ـــان از ارتبـــاط برقـــرار کـــردن نترســـد. ایـــن کار ســـبب مـــی شـــود فرزندت

اعتماد به نفس اش را افزایش دهید
وقتـــی فرزندتـــان مـــی خواهـــد بـــه میهمانـــی بـــرود اعتمـــاد بـــه نفـــس اش را افزایـــش 
ـــرد  ـــی ب ـــذت نم ـــی ل ـــاالن از میهمان ـــایر همس ـــار س ـــان در کن ـــد فرزندت ـــی بردی ـــر پ ـــد. اگ دهی

از متخصـــص مشـــاور و روان شـــناس کمـــک بگیریـــد.

در رستوران او غذا سفارش دهد
ـــون  ـــای گوناگ ـــت ه ـــی اش در موقعی ـــای اجتماع ـــارت ه ـــا از مه ـــد ت ـــازه دهی ـــان اج ـــه فرزندت ب
اســـتفاده کنـــد. از فرزندتـــان بخواهیـــد تـــا بـــا صنـــدوق دار فروشـــگاه حـــرف بزنـــد و پـــول 

ـــد. ـــفارش ده ـــذا س ـــد غ ـــتید از او بخواهی ـــتوران هس ـــه در رس ـــی ک ـــد. هنگام ـــت کن پرداخ

از مقایسه کردن پرهیز کنید
بـــه او عشـــق بورزیـــد و تاییـــدش کنیـــد. از واژه هـــای تمســـخرآمیز ماننـــد ترســـو، خجالتـــی، دســـت و 
پاچلفتـــی و بـــی عرضـــه اســـتفاده نکنیـــد.از ســـرزنش کـــودک بـــه دلیـــل بـــازی نکـــردن بـــا همســـاالن 

بپرهیزیـــد. او را بـــا دیگـــران مقایســـه نکنیـــد و اجتماعـــی بـــودن اطرافیانـــش را بـــه رخ او نکشـــید.

به دیگران نگویید خجالتی است
ـــما  ـــع از ش ـــک جم ـــخصی در ی ـــوم ش ـــر س ـــد و اگ ـــودن نزنی ـــی ب ـــب خجالت ـــودک برچس ـــه ک ب
ـــاز  ـــان نی ـــی زم ـــر، کم ـــد: خی ـــخ دهی ـــه پاس ـــت، بافاصل ـــی اس ـــان خجالت ـــا کودکت ـــید، آی پرس
دارد تـــا بـــه موقعیـــت جدیـــد عـــادت کند.بـــه کـــودک مســـئولیت هـــای کوچـــک بدهیـــد و 

ـــد. ـــت کنی ـــس او را تقوی ـــه نف ـــاد ب اعتم

نقش بازی کنید
ـــه کار گرفتـــن خـــود  ـــا اســـتفاده از عروســـک هـــای کـــودک و ب ـــازی کـــردن و ب ـــق نقـــش ب از طری

ـــی برســـید.  ـــج خوب ـــه نتای ـــد ب ـــن نمایـــش هـــا مـــی توانی کـــودک در ای

در پیدا کردن دوست به او کمک کنید
ـــد کـــه همکاســـی  ـــه یکـــی از هـــم ســـن و ســـاالنش معرفـــی کنیـــد فرقـــی نمـــی کن  کـــودک خـــود را ب
اش باشـــد یـــا فرزنـــد یکـــی از همســـایگان. اگـــر احســـاس کردیـــد آنهـــا بـــا هـــم راحـــت هســـتند و فرزنـــد 
ـــا او بجوشـــد. از آن کـــودک دعـــوت کنیـــد تـــا بـــرای بـــازی پیـــش فرزنـــد شـــما بیایـــد. شـــما توانســـت ب

اورا آماده کنید
ـــه  ـــری ک ـــای دیگ ـــر ج ـــا ه ـــد ی ـــرکت کن ـــد ش ـــی تول ـــک مهمان ـــت در ی ـــرار اس ـــما ق ـــد ش ـــر فرزن اگ
ـــید  ـــان باش ـــر از زم ـــد جلوت ـــما بای ـــد، ش ـــی نکن ـــاس راحت ـــرایط احس ـــت او در آن ش ـــن اس ممک
ـــد و  ـــور دارن ـــا حض ـــه آنج ـــانی ک ـــرود، کس ـــت ب ـــرار اس ـــه ق ـــی ک ـــورد جای ـــح آن روز در م و از صب
اتفاقاتـــی کـــه قـــرار اســـت آنجـــا بیفتـــد بـــا وی صحبـــت کنیـــد. و یـــک بـــازی کوچـــک در بـــاره آن، 
ـــه کـــودک شـــما کمـــک کنـــد کـــه در آن شـــرایط احســـاس بهتـــری داشـــته باشـــد. ممکـــن اســـت ب

شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگ و هنر 

خراسان جنوبی راه اندازی می شود

ــدازی  ــی از راه انـ ــان جنوبـ ــاد اســـامی خراسـ ــرکل فرهنـــگ و ارشـ مدیـ
ـــده نزدیـــک  ـــر اســـتان در آین ـــد منظـــوره فرهنـــگ و هن ـــی چن شـــرکت تعاون
ـــد  ـــی چن ـــرکت تعاون ـــزی ش ـــه ری ـــه برنام ـــی در جلس ـــد محب ـــر داد. احم خب
ـــری  ـــاش و پیگی ـــا ت ـــت: ب ـــان داش ـــتان بی ـــر اس ـــگ و هن ـــوره فرهن منظ
ـــت و توســـعه اقتصـــادی اصحـــاب  ـــه منظـــور حمای ـــه ب هـــای صـــورت گرفت
ـــار در کشـــور  ـــرای اولیـــن ب ـــر اســـتان ایـــن شـــرکت تعاونـــی ب فرهنـــگ و هن

ـــود. ـــی ش ـــدازی م راه ان
ـــددی  ـــات متع ـــون جلس ـــه تاکن ـــد ماه ـــن چن ـــی ای ـــرد: ط ـــح ک  وی تصری
ـــی  ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــتان و دس ـــر اس ـــگ و هن ـــاب فرهن ـــور اصح ـــا حض ب
مرتبـــط جهـــت ســـاماندهی و تشـــکیل ایـــن تعاونـــی صـــورت گرفتـــه 
ـــیم.   ـــاح آن باش ـــاهد افتت ـــک ش ـــده نزدی ـــم در آین ـــم بتوانی ـــه امیدواری ک
ـــرد:  ـــان ک ـــی خاطرنش ـــان جنوب ـــامی خراس ـــاد اس ـــگ و ارش ـــرکل فرهن مدی
ـــر اســـتان  ـــگ و هن ـــی اصحـــاب فرهن ـــن تعاون ـــت و تشـــکیل ای ـــس از ثب پ

ـــد. ـــدام کنن ـــت اق ـــت عضوی ـــد جه ـــی توانن م

نصب سامانه پایش هوشمند تردد 
روی ناوگان مسافربری خراسان جنوبی

ـــه  ـــرل بهین ـــارت و کنت ـــور نظ ـــه منظ ـــردد ب ـــمند ت ـــش هوش ـــامانه پای س
تـــردد نـــاوگان حمـــل و نقـــل عمومـــی جـــاده ای بـــر روی اتوبـــوس هـــای 
ـــل  ـــل و نق ـــس اداره حم ـــد. رئی ـــب ش ـــی نص ـــان جنوب ـــافربری خراس مس
ـــان  ـــا بی ـــل جـــاده ای اســـتان ب مســـافر اداره کل راهـــداری و حمـــل و نق
ـــاوگان مســـافری را تســـهیل  ـــر ن اینکـــه ایـــن ســـامانه کنتـــرل و نظـــارت ب
ـــور در  ـــی کش ـــل عموم ـــل و نق ـــره وری حم ـــای به ـــت: ارتق ـــد گف ـــی کن م
راســـتای اقتصـــاد مقاومتـــی و همچنیـــن افزایـــش ایمنـــی و ارتقـــای 
ــداف  ــاوگان، از اهـ ــرد نـ ــه ای عملکـ ــش لحظـ ــرل و پایـ ــطح کنتـ سـ
ـــافر  ـــل مس ـــل و نق ـــوزه حم ـــا درح ـــامانه ه ـــن س ـــتفاده از ای ـــی اس اصل
ـــی  ـــردد  م ـــمند ت ـــش هوش ـــامانه پای ـــزود: س ـــی اف ـــدی گرج ـــت. مه اس
توانـــد بـــا کنتـــرل ســـرعت ترددهـــای بیـــن شـــهری، خطـــرات ناشـــی 
از تصادفـــات و ســـوانح را بـــه شـــکل گســـترده ای کاهـــش دهـــد. وی 
ـــواردی  ـــوص م ـــت در خص ـــادر اس ـــامانه ق ـــن س ـــه ای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــوخت  ـــاق س ـــری از قاچ ـــی و جلوگی ـــه فن ـــه، معاین ـــتن بیم ـــر نداش نظی
ـــردد  ـــمند ت ـــش هوش ـــامانه پای ـــب س ـــا نص ـــت: ب ـــد، گف ـــک کن ـــم کم ه
ــی  ــس راه مـ ــافر و پلیـ ــل مسـ ــل و نقـ ــرکتهای حمـ ــن پـــس شـ از ایـ
ـــد.  ـــرل کنن ـــارت و کنت ـــاوگان نظ ـــدگان ن ـــرد رانن ـــوه عملک ـــر نح ـــد ب توانن
ـــواری  ـــاوگان س ـــر روی ن ـــردد  ب ـــمند ت ـــش هوش ـــامانه پای ـــزود: س وی اف
ـــی  ـــا خودروهای ـــان ب ـــود و از 30 آب ـــی ش ـــب م ـــر نص ـــز از مه ـــه نی کرای

ـــد. ـــد ش ـــورد خواه ـــند برخ ـــرده باش ـــب نک ـــامانه را نص ـــن س ـــه ای ک

افزایش 40 درصدی نذورات قربانی در خراسان جنوبی
ــان  ــعید قربـ ــد سـ ــی در روز عیـ ــان جنوبـ ــردم خراسـ ــی مـ ــذورات قربانـ نـ
ــارکت هـــای  ــاون توســـعه مشـ ــد افزایـــش یافـــت. معـ ــال 40 درصـ امسـ
مردمـــی کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی)ره( اســـتان گفـــت: در روز عیـــد 
ـــی  ـــدی و گوشـــت قربان ـــذورات نق ـــال ن ـــون ری ـــارد و 617 میلی ـــان 2 میلی قرب
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــع آوری ش ـــتان جم ـــذورات اس ـــع آوری ن ـــای جم ـــگاه ه در پای
ـــود.  ـــال ب ـــارد و 746 میلیـــون ری ـــان پارســـال یـــک میلی رقـــم در روز عیـــد قرب
ـــت  ـــرم گوش ـــزار و 643 کیلوگ ـــان ه ـــد قرب ـــزود: در روز عی ـــی اف ـــد رفیع احم
ــارد و 933 میلیـــون ریـــال و 683 میلیـــون و 430   بـــه ارزش یـــک میلیـ
ـــان  ـــا بی ـــد. وی ب ـــع آوری ش ـــا جم ـــگاه ه ـــدی در پای ـــک نق ـــال کم ـــزار ری ه
اینکـــه جمـــع آوری نـــذورات نقـــدی و گوشـــت قربانـــی تـــا پایـــان دهـــه 
والیـــت در اســـتان ادامـــه دارد، گفـــت: مـــردم و خیـــران مـــی تواننـــد بـــا 
ـــی  ـــذورات قربان ـــا ن ـــتان ه ـــوکاری و ادارات شهرس ـــز نیک ـــه مراک ـــه ب مراجع
ـــی در روز  ـــان جنوب ـــردم خراس ـــی م ـــذورات قربان ـــد. ن ـــل دهن ـــود را تحوی خ
عیـــد قربـــان در 127 پایـــگاه جمـــع آوری نـــذورات قربانـــی جمـــع آوری شـــد.

کسب ده مقام برتر توسط دادرسان دختر هالل احمر 
بیرجند در المپیاد کشوری

kazemi@birjandtoday.ir امروز خراسان جنوبی - کاظمی
ـــران دادرس  ـــت: دخت ـــتان گف ـــر اس ـــال احم ـــت ه ـــان جمعی ـــاون جوان مع
هـــال احمـــر شهرســـتان بیرجنـــد در المپیـــاد آمـــاده مرحلـــه کشـــوری 
ـــزار  ـــان برگ ـــتان گی ـــاری در اس ـــال ج ـــهریور س ـــم ش ـــا نه ـــم ت ـــه از پنج ک
شـــد در ده رشـــته از آیتـــم هـــای مســـابقات موفـــق بـــه کســـب مقـــام 
ـــان اینکـــه مســـابقات در بخـــش  ـــا بی ـــی ب ـــزه موهبت ـــر شـــدند. فائ هـــای برت
ـــدف  ـــزود : ه ـــت، اف ـــده اس ـــزار ش ـــی برگ ـــی و فرهنگ ـــدادی، ورزش ـــای ام ه
از اجـــرای ایـــن مســـابقات افزایـــش ســـطح ایمنـــی، کاهـــش خطـــر پذیـــری 
ـــان  ـــوده کـــه در گرایـــش جوان ـــان ب ـــگاه جوان ـــه جای مـــدارس و ارج نهـــادن ب
بـــه فعالیـــت هـــای گروهـــی و بشردوســـتانه و همچنیـــن پربـــار کـــردن 
اوقـــات فراغـــت جوانـــان گامـــی موثـــر می باشـــد.   وی بـــا اشـــاره بـــه 
ـــی  ـــدر انزل ـــوان ناظـــر مســـابقات گـــروه دوم در بن ـــه عن اینکـــه هـــم اکنـــون ب
بســـر میبـــرد تصریـــح کـــرد : ایـــن مســـابقات در ۲۳ آیتـــم در دو گـــروه 
برگـــزار شـــده کـــه جوانـــان هـــال احمـــر بیرجنـــد نماینـــده اســـتان در 
ـــج  ـــد و نتای ـــا حضـــور ۱۵ اســـتان حضـــور داشـــته ان ـــروه اول مســـابقات ب گ
ـــد  ـــد ش ـــام خواه ـــروه دوم اع ـــت گ ـــام رقاب ـــس از اتم ـــابقات پ ـــی مس نهای
ـــاده در دو  ـــاد آم ـــن المپی ـــتانی پنجمی ـــه اس ـــت : مرحل ـــر اس ـــایان ذک . ش
ـــر  ـــارم تی ـــت و چه ـــطه از بیس ـــر متوس ـــر و دخت ـــوزان پس ـــش آم ـــروه دان گ
ـــاری  ـــال ج ـــد در س ـــتان بیرجن ـــی شهرس ـــه میزبان ـــدت ۴ روز ب ـــه م ـــاه ب م
ــد و  ــتان بیرجنـ ــران از شهرسـ ــده خواهـ ــه نماینـ ــت کـ ــده اسـ ــزار شـ برگـ

ـــد. ـــی باش ـــف م ـــتان خوس ـــرادران از شهرس ب

بهترین نان برای مصرف چیست؟علمی
khoii@birjandemrooz.com امروز خراسان جنوبی - خویی   

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی :

فضای سبز پادگان باید با چاه آب به شهرداری تحویل شود

در ششمین جلسه غیرعلنی شورای شهر بیرجند مصوب شد: 

تشکیل کارگروه مشورتی برای انتخاب شهرداربیرجند 
 تا زمان انتخاب شهردار جلسات شورا غیر علنی خواهد بود 



6

ـــه  ـــنجانی ب ـــتخط: هاشمی رفس ـــه دس ـــران در برنام ـــتاندار ته اس
ناطـــق رای داده بـــود. خیلـــی نگـــران زلزلـــه تهـــران هســـتم. نقـــص 

ـــد. ـــتان ش ـــفارت عربس ـــه س ـــث حادث ـــی باع اطالعات
رئیـــس کمیســـیون آمـــوزش مجلـــس: 70 درصـــد از 13 
ـــارد تومـــان وام پرداخـــت شـــده در بانـــک ســـرمایه مشـــمول  هـــزار میلی
تخلفـــات مربـــوط بـــه اختـــالس اســـت.بعد از مهـــر مـــاه گـــزارش نهایـــی 

تحقیـــق و تفحـــص اعـــالم می شـــود.
قائم مقـــام وزیـــر بهداشـــت: هـــر 30 دقیقـــه یـــک نفـــر بـــر 

اثـــر تصـــادف در ایـــران فـــوت می کنـــد.
دادســـتان بوشـــهر: صـــدور قـــرار جلـــب بـــه دادرســـی و 
ـــاوز  ـــام تج ـــه اته ـــتانی ب ـــناور عربس ـــه ش ـــر از خدم ـــت ۵ نف کیفرخواس
بـــه آب هـــای ایـــران و صیـــد غیـــر مجـــاز منجـــر شـــد. پرونـــده بـــه 

ــد. ــال شـ دادگاه ارسـ
ـــره  ـــد مه ـــم بای ـــت دوازده ـــامی: دول ـــوری اس ـــه جمه روزنام

ـــد. ـــزل کن ـــی ع ـــب دولت ـــژاد را از مناص ـــدی ن ـــای احم ه
معـــاون بانـــک مرکـــزی: قـــول و قرارهایـــی میـــان بانـــک 
ــد را  ــودهای جدیـ ــرخ سـ ــا نـ ــد تـ ــته شـ ــا گذاشـ ــزی و بانک هـ مرکـ
ـــارت  ـــش نظ ـــا، بخ ـــک از بانک ه ـــی هری ـــورت تخط ـــد. در ص ـــرا کنن اج
ـــود را  ـــی خ ـــات تنبیه ـــه ای اقدام ـــچ مالحظ ـــدون هی ـــزی ب ـــک مرک بان

اجرایـــی می کنـــد. 
تتلـــو: مـــن اگـــر كاره اي مـــي شـــدم، خيابونـــا رو زنونـــه مردونـــه 

مـــي كـــردم. اگـــر کنســـرت بـــذارم زنونـــه مردونـــش جداســـت!
ســـخنگوی ســـازمان انـــرژی اتمـــی: می خواهنـــد فضـــا 
را آلـــوده کننـــد تـــا جلـــوی اســـتفاده کشـــورمان از میوه هـــای لغـــو 

تحریـــم را بگیرنـــد.
مدیـــرکل  عتبـــات ســـازمان حـــج و زیـــارت: تاکنـــون 
ـــام  ـــینی ثبت ن ـــن حس ـــم اربعی ـــرکت در مراس ـــرای ش ـــر ب ـــزار نف 700 ه

کرده انـــد. نـــرخ ثبـــت نـــام و بیمـــه 190 هـــزار تومـــان اســـت.
رئیـــس ســـازمان امـــور اداری و اســـتخدامی: هرکســـی 
می گویـــد حقوق هـــای نجومـــی پرداخـــت میشـــود، اســـنادش را 

ارائـــه کنـــد.از نظـــر مـــا چنیـــن چیـــزی وجـــود نـــدارد.
ـــزار  ـــد ۵00 ه ـــت می توان ـــن حال ـــران در بهتری ـــاد ای ـــر کار: اقتص وزی
ـــه در 10 ســـال  ـــر ســـرمایه ای ک ـــد 10 براب ـــد. بای شـــغل در ســـال ایجـــاد کن

ـــم. ـــذب کنی ـــرمایه ج ـــم، س ـــته وارد کرده ای گذش
ـــا در ســـاخت رادار  ـــر دنی ـــماعیلی: جـــزو شـــش کشـــور برت ـــر اس امی
هســـتیم. موفـــق شـــده ایم رادارهایـــی را تولیـــد کنیـــم کـــه نفـــس 

ـــم. ـــس کنی ـــمن را ح دش
ــوزش و  ــی وزارت آمـ ــی و فرهنگـ ــاون پرورشـ معـ
پـــرورش: دســـتورالعمل اردوهـــای دانش آمـــوزی بـــرای ســـال ۸9 

اســـت. دســـتورالعمل بازنگـــری می شـــود.
ـــار  ـــده، چه ـــال آین ـــار س ـــه: چه ـــور خارج ـــر ام ـــف وزی ـــواد ظری ج
ـــزان  ـــت. می ـــان اس ـــا جه ـــران ب ـــه  ای ـــط همه جانب ـــترش رواب ـــال گس س
نظـــارت در برجـــام کامـــال مشـــخص اســـت. ده ســـال سیاســـت افراطـــی 

ـــرد.   ـــانتریفیوژ ک ـــزار س ـــران را ۲0 ه ـــانتریفیوژ ای ـــون ۲00 س ـــان بولت ج
ـــتان:به  ـــتان و بلوچس ـــتاندار سیس ـــمی اس ـــط هاش ـــی اوس عل
ـــران،  ـــتاندار ته ـــوان اس ـــه عن ـــم ب ـــاره انتصاب ـــون درب ـــه تاکن ـــچ وج هی
بـــا بنـــده صحبتـــى نشـــده اســـت.مطرح کـــردن این گونـــه مســـائل، 

اظهارنظـــر جریانـــات اســـت و بنـــده در این بـــاره اطالعـــى نـــدارم.
ـــت دهـــم :وقتـــی  ـــی دول ـــن معـــاون مطبوعات ـــی رامی ـــد عل محم
کلیـــپ »زنده بـــاد بهـــار« احمـــدی نـــژاد، مشـــایی و بقایـــی منتشـــر 
شـــد، در کانـــال تلگرامـــی خـــودم ذیـــل آن کلیـــپ نوشـــتم: »ســـه 
ــاره  ــژاد دوبـ ــر احمدی نـ ــه زودتـ ــدوارم، هرچـ ــاری«. امیـ ــک بهـ دلقـ

خـــودش را بازبیابـــد و از عـــوارض و زوايـــد جـــدا كنـــد.
ــژه  ــق آزاد و ویـ ــی مناطـ ــورای عالـ ــر شـ ــرکان دبیـ ــر تـ اکبـ
اقتصادی:گزینـــه معـــاون اجرایـــی روحانـــی نیســـتم.در مناطـــق 
ـــه  ـــرار نیســـت، بلک ـــوری برق ـــی کش ـــی و بانک ـــن پول ـــی قوانی آزاد مال
ـــق آزاد  ـــن مناط ـــد قوانی ـــا بای ـــذا م ـــت؛ ل ـــرار اس ـــی برق ـــن جهان قوانی
ــق آزاد  ــاد مناطـ ــال ایجـ ــه دنبـ ــر کنیم.بـ ــورمان دایـ ــی را در کشـ مالـ
ـــب  ـــس تصوی ـــن آن را در مجل ـــد قوانی ـــدا بای ـــا ابت ـــتیم، ام ـــی هس مال

کنیـــم.
ـــلح  ـــای مس ـــت اول نیروه ـــی در اولوی ـــکر باقری:پدافندهوای سرلش
ــه  ــمان های منطقـ ــن آسـ ــزو امن تریـ ــران جـ ــمان ایـ ــرار دارد.آسـ قـ
ـــه  ـــر مســـیر هواپیماهـــای خارجـــی ب ـــر باعـــث تغیی ـــن ام اســـت و همی

ـــت. ـــده اس ـــران ش ـــمت ای س
ـــی  ـــت خارج ـــت امنی ـــد سیاس ـــناس ارش ـــرگ، کارش ـــان گولدب ای
ــگ روی  ــا جنـ ــود یـ ــارج شـ ــام خـ ــنگتن از برجـ ــر واشـ ــکا اگـ آمریـ

ــد. ــته ای دســـت می یابـ ــه ســـالح هسـ ــران بـ ــا ایـ ــد یـ می دهـ

ـــان در خبـــری اعـــالم کـــرده اســـت کـــه  ـــود حـــزب ا... لبن ـــی ش ـــه م *گفت
هواپیماهـــای آمریکایـــی بـــر فـــراز اتوبوس هـــای حامـــل تروریســـت های 
ـــد و نمـــی  ـــده ان ـــرواز درآم ـــه پ داعـــش در وســـط صحـــرا ) صحـــرای ســـوریه( ب

ـــد. ـــدا کن ـــا دسترســـی پی ـــه آنه ـــد کســـی ب گذارن
ـــاط  ـــان در ارتب ـــت وزیر لبن ـــری نخس ـــعد الحری ـــود س ـــی ش ـــه م *گفت
ـــری  ـــک های س ـــاخت موش ـــر س ـــی ب ـــران مبن ـــه ای ـــرائیل علی ـــات اس ـــا اتهام ب
ـــه  ـــان کارخان ـــه لبن ـــوب می دانندک ـــرائیلی ها خ ـــته : اس ـــار داش ـــان اظه در لبن

ـــدارد. ـــک ن ـــاخت موش س
ـــان  ـــدر افغ ـــی و پ ـــادر ایران ـــودکان دارای م ـــرای ک ـــود ب ـــی ش ـــه م *گفت
شناســـنامه صـــادر شـــده و بررســـی طـــرح سرشـــماری زنـــان دارای همســـر 

ـــت. ـــده اس ـــاز ش ـــت آغ ـــح دول ـــیون لوای ـــان در کمس افغ
ــه  ــای حادثـ ــام هزینه هـ ــده تمـ ــرر گردیـ ــود مقـ ــی شـ ــه مـ *گفتـ

پـــرورش بدهـــد. را وزارت آمـــوزش و  دانش آمـــوزان هرمزگانـــی 
ـــور  ـــد در ام ـــل متح ـــازمان مل ـــژه س ـــتاده وی ـــود فرس ـــی ش ـــه م *گفت
ـــا  ـــاال ت ـــوریه احتم ـــش در س ـــده داع ـــی مان ـــای باق ـــرده اعض ـــالم ک ـــوریه اع س

ـــورد. ـــد خ ـــت خواهن ـــر شکس ـــاه اکتب ـــان م پای
ــود وزارت خارجـــه روســـیه در بیانیـــه ای اقـــدام  ــی شـ ــه مـ *گفتـ
آمریـــکا در بســـتن مراکـــز دیپلماتیـــک روســـیه را نقـــض آشـــکار قوانیـــن 
بین المللـــی خواند.مســـکو گفتـــه حـــق پاســـخ را بـــرای خـــودش محفـــوظ 

می دانـــد.
ـــک  ـــده ی ـــی ش ـــیتدپرس مدع ـــزاری آسوش ـــود خبرگ ـــی ش ـــه م *گفت
ــیه در  ــولگری روسـ ــاختمان کنسـ ــه سـ ــان تخلیـ ــدور فرمـ ــش از صـ روز پیـ

ــت. ــده اسـ ــارج شـ ــیاهی خـ ــکو، از آن دود سـ سانفرانسیسـ
ـــپ ،  ـــاوران ترام ـــتعفای مش ـــوج اس ـــه م ـــود در ادام ـــی ش ـــه م *گفت
ـــر کار  ـــار کیـــث شـــیلر، از مشـــاوران قدیمـــی ترامـــپ و از مســـئوالن دفت ـــن ب ای

ــد. ــور آمریـــکا کاخ ســـفید را تـــرک می کنـ رئیس جمهـ
*گفتـــه مـــی شـــود وزارت خارجـــه آمریـــکا در جدیدتریـــن گـــزارش 
خـــود تعـــداد دیپلمات هایـــی کـــه گفتـــه می شـــود در اثـــر حملـــه صوتـــی 
بـــه ســـفارت واشـــنگتن در کوبـــا دچـــار مشـــکالت شـــنوایی شـــده و بـــه 

ــرد. ــالم کـ ــر اعـ ــته اند را 19 نفـ ــور بازگشـ کشـ
ــود خبرگـــزاری روســـیه بـــه نقـــل از ســـخنگوی  ــی شـ ــه مـ *گفتـ
ـــن در نشســـت امســـال مجمـــع عمومـــی  ـــر پوتی ـــه والدیمی ـــن نوشـــته ک کرملی

ــد. ــرکت نمی کنـ ــل شـ ــازمان ملـ سـ
ـــت نوشـــته اســـت  ـــده« چـــاپ کوی ـــه »الجری ـــود روزنام ـــی ش ـــه م *گفت
ـــده  ـــارت های وارد ش ـــرآورد خس ـــرای ب ـــعودی ب ـــک س ـــأت دیپلماتی ـــک هی ی
ـــس  ـــن کشـــور در مشـــهد پ ـــران و  کنســـولگری ای ـــه ســـفارت عربســـتان در ته ب

ـــود. ـــران می ش ـــازم ای ـــان ع ـــد قرب از عی
ـــی  ـــم مل ـــن تی ـــگ از پیراه ـــذف یوزپلن ـــل ح ـــود دلی ـــی ش ـــه م *گفت
مشـــخص شـــد .مســـئوالن شـــرکت آلمانـــی بـــه دلیـــل اینکـــه قـــرار اســـت 
ـــه فـــروش برســـانند، اجـــازه ثبـــت  ـــف  ب ـــران را در کشـــورهای مختل پیراهـــن ای
ـــدن  ـــا نش ـــل امض ـــن دلی ـــی تری ـــد و اصل ـــا ندادن ـــی ه ـــه ایران ـــرح را ب ـــن ط ای

ـــت. ـــوع اس ـــن موض ـــرف ای ـــرارداد ۲ ط ق
ـــال  ـــد. در ح ـــران ش ـــان گ ـــزار توم ـــران 1۵0 ه ـــود زعف ـــی ش ـــه م *گفت
ـــر ۵  ـــون و 900و حداکث ـــرخ 3 میلی ـــالی س ـــو ط ـــر کیل ـــرخ ه ـــل ن ـــر حداق حاض

ـــت. ـــان اس ـــزار توم ـــون و ۶00 ه میلی
*گفتـــه مـــی شـــود مشـــتریان یـــک بانـــک درســـت در اولیـــن روز 
اجـــرای بخشـــنامه بانـــک مرکـــزی بـــرای کاهـــش نـــرخ ســـود، پیامکـــی را 
دریافـــت کردنـــد کـــه بـــر مبنـــای آن، مبالـــغ موجـــود در حســـاب آنهـــا بـــه 

ســـپرده یکســـاله غیرقابـــل دریافـــت و پرداخـــت تبدیـــل شـــد.
*گفتـــه مـــی شـــود هکرهـــا بـــا حملـــه بـــه شـــبکه اجتماعـــی بـــه 
ـــون  ـــش میلی ـــات ش ـــتند اطالع ـــتاگرام توانس ـــس اینس ـــذاری عک ـــتراک گ اش
کاربـــر را ســـرقت کـــرده و شـــماره همـــراه برخـــی از آنهـــا را بـــرای فـــروش 
ــه  ــم بـ ــل و هـ ــه آدرس ایمیـ ــم بـ ــق هـ ــن طریـ ــا از ایـ ــه کنند.هکرهـ عرضـ
شـــماره تلفـــن همـــراه قربانیـــان خـــود دسترســـی یافتـــه انـــد و داده هـــای 
افـــراد مشـــهور ماننـــد خواننـــده هـــا، ورزشـــکاران حرفـــه ای و بازیگـــران را 

بـــرای فـــروش و کســـب درآمـــد در فضـــای مجـــازی عرضـــه کـــرده انـــد.
*گفتـــه مـــی شـــود بـــر اســـاس آخریـــن رتبـــه بنـــدی وب ســـایت 
گلوبـــال فایـــر پـــاور ، نیروهـــای نظامـــی ایـــران بیســـت و یکمیـــن ارتـــش 
قـــوی جهـــان را تشـــکیل مـــی دهنـــد. بیســـت کشـــور نخســـت ایـــن رده 
ـــد،  ـــکا، روســـیه، چین،هن ـــاالت متحـــده آمری ـــد از: ای ـــه ترتیـــب عبارتن بنـــدی ب
فرانســـه، بریتانیـــا، ژاپـــن، ترکیـــه، آلمـــان، مصـــر، ایتالیـــا، کـــره جنوبـــی، 
ـــد. ـــتان و تایلن ـــوان، لهس ـــل، تای ـــراییل،ویتنام، برزی ـــزی، اس ـــتان، اندون پاکس

ـــک  ـــق کم ـــس از تعلی ـــتان پ ـــه پاکس ـــر خارج ـــود  وزی ـــی ش ـــه م *گفت
ـــتار  ـــپ، خواس ـــتور ترام ـــا دس ـــور ب ـــن کش ـــه ای ـــکا ب ـــون دالری آمری ۲۵۵ میلی

ـــد. ـــکا ش ـــا آمری ـــی ب ـــی و زمین ـــات هوای ـــع ارتباط قط
ـــرآورد  ـــرای ب ـــعودی ب ـــک س ـــأت دیپلماتی ـــک هی ـــود ی ـــی ش ـــه م *گفت
خســـارت های وارد شـــده بـــه ســـفارت عربســـتان در تهـــران و  کنســـولگری 

ایـــن کشـــور در مشـــهد عـــازم ایـــران می شـــود.

گفته می شود شما نشنیده بگیریدکوتاه از دیگر رسانه ها بازخوانی دولت های بعد از انقاب به بهانه آغاز به کار دولت دو.ازدهم

دولت پنجم؛ تاش برای سازندگی

امروز خراسان جنوبی- پژوهش
ـــری  ـــرگان رهب ـــالب، خب ـــر انق ـــر كبی ـــت رهب ـــس از رحل پ
بـــه ســـرعت تشـــکیل جلســـه داد و در تصمیمـــی انقالبـــی، 
ـــه  ـــه ای را ب ـــام خامن ـــرت ام ـــالب حض ـــید انق ـــد رش فرزن
ـــت ا...  ـــرت آی ـــاب حض ـــس از انتخ ـــر برگزید.پ ـــوان رهب عن
خامنـــه ای، مجلـــس طـــرح حـــذف نخســـت وزیـــری را 
بررســـی کـــرده و بـــه آن رای داد. از آن ســـال بـــه بعـــد، 
ـــت حـــذف شـــد و مســـئولیت  ـــر از دول پســـت نخســـت وزی
ـــد. ـــذار گردی ـــور واگ ـــس جمه ـــه رئی ـــتقیم ب ـــور مس ـــه ط ب
پنجميـــن دوره رياســـت جمهـــوري پـــس از ارتحـــال جانگـــداز 
رهبـــر فقيـــد انقـــالب در ۶ مـــرداد مـــاه 13۶۸ برگـــزار شـــد. 
ـــال  ـــوري عم ـــن رئيس جمه ـــه چهارمي ـــود ک ـــي ب ـــن در حال اي
ـــوري  ـــت جمه ـــمت رياس ـــد در س ـــال باي ـــر آن س ـــا 17 مه ت
ايفـــاي وظيفـــه مي کـــرد. امـــا بـــه علـــت ارتحـــال رهبـــر 
فقيـــد انقـــالب ، حضـــرت امـــام خمينـــي)ره( در تاريـــخ 
ـــزار  ـــرداد برگ ـــم م ـــه شش ـــات جمع ـــرداد 13۶۸، انتخاب 14 خ
شـــد و ايـــن دوره يـــک مـــاه و نيـــم زودتـــر از موعـــد 
ـــالب  ـــر انق ـــر کبي ـــال رهب ـــه ارتح ـــد. در فاصل ـــاز ش ـــرر آغ مق
امـــام خمينـــي)ره( و انتخابـــات پنجميـــن دوره رياســـت 
ـــام  ـــوري را مق ـــه رئيس جمه ـــوط ب ـــورات مرب ـــوري، ام جمه
ــات 30  ــام مـــي داد. در ايـــن انتخابـ ــری انجـ معظـــم رهبـ
ميليـــون و 13۸ هـــزار و 417 نفـــر واجـــد شـــرايط شـــرکت 
ـــزار و ۵۶۲  ـــون و 4۵۲ ه ـــداد 1۶ ميلي ـــن تع ـــه از اي ـــد ک بودن
نفـــر یعنـــی ۵4/۵9 درصـــد در انتخابـــات شـــرکت کردنـــد. 
درصـــد واجديـــن شـــرايط در ايـــن دوره تـــا حـــدودي افزايـــش 
داشـــت همچنيـــن در پنجميـــن دوره از 79 نفـــر داوطلـــب 
ــارت  ــه عبـ ــدند کـ ــت شـ ــد صالحيـ ــر تاييـ ــا دو نفـ صرفـ
ـــوراي  ـــس ش ـــس مجل ـــنجاني )رئي ـــمي رفس ـــد از هاش بودن
اســـالمي( بـــا 1۵ ميليـــون و ۵۵0 هـــزار و ۵۲۸ رأي )94/۵ 
درصـــد(، عبـــاس شـــيباني )نماينـــده مجلـــس( بـــا ۶3۵ 
هـــزار و 1۶۵ راي )3/۸۶ درصـــد( جامي)نماينـــده وقـــت 
تربـــت جـــام( از چهره هـــاي شـــاخصي بـــود کـــه در ايـــن 
انتخابـــات ثبت نـــام کـــرد امـــا در ايـــن رقابـــت وارد نشـــد 
ـــش از  ـــا  کســـب بي ـــاي هاشـــمي رفســـنجاني توانســـت ب آق
ـــود.  ـــاب ش ـــور انتخ ـــوان رئيس جمه ـــه عن ـــون راي ب 1۵ ميلي
ـــبب  ـــوری س ـــت جمه ـــگاه ریاس ـــمی در جای ـــور هاش حض
شـــد تـــا جمهـــوری اســـالمی در شـــرایطی خـــاص قـــرار 
ــر و  ــا تغییـ ــز بـ ــالب نیـ ــدور انقـ ــت صـ ــرد و سیاسـ گیـ
تحـــول روبـــرو شـــود. هاشـــمی بـــه دلیـــل چالش هـــای 
اقتصـــادی ســـعی كـــرد سیاســـت توســـعه  اقتصـــادی را 
دنبـــال كنـــد و بـــه ایـــن دلیـــل دولـــت وی بـــه دولـــت 

ســـازندگی معـــروف شـــد و بعدهـــا او را بـــه ســـردار 
ــد  ــر تاكیـ ــر ایـــن امـ ــناختند. وی بـ ــازندگی مـــی شـ سـ
ـــالب  ـــدور انق ـــت ص ـــری سیاس ـــرای پیگی ـــا ب ـــه م ـــرد ك ك
نیازمنـــد اقتصـــادی قـــوی و پویـــا هســـتیم و بـــا 
ـــرد.  ـــادر ك ـــالب را ص ـــوان انق ـــادی می ت ـــازی اقتص الگوس
ــوان  ــد نمی تـ ــادی تولیـ ــتوانه  مـ ــدون پشـ ــر او بـ از نظـ
ـــز  ـــام را نی ـــای نظ ـــویی بق ـــرد و از س ـــادر ك ـــالب را ص انق

ــرد. نمی تـــوان تضمیـــن كـ
ـــی  ـــت خارج ـــش در سیاس ـــن چرخ ـــرای ای ـــت ب ـــه دول توجی
ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــود ک ـــور ب ـــده كش ـــكالت عدی ـــان مش در آن زم
خســـارات ناشـــی از جنـــگ و تحریم هـــای اقتصـــادی، 
ـــی  ـــای سیاس ـــن چالش ه ـــت و همچنی ـــت نف ـــش قیم كاه
كـــه بـــه دلیـــل تـــرس از انقـــالب اســـالمی در كشـــورهای 
عربـــی و غربـــی ایجادشـــده بـــود.  در واقـــع دولـــت ســـازندگی 
بـــا ایـــن اســـتدالل بـــه ســـمت ســـامان دادن اوضـــاع داخلـــی، 
اصالح طلبـــی اقتصـــادی در داخـــل و عـــادی ســـازی 
ـــاب»  ـــنجانی در كت ـــمی رفس ـــت . هاش ـــی رف ـــط خارج رواب
سیاســـت خارجـــی جمهـــوری اســـالمی در دوران ســـازندگی« 
ـــای  ـــرای ارتق ـــد. ب ـــراز می كن ـــازندگی را اب ـــت س ـــداف دول اه
ــتی  ــت همزیسـ ــعه سیاسـ ــه توسـ ــل بـ ــادی و نیـ اقتصـ
ـــا كشـــورهای  ـــز و همكاری هـــای اقتصـــادی ب مســـالمت آمی
ـــن  ـــزون برای ـــد. اف ـــری ش ـــرمایه داری پیگی ـــعه یافته  س توس
ــرمایه گذاران  ــاد سـ ــرای جلـــب اعتمـ ــازندگی بـ دولـــت سـ
ـــاده   ـــارس اع ـــج ف ـــه  خلی ـــا در منطق ـــرد ت ـــعی ك ـــی س خارج
ثبـــات كنـــد. ایـــن دولـــت در ارتبـــاط بـــا امـــر پیشـــرفت 
اقتصـــادی، دو كشـــور تركیـــه و كـــره  جنوبـــی را الگـــو قـــرار داد 
ـــی  ـــی بین الملل ـــه تنش زدای ـــل ب ـــر نشـــان از می ـــن ام و همی
ـــت  ـــوی دول ـــور الگ ـــردو كش ـــرا ه ـــت زی ـــت داش ـــن دول در ای
ســـازندگی، ابتـــدا بـــا قدرت هـــای ســـرمایه داری رابطـــه ای 
خوبـــی ایجـــاد كردنـــد و ســـپس در راه پیشـــرفت گام نهادنـــد.
ــا  ــا دولت هـ در ایـــن دوره سیاســـت گســـترش ارتبـــاط بـ
ــل و  ــا ملـ ــاط بـ ــی و ارتبـ ــی عمومـ ــن دیپلماسـ جایگزیـ
نیـــز حفـــظ وضـــع موجـــود جایگزیـــن سیاســـت انتقـــاد 
ـــط  ـــت رواب ـــن سیاس ـــال ای ـــه دنب ـــد. ب ـــود ش ـــع موج از وض
ــن 1370  ــعودی در ۶ فروردیـ ــتان سـ ــا عربسـ ــی بـ سیاسـ
ـــا  ـــكاری ب ـــدم هم ـــت ع ـــن سیاس ـــزون برای ـــد. اف ـــرار ش برق
ســـازمان های بین المللـــی جـــای خـــود را بـــه همـــكاری 
بـــا ســـازمان ملـــل و شـــورای امنیـــت داد. از نظـــر 
ــای سیاســـی  ــادی، اولویت هـ ــات اقتصـ والیتـــی مالحظـ
ــه  ــت كـ ــوان گفـ ــر می تـ ــرار داد.در آخـ ــعاع قـ را تحت الشـ
سیاســـت صـــدور انقـــالب دولـــت ســـازندگی در مقایســـه 

ـــه  ـــت و ب ـــول یاف ـــال تح ـــی)ع( كام ـــام خمین ـــه ام ـــا ده ب
ـــه  ـــد چراك ـــال ش ـــی دنب ـــتقیم و نامحسوس ـــورت غیرمس ص
ـــود  ـــن ب ـــالب ای ـــورد صـــدور انق ـــت در م ـــن دول اســـتدالل ای
ـــرای ایـــن  ـــرد اقتصـــادی و توســـعه یـــك وســـیله ب كـــه راهب
ـــالب  ـــوان انق ـــازی می ت ـــن الگوس ـــا ای ـــت و ب ـــت اس سیاس
ـــازندگی  ـــت س ـــش دول ـــن چال ـــا بزرگتری ـــرد. ام ـــادر ك را ص
ــت  ــن دولـ ــای ایـ ــت ها و راهبردهـ ــیار سیاسـ ــاد بسـ تضـ
ــد  ــه در آن از تعهـ ــود كـ ــی بـ ــون اساسـ ــداف قانـ ــا اهـ بـ
برادرنـــه نســـبت بـــه مســـلمانان و دفـــاع از مســـتضعفان 
ـــود  ـــع موج ـــاندن وض ـــش كش ـــه چال ـــن ب ـــم و همچنی عال
ـــت  ـــه سیاس ـــت ك ـــن در حالیس ـــود ای ـــان ب ـــه  جه و ناعادالن
ــا ایـــن  ــاد بـ ــادی دولـــت هاشـــمی كامـــال در تضـ اقتصـ
اهـــداف قـــرار می گرفـــت و هیج یـــك از ایـــن مـــوارد 
را در بـــر نمی گرفـــت. هرچنـــد كـــه دولـــت ســـازندگی در 
ایـــن مســـیر گام هایـــی برداشـــت لیكـــن نتوانســـت بـــه 
اهـــداف خـــود دســـت یابـــد چراكـــه فاصلـــه  دهك هـــای 
ـــت  ـــی و حمای ـــت اجتماع ـــد، عدال ـــاد ش ـــیار زی ـــه بس جامع
ــن  ــه باالتریـ ــورم بـ ــت و تـ ــگ باخـ ــتضعفین رنـ از مسـ
ـــوع  ـــن ن ـــه اي ـــد ک ـــید.هر چن ـــد( رس ـــود )49 درص ـــطح خ س
ــرد  ــري کـ ــدات جلوگيـ ــياري از تهديـ ــت ها از بسـ سياسـ
ـــر و  ـــراي تعامـــل براب ـــچ راهـــي را ب ـــاي غـــرب هي ـــي دني ول
اســـتفاده ايـــران از فنـــاوري و دانـــش و بازارهـــا و ســـرمايه 
ــاي  ــت.در دوره آقـ ــاز نگذاشـ ــا بـ ــوي روي مـ ــي جلـ غربـ
ـــات  ـــتر مماش ـــه بيش ـــد ک ـــت بع ـــی در دول ـــمي و حت هاش
و تســـاهل بـــا غـــرب صـــورت گرفـــت، تحولـــي عملـــي 
ــه در  ــورت نگرفـــت. نـ ــا صـ و واقعـــي از طـــرف غربي هـ
بعـــد تکنولـــوژي و نـــه در بعـــد ســـرمايه گذاري خارجـــي 
ـــران  ـــر روي اي ـــود ب ـــاي خ ـــردن بازاره ـــاز ک ـــد ب ـــه در بع و ن
و الحـــاق ايـــران بـــه ســـازمان تجـــارت جهانـــي کاري از 
ـــروع  ـــی ش ـــورهای غرب ـــاز کش ـــان آغ ـــت. از هم ـــش نرف پي
ـــد.  ـــته بودن ـــار نشس ـــه انتظ ـــاوت را ب ـــی متف ـــه کار دولت ب
ـــت ا... ـــه آی ـــردم ب ـــگاه م ـــان ن ـــک آلم ـــون شـــبکه ي تلويزي

ـــيار  ـــردم بس ـــرد  : م ـــف ک ـــه توصی ـــن گون ـــمی را ای هاش
شـــاد و اميـــدوار بـــه پـــاي صندوق هـــاي آرا رفتنـــد و 
مي گفتنـــد کـــه از انتخـــاب آقـــاي رفســـنجاني، بـــه 
بســـيار خوشـــحال هســـتند  رئيس جمهـــور  عنـــوان 
ـــد. شـــبکه  ـــراي کشـــور مي دانن ـــق ب ـــردي الي چـــون او را م
ـــاب  ـــه انتخ ـــردم ب ـــت : م ـــز گف ـــان نی ـــون آلم دو تلويزي
آقـــاي رفســـنجاني بســـيار اميدوارنـــد و مي گوينـــد 
ـــت او  ـــه دس ـــور ب ـــي در کش ـــي سياس ـــکالت اجتماع مش

حـــل خواهـــد شـــد.



همایش دوچرخه سواری

 به مناسبت دهه والیت برگزارشد

yegane@birjandtoday.ir امروز خراسان جنوبی - یگانه
همایـــش دوچرخـــه ســـواری جـــام دهـــه والیـــت بـــه همـــت کانـــون بســـیج 
ورزشـــکاران ،هیـــات ورزش هـــای همگانـــی اداره ورزش وجوانـــان شهرســـتان 
ـــن  ـــد. در ای ـــزار ش ـــتان برگ ـــتای موردس ـــامی روس ـــورای اس ـــاری وش و دهی
همایـــش ورزشکاران،مســـافت 45 کیلومتـــری بشـــرویه تاروســـتای ییاقـــی 
ـــی  ـــد را رکابزن ـــر)ع( هوگن ـــن اصغ ـــام زاده محمداب ـــپس ام ـــتان وس موردس
ـــتای  ـــی )ع(روس ـــا الفضل ـــات اب ـــکاران در هی ـــت ورزش ـــی اس نمودند.گفتن
ـــه  ـــای ندب ـــت دع ـــن قرائ ـــه وضم ـــه حضوریافت ـــح آدین ـــتان درصب موردس
ـــد. در  ـــه هوگنـــد را رکابزنـــی نمودن ـــه راصـــرف ومســـیر موردســـتان ب صبحان
ـــی  ـــته های ـــت نوش ـــتن دس ـــت داش ـــا در دس ـــکاران ب ـــم ورزش ـــن مراس ای

فرارســـیدن دهـــه والیـــت وعیدســـعیدقربان را گرامـــی داشـــتند.

هنرنمایی تیراندازان خراسان جنوبی 
در مسابقات قهرمانی کشور 

ـــیبل  ـــتان س ـــان اس ـــور نوجوان ـــدازی کش ـــی تیران ـــابقات قهرمان در مس
ـــو  ـــش 100 بان ـــی بی ـــن مل ـــن مارات ـــد. در ای ـــانه می رون ـــا را نش رقابت ه

ـــه  ـــهریورماه جاری در مجموع ـــور از 12 ش ـــر کش ـــداز سراس ـــای تیران و آق
ـــر  ـــد.   نیلوف ـــت می پردازن ـــه رقاب ـــر ب ـــا یکدیگ ـــران ب ـــی آزادی ته ورزش
حاتمـــی،  ســـیده فاطمه حســـینی و رشـــیده واحـــدی نماینده هـــای 
ــابقات  ــادی مسـ ــا تفنگ بـ ــدازی بـ ــته تیرانـ ــان جنوبی در رشـ خراسـ
قهرمانـــی کشـــور هســـتند.   در رشـــته تیرانـــدازی بـــا تپانچـــه بـــادی ایـــن 
ـــان جنوبی  ـــی از خراس ـــه نمایندگ ـــور ب ـــی کش ـــای قهرمان دور از رقابت ه
فرزانـــه ســـرزهی، آیلیـــن ورقانـــی و زینـــب رحیمـــی در مقابـــل 
ملی پوشـــان بـــرای کســـب مدال هـــای رنگـــی هنرنمایـــی می کننـــد.

مسابقات قهرمانی فوتبال نوجوانان خراسان جنوبی

تیم سرخ پوشان برسکوی نخست رقابت ها ایستاد
رئیـــس هیـــات فوتبـــال خراســـان جنوبی گفـــت: در مســـابقات قهرمانـــی 
ـــه نخســـت  ـــد رتب ـــم سرخ پوشـــان بیرجن ـــان اســـتان تی ـــال نوجوان فوتب
ـــتای  ـــرد: در راس ـــار ک ـــی اظه ـــن قهوه چ ـــرد. حس ـــب ک ـــا را کس رقابت ه
ـــوه  ـــتعدادهای بالق ـــایی اس ـــان و شناس ـــعید قرب ـــد س ـــت عی گرامیداش
ــد. وی  ــزار شـ ــتان برگـ ــان اسـ ــال نوجوانـ ــابقات فوتبـ ــی مسـ ورزشـ
ـــد  ـــان بیرجن ـــال سرخ پوش ـــم فوتب ـــتانی تی ـــن اس ـــن مارات ـــزود: در ای اف
کاپ قهرمانـــی را بـــاالی ســـر بـــرد، ایران جـــوان نایـــب قهرمـــان شـــد 
ـــأت  ـــس هی ـــرد. رئی ـــب ک ـــا را کس ـــوم رقابت ه ـــام س ـــگامان مق و پیش
ــان  ــال نوجوانـ ــابقات فوتبـ ــت: در مسـ ــان جنوبی گفـ ــال خراسـ فوتبـ
اســـتان 5 تیـــم بـــه صـــورت دوره ای در چمـــن طبیعـــی اســـتادیوم آزادی 

ـــد:  ـــادآور ش ـــی ی ـــد. قهوه چ ـــت پرداختت ـــه رقاب ـــر ب ـــا یکدیگ ـــد ب بیرجن
در مراســـم اختتامیـــه ایـــن رقابت هـــا بـــا حضـــور مســـؤوالن اداری و 
ـــا  ـــر ب ـــای برت ـــد از تیم ه ـــتان بیرجن ـــان جنوبی و شهرس ـــی خراس ورزش

ـــد. ـــل آم ـــه عم ـــل ب ـــی تجلی ـــدال و کاپ قهرمان ـــم، م حک

قهرمانان مسابقات ورزشی درمیان تجلیل شدند

درمیـــان گفـــت:  شهرســـتان  جوانـــان  و  ورزش  اداره  رئیـــس 
به مناســـبت گرامیداشـــت هفتـــه دولـــت مســـابقات قهرمانـــی 
ــا  ــزار و برترین  هـ ــک برگـ ــهر گزیـ ــنگ شـ ــی دارت و هفت سـ ورزشـ
تجلیـــل شـــدند. ســـیدمصطفی ســـیادت در گفت وگـــو بـــا فـــارس 
ــک در  ــهر گزیـ ــکار شـ ــوی ورزشـ ــش از 60 بانـ ــت: بیـ ــار داشـ اظهـ
رشـــته های دارت و هفت ســـنگ مهارتـــی بـــا یکدیگـــر بـــه رقابـــت 
پرداختنـــد. وی گفـــت: زینـــب آهنـــی در مســـابقات رشـــته دارت 
ـــت آورد و  ـــی را بدس ـــب قهرمان ـــا نای ـــوب امیدنی ـــد، محب ـــان ش قهرم
ـــان  ـــیادت خاطرنش ـــتاد. س ـــوم ایس ـــگاه س ـــروی در جای ـــه خس فاطم
کـــرد: در مســـابقات رشـــته هفت ســـنگ مهارتـــی خاطـــره فروتـــن 
ــد و  ــور دوم شـ ــه رحمانپـ ــرد، فاطمـ ــب کـ ــت را کسـ ــه نخسـ رتبـ
ـــد:  ـــادآور ش ـــرد. وی ی ـــود ک ـــوم را از آن خ ـــام س ـــتار مق ـــده پرس وحی
در مراســـم اختتامیـــه مســـابقات ورزشـــی بـــا حضـــور مســـؤوالن 
ـــی  ـــم قهرمان ـــپاس و حک ـــوح س ـــا ل ـــک ب ـــهر گزی ـــی ش اداری و ورزش

از برترین هـــا تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد.
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ـــد  ـــکی بیرجن ـــوم پزش ـــگاه عل ـــان دانش ـــاون درم مع
گفـــت:  هـــم اکنـــون 5  مرکـــز مشـــاوره و ارائـــه 
ـــد و  ـــهرهای بیرجن ـــتاری درش ـــای  پرس ـــت ه مراقب
ـــزل  ـــه بیمـــار در من ـــه خدمـــات ب طبـــس مجـــوز ارائ

ـــد. را دارن
ــری در  ــت خبـ ــی در نشسـ ــد دهقانـ ــر محمـ دکتـ
تشـــریح فعالیـــت هـــا و اهـــداف اجـــرای ایـــن 
ــه  ــان اینکـ ــت بابیـ ــط وزارت بهداشـ ــرح توسـ طـ
ــه  ــه بـ ــن برنامـ ــته ایـ ــال گذشـ ــاه سـ ــر مـ از تیـ
ــده ،  ــوم پزشـــکی ابـــاغ شـ ــای علـ ــگاه هـ دانشـ
ـــظ و  ـــن ، حف ـــور تامی ـــه منظ ـــز ب ـــن مراک ـــزود: ای اف
ارتقـــای ســـامت بیمـــاران از طریـــق ارائـــه خدمـــات 
ـــای  ـــه ه ـــه در زمین ـــی برنیازجامع ـــتاری مبتن پرس
درمانـــی،  آموزشـــی،  ای،  مشـــاوره  مراقبتـــی 
ـــش ســـامتی در  ـــی و ...در راســـتای افزای فیزیوتراپ
ـــی چـــون  ـــه بیمـــاری هـــای مزمن ـــا ب بیمـــاران مبت
ـــاص ،  ـــای خ ـــاری ه ـــاج، بیم ـــرطان،صعب الع س
ـــد . ـــده ان ـــاد ش ـــالمندان و .....ایج ـــه س ـــات ب خدم
ارائـــه  را  مراکـــز  ایـــن  ایجـــاد  از  هـــدف  وی 
خدمـــات بـــه بیمـــاران بعـــد از مرخـــص شـــدن 
ــوان  ــت عنـ ــدن دوره نقاهـ ــتان وگذرانـ از بیمارسـ
کـــرد و ادامـــه داد: مراقبـــت ایمـــن و بـــه صرفـــه 
در منـــزل در راســـتای کاهـــش زمـــان بســـتری در 
ـــی  ـــای درمان ـــه ه ـــش هزین ـــا، کاه ـــتان ه بیمارس
مراقبـــت و کاهـــش عفونـــت هـــای بیمارســـتانی 
ازدیگـــر نـــکات مثبـــت اجـــرای ایـــن طـــرح مـــی 

باشـــد.
ـــن  ـــی ای ـــای خدمات ـــه ه ـــه تعرف ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــان  ـــت، درم ـــر وزارت بهداش ـــاس نظ ـــر اس ـــز ب مراک
ـــت  ـــده، و معاون ـــخص ش ـــکی مش ـــوزش پزش و آم
ــرای راه  ــت: بـ ــارت دارد ، گفـ ــر آن نظـ ــان بـ درمـ
ـــود دارد  ـــی وج ـــرایط خاص ـــز ش ـــن مراک ـــدازی ای ان
و افـــرادی کـــه می خواهنـــد ایـــن مراکـــز را راه 
انـــدازی و مجـــوز بگیرنـــد بایـــد حتمـــا پرســـتار 
ـــد  ـــت بای ـــی اس ـــان کارشناس ـــر مدرکش ـــند و اگ باش
ـــند و  ـــرده باش ـــی ک ـــال کار بالین ـــج س ـــل پن ـــد اق ح

ـــد  ـــی ارش ـــا کارشناس ـــگاهی آنه ـــدرک دانش ـــر م اگ
و یـــا دکتـــری اســـت بایـــد حداقـــل دوســـال کار 
ــوز راه  ــد مجـ ــه بتواننـ ــند کـ ــرده باشـ ــی کـ بالینـ

انـــدازی ایـــن مراکـــز را دریافـــت کننـــد.
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  درمـــان  معـــاون   
ـــک  ـــا ی ـــا ب ـــد حتم ـــز بای ـــن مراک ـــزود: ای ـــد اف بیرجن
ــند و در  ــته باشـ ــرارداد داشـ ــی قـ ــک عمومـ پزشـ
ـــرای  ـــص ب ـــک متخص ـــا پزش ـــد ب ـــاز بای ـــورت نی ص

ــوند. ــکاری هماهنـــگ شـ همـ
 دهقانـــی ادامـــه داد: بـــه ازای هـــر 50 هـــزار 
نفـــر جمعیـــت، یـــک مرکـــز مشـــاوره و خدمـــات 
پرســـتاری راه انـــدازی می شـــود کـــه در صـــورت 
نیـــاز بـــرای مراکـــز زیـــر 50 هـــزار نفـــر جمعیـــت 
هـــم می تـــوان مجـــوز راه انـــدازی دو مرکـــز را 

صـــادر کـــرد.

شهرستان های استان نیازمند راه اندازی مراکز 

مراقبت های پرستاری در منزل

شهرســـتانهای  ســـایر  در  تصریـــح کـــرد:   وی 
خراســـان جنوبـــی ماننـــد قایـــن و فـــردوس کـــه 
ــه راه  ــاز بـ ــد نیـ ــی دارنـ ــل توجهـ ــت قابـ جمعیـ
ـــی  ـــراد حقیق ـــه از اف ـــم ک ـــز داری ـــن مراک ـــدازی ای ان

و حقوقـــی کـــه می تواننـــد ایـــن مراکـــز را راه 
انـــدازی کننـــد می خواهیـــم جهـــت ثبـــت نـــام 
بـــه دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی مراجعـــه و ســـیر 

ــد. ــی کننـ ــی و اداری را طـ ــل قانونـ مراحـ

ارائه خدمات پرستاری بدون مجوز خالف است

پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  درمـــان  مدیـــر 
بیرجنـــد نیـــز در ایـــن نشســـت اذعـــان داشـــت:  
بیمارســـتانها موظـــف هســـتند کـــه بـــا ایـــن 
ــز  ــن مراکـ ــامی ایـ ــد و اسـ ــرارداد ببندنـ ــز قـ مراکـ
ـــگاه  ـــایت دانش ـــتند در س ـــم هس ـــی ه ـــه خصوص ک
ـــردم  ـــته و م ـــود داش ـــد وج ـــکی بیرجن ـــوم پزش عل
ـــز  ـــن مراک ـــن  از ای ـــات گرفت ـــت تمـــاس و خدم جه
ـــد.  ـــه کنن ـــگاه مراجع ـــایت دانش ـــه س ـــد ب می توانن
ـــا  ـــا ب ـــه ه ـــرارداد بســـتن بیم ـــزود: : ق ـــدی اف ارجمن
ـــت،  ـــتور کار وزارت بهداش ـــم در دس ـــز ه ـــن مراک ای
درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی اســـت کـــه جهـــت 
ـــن  ـــی ای ـــات ده ـــای خدم ـــه ه ـــدن هزین ـــر ش کمت
ـــد. ـــل کن ـــه تقب ـــات را بیم ـــی از خدم ـــز بخش مراک

  وی ادامـــه داد : چنانچـــه افـــرادی بـــدون 
مجـــوز فعالیـــت پرســـتاری در منـــزل  داشـــته 
باشـــند تخلـــف بـــوده و بـــا آنهـــا برخـــورد 

می شـــود کـــه تـــا کنـــون دو مـــورد تخلـــف 
مشـــاهده و تذکـــرات الزم داده شـــده اســـت.

روش های بهره مندی از خدمات مشاوره پرستاری 

مدیـــر دفتـــر پرســـتاری دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
بیرجنـــد، نیـــز در ایـــن جلســـه بـــا بیـــان اینکـــه  
ــات  ــد از خدمـ ــه روش می تواننـ ــه سـ ــاران بـ بیمـ
ایـــن مراکـــز بهـــره منـــد شـــوند ، گفـــت:  یکـــی از 
ـــد  ـــتان بع ـــق بیمارس ـــی از طری ـــها معرف ـــن روش ای
از ترخیـــص بیمـــار توســـط ســـر پرســـتار بخـــش 
بـــا توجـــه بـــه خدمـــات مـــورد نیـــاز بـــه یکـــی از 
مراکـــز اســـت . زهـــرا فـــرج ا... زاده افـــزود: روش دوم 
ـــک و در  ـــب پزش ـــه مط ـــار ب ـــه بیم ـــق مراجع از طری
صـــورت تشـــخیص پزشـــک  جهـــت خدمـــات گرفتـــن 
ـــی می شـــوند  و روش  ـــه معرف ـــن مراکزک ـــار از ای بیم
ـــش  ـــا اطرافیان ســـوم هـــم خـــود شـــخص بیمـــار و ی
ــات  ــه خدمـ ــان بـ ــه بیمارشـ ــد کـ ــاس کننـ احسـ
ـــد  ـــواده نتوانن ـــه اعضـــای خان ـــاز دارد ک پرســـتاری نی
ـــز  ـــن مراک ـــات ای ـــد از خدم ـــی توانن ـــد م انجـــام دهن
ـــه هـــر مرکـــزی  ـــد کـــه در ایـــن رابطـــه ب اســـتفاده کنن
ــه و  ــاس گرفتـ ــند تمـ ــته باشـ ــل داشـ ــه تمایـ کـ

ــد. ــکاری می کننـ ــای همـ تقاضـ

مسابقه دارت ویژه خانواده کارکنان شبکه بهداشت 

سربیشه برگزار شد
بـــه مناســـبت عیـــد ســـعید قربـــان یـــک دوره مســـابقه دارت 
ویـــژه خانـــواده کارکنـــان شـــبکه بهداشـــت و درمـــان سربیشـــه 
ـــان  ـــکاری اداره ورزش و جوان ـــا هم ـــابقه ب ـــن مس ـــد. ای ـــزار ش برگ
و مرکـــز بهداشـــت ایـــن شهرســـتان، توســـط محمـــد دوســـت 
ــبکه  ــان شـ ــواده کارکنـ ــژه خانـ ــبکه، ویـ ــن شـ ــط ورزش ایـ رابـ

بهداشـــت، در سربیشـــه برگـــزار شـــد.
ـــواده  ـــد، خان ـــزار ش ـــی برگ ـــورت خانوادگ ـــه بص ـــابقه ک ـــن مس در ای
ـــای اول  ـــه ه ـــب رتب ـــه ترتی ـــعودی ب ـــفی،مودی و مس ـــای یوس ه

ـــد. ـــب کردن ـــوم را کس ـــا س ت

 بدمینتون بازان پسر خراسان جنوبی 

به مسابقات کشوری اعزام می شوند

ـــن  ـــی و چهارمی ـــی در س ـــان جنوب ـــر خراس ـــون پس ـــم بدمینت تی
دوره مســـابقات بدمینتـــون قهرمانـــی کشـــور اســـتان ســـمنان 
حضورمـــی یابـــد. تیـــم بدمینتـــون پســـران خراســـان جنوبـــی 
در ســـی و چهارمیـــن دوره مســـابقات بدمینتـــون قهرمانـــی 
کشـــورکه ازتاریـــخ 13لغایـــت16 شـــهریورماه جـــاری دراســـتان 
ـــن دوره  ـــد. در ای ـــی یاب ـــور م ـــد حض ـــد ش ـــزار خواه ـــمنان برگ س
ـــی،  ـــک خاران ـــا ت ـــت، علیرض ـــد دوس ـــن محم ـــابقات بنیامی از مس
ـــند  ـــدی دلپس ـــین ومه ـــلمانی، حس ـــواد س ـــی، ف ـــعود اطمینان مس
بـــه مربیگـــری مهـــدی تابعـــی و سرپرســـتی ســـید محمـــد صـــادق 

ـــد. ـــی نماین ـــی م ـــی را همراه ـــان جنوب ـــم خراس ـــی تی بهرام

تیم های فوتسال صعود کننده 

به مرحله شهرستانی در زیرکوه مشخص شدند

ــتانی از  ــه شهرسـ ــه مرحلـ ــده بـ ــود کننـ ــای صعـ ــم هـ تیـ
یاســـت جمهـــوری  ســـری مســـابقات فوتســـال جـــام ر
یرکـــوه مشـــخص  گرامیداشـــت هفتـــه دولـــت شهرســـتان ز
شـــدند. تقابـــل تیـــم هـــا بـــرای عبـــور از مرحلـــه حذفـــی 
ــت  یاسـ ــام ر ــال جـ ــابقات فوتسـ ــزاری مسـ ــه برگـ در ادامـ
ــام  ــهیدان واالمقـ ــر شـ ــت یادوخاطـ ــوری گرامیداشـ جمهـ
رجایـــی و باهنـــر مرحلـــه انتخابـــی تیـــم هـــای برتـــر هـــر 
بخـــش بـــه اتمـــام رســـید و تیـــم هـــای صعـــود کننـــده 
یفـــان خـــود را در مرحلـــه شهرســـتانی  بخـــش هـــا حر
شـــناختند. در ادامـــه ایـــن ســـری از مســـابقات چهارتیـــم 
از بخـــش مرکـــزی ، دو تیـــم از بخـــش شاســـکوه و دو 
ــان  یفـ ــت حر ــس از شکسـ ــان پـ ــش زهـ ــز از بخـ ــم نیـ تیـ

ــد. ــود کردنـ ــتانی صعـ ــه شهرسـ ــه مرحلـ بـ

برترین های سنگ نوردی
 دختران خراسان جنوبی معرفی شدند

ورزشـــی  صعودهـــای  و  کوهنـــوردی  هیـــأت  رئیـــس 
خراســـان جنوبی گفـــت: مســـابقات قهرمانـــی ســـنگ نوردی 
دختـــران اســـتان برگـــزار و برترین هـــا بـــرای اعـــزام بـــه 
در  قبـــاد گنجـــی  شـــدند.  معرفـــی  رقابت هـــای کشـــوری 
ــایی و  ــتای شناسـ ــرد: در راسـ ــار کـ ــارس اظهـ ــا فـ ــو بـ گفت وگـ
پـــرورش اســـتعدادهای بالقـــوه ورزشـــی و گرامیداشـــت عیـــد 
ـــزار  ـــتان برگ ـــنگ نوردی بانـــوان اس ـــابقات س ـــان مس ـــعید قرب س
ـــر  ـــش از 40 دخت ـــتانی بی ـــن اس ـــن مارات ـــزود: در ای ـــد. وی اف ش
دیـــوار  در  نوجـــوان ســـنگ نورد خراســـان جنوبی  و  نونهـــال 
صخره نـــوردی ســـالن ورزشـــی شـــهید ســـرحدی مجموعـــه 
ورزشـــی خاتم االنبیـــا)ص( بیرجنـــد بایکدیگـــر بـــه رقابـــت 

پرداختنـــد.
ورزشـــی  صعودهـــای  و  کوهنـــوردی  هیـــأت  رئیـــس 
 d نوجوانـــان گـــروه  ســـنی  رده  در  خراســـان جنوبی گفـــت: 
)متولدیـــن ۸۵و۸۶( مســـابقات ســـنگ نوردی دختـــران اســـتان 
ـــی  ـــور نایب قهرمان ـــکا محمدپ ـــد، نی ـــان ش ـــازرگان قهرم ـــل ب عس
ـــرای  ـــاز الزم را ب ـــت امتی ـــری نتوانس ـــوی دیگ ـــرد و بان ـــب ک را کس
ـــنی  ـــرد: در رده س ـــح ک ـــی تصری ـــت آورد. گنج ـــومی بدس ـــام س مق
نوجوانـــان گـــروه c )متولدیـــن ۸۳و۸۴ ( رقابت هـــا مهســـا 
ســـاالری بـــر ســـکوی نخســـت ایســـتاد، صبـــا مظاهـــری دوم 
شـــد و ســـحر مظاهـــری مقـــام ســـوم را از آن خـــود کـــرد. وی 
خاطرنشـــان کـــرد: در رده ســـنی نونهـــاالن گـــروه a )متولدیـــن 
۸۷و۸۸( مســـابقات ســـنگ نوردی دختـــران خراســـان جنوبی 
یگانـــه رضایـــی رتبـــه نخســـت را کســـب کـــرد، زهـــرا مایـــی 
نایـــب قهرمـــان شـــد و ســـارینا محمد پـــور مقـــام ســـوم را 
ـــر  ـــرات برت ـــد: نف ـــادآور ش ـــؤول ی ـــام مس ـــن مق ـــت آورد. ای بدس
بـــرای  خراســـان جنوبی  دختـــران  ســـنگ نوردی  مســـابقات 
شـــرکت در رقابت هـــای قهرمانـــی کشـــور گرامیداشـــت »عیـــد 
ـــزام  ـــمنان اع ـــه س ـــهریورماه ب ـــا 18 ش ـــت« از 17 ت ـــت و والی امام

خواهنـــد شـــد.

اخبار ورزشی
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کاریکاتور: سرابی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبرداد:

فعالیت 5 مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل در استان
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رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی ایـــران و جمعـــی از مدیـــران 
ـــان  ـــته مهم ـــه گذش ـــه هفت ـــور ک ـــای کش ـــک ه ـــل بان عام
یـــک روزه اســـتانمان بودنـــد بـــه همـــراه اســـتاندار 
مدیـــران  از  جمعـــی  و  معاونانـــش  خراســـان جنوبی، 
دســـتگاه هـــای اجرایـــی اســـتان  از کارخانـــه کویـــر تایـــر 
واقـــع در شـــهرک صنعتـــی بیرجنـــد بازدیـــد بـــه عمـــل 
ـــوه  ـــا نح ـــک ب ـــد از نزدی ـــالن تولی ـــور در س ـــا حض ـــد و ب آوردن
تولیـــد تایـــر، دســـتاوردهاو مراحـــل تکمیـــل فـــاز جدیـــد 
ـــر در  ـــر تای ـــرکت کوی ـــل ش ـــدند. مدیرعام ـــنا ش ـــه آش کارخان
ـــاظ  ـــر از لح ـــرکت کویرتای ـــه ش ـــان اینک ـــا بی ـــم ب ـــن مراس ای
ـــاورزی  ـــبک و کش ـــنگین، س ـــای س ـــش تایره ـــی در بخ وزن
12 درصـــد و در بخـــش ســـواری 23 درصـــد کل تایـــر کشـــور را 
ـــر  ـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت، گفـــت:  شـــرکت کویرتای ب
ـــور را  ـــواری کش ـــای س ـــای خودروه ـــاز تایره ـــد از نی 22 درص

ـــد و خوشـــبختانه 36 درصـــد از کل تایرهـــای  تامیـــن می کن
ســـواری کشـــور در ایـــن کارخانـــه تولیـــد می شـــود.

فعالیت شرکت کویر تایر با سرمایه 70 میلیاردی در استان 

ــی  ــکل یابـ ــد شـ ــه رونـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــدس زینلـ  مهنـ
ـــال  ـــر در س ـــر تای ـــرکت کوی ـــزود:  ش ـــر اف ـــر تای ـــه کوی کارخان
ـــا 23  ـــه کار کـــرد و ب ـــا 100 هـــزار تومـــان ســـرمایه آغـــاز ب 66 ب
ـــت افزایـــش ســـرمایه، در حـــال حاضـــر ســـرمایه شـــرکت  نوب

ـــت. ـــیده اس ـــان رس ـــارد توم ـــه 70 میلی ب
ـــا ســـرمایه گـــذاری 4 هـــزار و  وی ادامـــه داد : ایـــن شـــرکت ب
ـــک ســـپه  200 ســـهامدار از 42 شـــهر کشـــور  و مشـــارکت بان
ـــور  ـــازی در کش ـــرکت تایرس ـــتین ش ـــه و نخس ـــکل گرفت ش
ـــوی  ـــه س ـــور ب ـــر را در کش ـــد تای ـــوژی تولی ـــه تکنول ـــت ک اس

ـــت. ـــرده اس ـــت ک ـــس هدای ـــدات تیوپل تولی

تولید تایر سبز برای نخستین بار در دی ماه 95 

ـــن  ـــز ای ـــی نی ـــاد مقاومت ـــه اقتص ـــرد:در زمین ـــان ک وی بی
ــتگاه های  ــیاری از دسـ ــته بسـ ــون توانسـ ــرکت تاکنـ شـ
مـــورد نیـــاز تایـــر ســـازی را بـــا دانـــش بومـــی و 
ـــد  ـــاه 95 بع ـــازد و در دی م ـــود بس ـــی خ ـــدی داخل توانمن
از 8 مـــاه مهندســـی معکـــوس ایـــن شـــرکت توانســـت 
ــد  ــور تولیـ ــار در کشـ ــتین بـ ــرای نخسـ ــبز را بـ ــر سـ تایـ
کنـــد. مدیرعامـــل شـــرکت کویـــر تایـــر از افزایـــش 
ــرف  ــدی مصـ ــش 2.5 درصـ ــدی کارکردتایر،کاهـ 20درصـ
ســـوخت،کاهش مصـــرف انـــرژی و قیمـــت تمـــام شـــده و 
ـــای  ـــوان ویژگی ه ـــه عن ـــت  ب ـــط زیس ـــا محی ـــازگاری ب س
ـــرژی  ـــرف ان ـــاخص مص ـــزود: ش ـــرد و اف ـــاد ک ـــبز ی ـــر س تای
بـــرق ایـــن شـــرکت حـــدود 20درصـــد کمتـــر از معیـــار 
ــرژی  اســـتاندارد اســـت و  در زمینـــه صرفه جویـــی انـ

کارخانـــه کویـــر تایـــر 16 ســـال متوالـــی رکـــورد  صرفـــه 
جویـــی انـــرژی در مصـــرف بـــرق، آب و گاز را بـــه خـــود 

ــاص داده اســـت. اختصـ

کویر تایر هیچ بدهی بانکی ندارد 

زینلـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه شـــرکت کویـــر تایـــر دارای 
ـــن  ـــه بدهـــی بانکـــی نیســـت، اذعـــان داشـــت: ای هیـــچ گون
شـــرکت در بـــورس براســـاس شـــاخص های خردادمـــاه در 
ـــه 25 در کل  ـــن شـــرکت های تایرســـازی اول و دارای رتب بی

شـــرکت های بورســـی اســـت. 

6 درصد اشتغال استان در کارخانه کویر تایر 

ـــر  ـــزار و 163 نف ـــه دارای ه ـــن مجموع ـــرد: ای ـــح ک وی تصری
ـــه  ـــر ب ـــزار نف ـــکار و 5 ه ـــر پیمان ـــتقیم، 430 نف ـــروی مس نی

ـــد،  ـــتان 6 درص ـــت و در کل اس ـــتقیم اس ـــر مس ـــورت غی ص
ـــل  ـــوزه حم ـــه ح ـــد و در مجموع ـــد 14 درص ـــهر بیرجن در ش
ـــت. وی  ـــتغال را دارا اس ـــهم اش ـــد س ـــز 21 درص ـــل نی و نق
ـــان  ـــارد توم ـــال 360 میلی ـــه امس ـــن کارخان ـــرد: ای ـــان ک بی
فـــروش خواهـــد داشـــت کـــه بـــه انـــدازه ارزش ریالـــی 
ــاب  ــران و عنـ ــک، زعفـ ــت زرشـ ــطح زیر کشـ ــام سـ تمـ

ـــت. ـــتان اس اس

بیرجند نیازمند پروژه هایی مثل کویرتایر است

رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی نیـــز در بازدیـــد از کارخانـــه 
ـــبت  ـــب نس ـــنایی و تعص ـــه آش ـــاره ب ـــا اش ـــر ب ـــر تای کوی
ـــه شـــرایط  ـــادآور شـــد ک ـــدو تأســـیس ی ـــر از ب ـــه کویرتای ب
ـــی  ـــر م ـــرای کویرتای ـــی را ب ـــات مبارک ـــد اتفاق ـــی نوی فعل
ـــر  ـــر تای ـــت کوی ـــه اردیبهش ـــوان از آن ب ـــی ت ـــه م ـــد ک ده

ــم  ــورش  در مراسـ ــه حضـ ــیف بـ ــر سـ ــرد. دکتـ ــاد کـ یـ
ــه  ــر گونـ ــزود: هـ ــرد و افـ ــاره کـ ــه  اشـ ــاح کارخانـ افتتـ
اقدامـــی کـــه بتوانـــد حرکـــت رو بـــه رشـــد کویرتایـــر را 
ـــود. وی  ـــد ب ـــا خواه ـــت کاری م ـــد در اولوی تســـهیل نمای
ــه ای  ــی نمونـ ــه صنعتـ ــر مجموعـ ــه داد:  کویرتایـ ادامـ
ــاز بـــه طـــرح هـــای توســـعه ای داردو  اســـت کـــه نیـ
یـــک مجموعـــه صنعتـــی موفـــق بـــه یـــک مدیـــر بـــا 
انگیـــزه، فضـــای مناســـب کاری بـــا کادری مجـــرب، 
کارآزمـــوده و بـــا انســـجام کاری نیـــاز دارد  کـــه  کویـــر 
تایـــر بـــا داشـــتن چنیـــن شـــرایطی از ایـــن بـــه بعـــد 
نیـــز براســـاس اصـــول علمـــی و مطابـــق بهتریـــن 
ـــش  ـــش از پی ـــش بی ـــه فعالیت ـــی ب ـــتانداردهای جهان اس
ـــد  ـــد نیازمن ـــرد: بیرجن ـــد ک ـــد داد.  وی تاکی ـــه خواه ادام

پـــروژه هایـــی هماننـــد کویرتایـــر مـــی باشـــد.

در بازدید رئیس کل بانک مرکزی ایران از کارخانه کویر تایر عنوان شد :

کویـرتایر
 مجموعه صنعتی نمونه 

 بیرجند نیازمند پروژه هایی مثل  کویر تایر است


