دکتر روحانی در دیدار رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی:

اراده ایران تحکیم روابط همه جانبه با آفریقای جنوبی است
رئیـــس جمهـــور در دیـــدار رئیـــس مجلـــس
نماینـــدگان آفریقـــای جنوبـــی گفـــت:
اراده جمهـــوری اســـامی ایـــران تحکیـــم
روابـــط همـــه جانبـــه بـــا کشـــورهای قـــاره
آفریقـــا و بویـــژه آفریقـــای جنوبـــی اســـت.
حجت االس ــام و المس ــلمین حس ــن روحان ــی
در دیـــدار ‹بالـــکا ام بتـــه ‹ رئیـــس مجلـــس

آسمان ایران فضای امن در منطقه
پرآشوب غرب آسیاست

در ششمین جلسه غیرعلنی شورای شهر بیرجند مصوب شد:

رئیـــس ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح تاکیـــد کـــرد:
جمه ــوری اس ــامی ای ــران آس ــمان امن ــی دارد و آس ــمان
کشـــور جـــزو امـــن تریـــن فضاهـــا در منطقـــه جنـــوب
غ ــرب آس ــیا اس ــت .ب ــه گ ــزارش ایرن ــا ،س ــردار س ــر لش ــکر
پاس ــدار محم ــد باق ــری اف ــزود :همی ــن فض ــای ام ــن در
کشـــور باعـــث شـــده بســـیاری از هواپیماهـــا و شـــرکت
هـــای هواپیمایـــی مسیرشـــان را بـــه ســـمت فضـــای
جمهـــوری اســـامی ایـــران تغییـــر دهنـــد.

کارگروه مشورتی برای انتخاب شهردار

نماینـــدگان آفریقـــای جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه
حمایـــت مـــردم ایـــران از مبـــارزات مـــردم
آفریق ــای جنوب ــی ب ــه رهب ــری نلس ــون مان ــدال
علیـــه نـــژاد پرســـتی ،از توســـعه و تقویـــت
روابـــط تهـــران – پرتوریـــا طـــی ســـال های
پـــس از پیـــروزی انقـــاب اســـامی ابـــراز
خرســـندی کـــرد.

تا زمان انتخاب شهردار جلسات شورا غیر علنی خواهد بود
صفحه 5

بازدید از سایت های نظامی
در برجام پیش بینی نشده است
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تفکر ،تحمل ،مدارا

کوچ فرزانگان ،تکرارتلخ وبی
پایان!!...
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

معاون استاندار خواستار شد:

ورود کاالی قاچاق از معضالت
کشور است

مشارکت همه دستگاه ها در گرامیداشت
هفته دفاع مقدس
3
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در بازدید رئیس کل بانک مرکزی از کارخانه کویرتایر عنوان شد:

کویـرتایر مجموعه صنعتی نمونه

8

واریز سود سهام عدالت به حساب
متوفیان دارای شماره شبا

بازخوانی دولت های بعد از انقالب به بهانه آغاز به کار دولت

دولت پنجم؛ تالش برای سازندگی

6

جزئیاتی از نوزاد رهاشده در رودخانه

افزایش  40درصدی نذورات قربانی
5

که زنده پیدا شد

4

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

طرحی برای بازگشت

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی:

2/

فضای سبز پادگان باید با چاه آب به شهرداری تحویل شود5/

عکس :امروز خراسان جنوبی -مرادی

در خراسان جنوبی

س ــخنگوی س ــازمان ان ــرژی اتم ــی تاکی ــد ک ــرد :ام ــکان
بازدیـــد از ســـایت هـــای نظامـــی کشـــورمان در برجـــام
پیـــش بینـــی نشـــده اســـت .بهـــروز کمالونـــدی در
افـــزود :در برج ــام ،پادم ــان و پروتـــکل الحاق ــی هیـــچ
صحبتـــی از دسترســـی بـــه ســـایت هـــای نظامـــی
نش ــده اس ــت و آژان ــس صرف ــا ب ــر م ــواد هس ــته ای و
حسابرســـی آن کنتـــرل دارد.

مشــموالنی کــه شــماره شــبای خــود را بــه ســامانه ســهام
عدالـــت ارائـــه و تاییـــد آن را دریافـــت کردهانـــد ،امـــا
پـــس از مدتـــی متوفـــی شـــدهاند ،ســـود ســـهام عدالـــت
میگیرند.ســـازمان خصوصـــی ســـازی اعـــام کـــرد:
براس ــاس قان ــون ب ــا گذش ــت  10س ــال از اختص ــاص س ــهام
عدال ــت ب ــه مش ــموالن ،س ــوداین س ــهام بای ــد ب ــه ص ــورت
نق ــدی ب ــه حس ــاب دارن ــدگان س ــهام عدال ــت واری ــز ش ــود.
مش ــموالن ب ــا مراجع ــه ب ــه س ــامانه س ــهام عدال ــت اق ــدام
ب ــه ورود ش ــماره ش ــبای حس ــاب بانک ــی خ ــود کنن ــد.

2
سرمقاله

کوچ فرزانگان ،تکرارتلخ وبی پایان!!...
امروز خراسان جنوبی  -محمد راعی فرد mohammadraeifard@yahoo.com-

ای ــن ب ــار نوب ــت اس ــتانی دیگ ــر ب ــود چس ــبیده ب ــه خلی ــج
ف ــارس ،نوجوانان ــی ک ــه جه ــت ش ــرکت در اردوی ــی ق ــرار ب ــود
همگ ــی دور ه ــم جم ــع ش ــوند ،جم ــع ش ــدند ام ــا ن ــه در اردو
کـــه حوالـــی ســـاعت چهـــار صبـــح در کنـــار پلـــی و برخـــورد
بـــا جدولـــی و ســـرنگونی اتوبوســـی کـــه بـــرای شـــان شـــد
اردوی م ــرگ!!
مـــا ملـــت عجیبـــی هســـتیم ،زود بـــه همـــه چیـــز عـــادت
می کنی ــم ،ب ــه م ــرگ ،ب ــه خودروه ــای ب ــی کیفی ــت ،ب ــه دزدی
و ارتش ــا و پرداخ ــت س ــودهای کالن بانک ــی ،ب ــه اخت ــاس و
البی گری هـــای عجیـــب و غریـــب در مرکـــز قانـــون گـــذاری
ک ــه چگون ــه حداکثری ه ــا ح ــذف و حداقل ــی ه ــا حداکث ــری
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.
عادتـــی کـــه پـــس از مدتـــی تبدیـــل مـــان مـــی کنـــد بـــه
آدم هـــای خنثـــی و بیخیـــال ،تبدیـــل مـــان مـــی کنـــد بـــه
کوهـــی از احســـاس بـــی تفکـــر ،تبدیـــل مـــان مـــی کنـــد
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
دفـــاع و خواســـته هـــای مـــان را ارائـــه دهیـــم.
نمی دانـــم ایـــن چندمیـــن حادثـــه مرگبـــاری اســـت کـــه
چنیـــن مـــردم را بـــه ماتـــم نشـــاند ،ابتـــدا خبـــر و ســـپس
دنی ــای مج ــازی و واقع ــی منفج ــر م ــی ش ــوند از آه و نال ــه،
جم ــات س ــوزناک و اش ــعاری مغم ــوم کنن ــده ک ــه ت ــورا پ ــر
م ــی کن ــد از نغم ــه های ــی ک ــه ع ــادت م ــان ش ــده در س ــوگ
س ــربازان م ــان ،ت ــور راهی ــان نورم ــان ،تیزهوش ــان و نخب ــگان
مـــان بســـراییم ،مـــا چنیـــن ملتـــی هســـتیم کـــه چشـــم و
گ ــوش م ــان دوخت ــه ش ــده ب ــه ده ــان مس ــئوالن م ــان ک ــه
چ ــه افاض ــه م ــی کنن ــد ،تس ــلیتی و ش ــور و احساس ــی مث ــل
همیشـــه و ســـپس ســـکانس پایانـــی ایـــن ســـریال خونیـــن
کـــه مربـــوط مـــی شـــود بـــه کمیتـــه حقیقـــت یـــاب!! در
مجلـــس کمیتـــه تشـــکیل مـــی دهیـــم ،در وزارت آمـــوزش و
پـــرورش کمیتـــه تشـــکیل می دهیـــم امـــا پـــس از  4دهـــه
و تش ــکیل ای ــن هم ــه کمیت ــه های ــی ک ــه بیش ــتر ب ــه ش ــعور
م ــردم توهی ــن م ــی کنن ــد ت ــا یافت ــن حقیق ــت ،تبدی ــل م ــی
ش ــود ب ــه دیگ ــی ک ــه هیچ ــگاه آب ــی ب ــرای ای ــن م ــردم ب ــه ب ــن
بس ــت رس ــیده گ ــرم نم ــی کن ــد.
چ ــه کس ــانی و ارگان ه ــا و موسس ــات و نهادهای ــی مس ــئولیت
پرپرشـــدن ایـــن همـــه گل هـــای گلســـتان مـــام میهـــن را
بـــه عهـــده می گیرنـــد؟ آمـــوزش و پـــرورش؟ پایانـــه هـــای
مس ــافربری؟ وزارت راه؟ س ــازندگان خ ــودرو؟ رانن ــدگان؟ دول ــت؟
مجلــس؟ قــوه قضائیــه؟ باورکنیــم و بــاور کنیــد کــه خــون ایــن
نوجوان ــان و جوانان ــی ک ــه اینگون ــه دردن ــاک هج ــرت م ــی کنن ــد
رنگــش قرمــز اســت ،مثــل تمامــی خــون هــای دیگــر ،اینجاهــم
پ ــدر ،م ــادر ،خواه ــر و ب ــرادری و محل ــه ،ش ــهری و اس ــتانی ب ــه
ع ــزا م ــی نش ــینند ،لطف ــا ب ــرای ای ــن نوجوان ــان و جوان ــان ه ــم
تبلی ــغ کنی ــد ،این ــان ه ــم س ــرمایه ه ــای ب ــه فن ــا رفت ــه ای ــن
مملک ــت و م ــردم ان ــد!! ای ــن ب ــه خ ــون غلطی ــدگان ه ــم ب ــوی
ای ــران م ــی دهن ــد ،تاب ــوت ای ــن نخب ــگان آین ــده را نی ــز در پرچ ــم
س ــه رن ــگ کشورش ــان بپیچی ــد ،م ــردم خ ــود ب ــدون تبلی ــغ م ــی
داننــد کــه چگونــه تشــییع کننــد فرزندانشــان را چــون همیشــه.
ای ــن آخری ــن حادث ــه نب ــود پ ــس طب ــق ع ــادت م ــان ب ــاز ب ــه
انتظ ــار م ــی نش ــینیم ک ــه گ ــروه دیگ ــری ن ــاکام از ای ــن دنی ــا
رخ ــت بربندن ــد ،انتظ ــاری ک ــه زی ــاد ب ــه ط ــول نخواه ــد انجامی ــد
چــون چرخــه معیــوب کــی بــود کــی بــود مــن نبــودم همچنــان
ادام ــه خواه ــد یاف ــت!!...

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

ورود کاالی قاچاق از معضالت کشور است

امروز خراسان جنوبی  -یاوری yavari@Birjandtoday.ir
نماین ــده ول ــی فقی ــه در خراس ــان جنوب ــی ب ــا بی ــان اینک ــه
ورود کاالهـــای قاچـــاق یکـــی از معضـــات کشـــور اســـت،
گف ــت :تامی ــن م ــواد غذای ــی از مناب ــع نامطل ــوب ،اقتص ــاد
کش ــور را در خط ــر م ــی ان ــدازد و ات ــکا از ان ــواع تقل ــب ه ــا
مش ــاهده ش ــده در برخ ــی از فروش ــگاه ه ــا مصونی ــت دارد.
آیـــت ا ...ســـیدعلیرضا عبـــادی در دیـــدار رئیـــس اداره
عقیدت ــی سیاس ــی س ــازمان ات ــکای کش ــور اظه ــار داش ــت:
امـــروز مســـئله امنیـــت غذایـــی از اهمیـــت بســـیاری
برخـــوردار اســـت .وی بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد بـــه محـــل
تامی ــن م ــواد غذای ــی م ــورد نی ــاز توج ــه ک ــرد ،گف ــت :یک ــی
از معض ــات ام ــروز کش ــور ورود ان ــواع و اقس ــام کااله ــا از
مناب ــع نامطل ــوب و قاچ ــاق اس ــت و ای ــن مس ــئله س ــبب
ایجـــاد رکـــود و بیـــکاری در کشـــور مـــی شـــود .نماینـــده
ولـــی فقیـــه در خراســـان جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه
تامی ــن م ــواد غذای ــی از مناب ــع نامطل ــوب اقتص ــاد کش ــور
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...
عب ــادی ب ــه تولی ــدات داخل ــی اش ــاره ک ــرد و اف ــزود :اگ ــر

بخواهی ــم کش ــور از مس ــائل رک ــود ،بی ــکاری و ت ــورم نج ــات
پیـــدا کنـــد بایـــد بـــه عرضـــه و فـــروش کاالی تولیـــدی
داخلـــی توجـــه داشـــته باشـــیم .وی بـــا بیـــان اینکـــه
س ــازمان ات ــکا وظیف ــه تامی ــن مایحت ــاج نیروه ــای مس ــلح
و خانـــواده هایشـــان را بـــر عهـــده دارد ،ادامـــه داد :ایـــن
س ــازمان از ان ــواع تقل ــب ه ــا ک ــه در برخ ــی از فروش ــگاه ه ــا
مش ــاهده م ــی ش ــود مصونی ــت دارد .نماین ــده ول ــی فقی ــه
در خراس ــان جنوب ــی ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه نیروه ــای مس ــلح
مفاخ ــر کش ــور هس ــتند ،گف ــت :نیروه ــای مس ــلح خ ــاری
در چشـــم بیگانـــگان محســـوب مـــی شـــوند و بـــر خـــاف

برخ ــی از اقش ــار ،تم ــام کش ــور خان ــه آن ه ــا ب ــه حس ــاب
م ــی آی ــد و بای ــد امنی ــت خان ــواده ه ــای نیروه ــای مس ــلح
مدنظـــر باشـــد .آیـــت ا ...عبـــادی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه
حض ــور روحانی ــت اداره عقیدت ــی سیاس ــی در کن ــار س ــازمان
ات ــکا ب ــه عن ــوان چ ــراغ راه محس ــوب م ــی ش ــود ،اف ــزود:
ســـازمان اتـــکا از دانـــش و تدبیـــر روحانیـــت و عالمـــان
دینـــی بهـــره مـــی گیـــرد و حالـــت توجـــه بـــه ارزش هـــا
همـــواره حفـــظ مـــی شـــود .وی خاطرنشـــان کـــرد :اداره
عقیدت ــی سیاس ــی هم ــواره ب ــه عن ــوان ب ــازوی فرهنگ ــی و
نظامـــی در کشـــور مطـــرح بـــوده اســـت.

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

عزمی برای افتتاح مجتمع فوالد قائنات وجود ندارد
عضومجمــع نماینــدگان اســتان خراســان جنوبــی درمجلــس بــا تاکیــد براینکــه
متاســفانه اوضــاع و احــوال اشــتغال خــوب نیســت ،گفــت :یکــی از کارهــای کــه
م ــی توانس ــت در ای ــن چن ــد س ــال موف ــق ش ــود ف ــوالد قائن ــات ب ــود ک ــه ق ــرار
بــود 3ســال قبــل افتتــاح شــود و گفتنــد ســال بعــد و االن هــم وعــده امســال
رام ــی دهن ــد ک ــه افتت ــاح م ــی ش ــود؛در حال ــی ک ــه همت ــی ب ــرای افتت ــاح ای ــن
پ ــروژه مل ــی وج ــود ن ــدارد .فالحت ــی خاطرنش ــان ک ــرد:از چن ــد س ــال گذش ــته
همــه مراحــل بهــره بــرداری از ایــن پــروژه از جملــه کارشناســی آب انجــام شــده
اس ــت و دس ــتگاه های ــی ک ــه بای ــد در ای ــن منطق ــه ب ــرای اس ــتفاده بهین ــه از
منابــع آبــی نصــب شــود ،انجــام شــده اســت و چــاه هــای آب خریــداری شــده
و مجوزاه ــای آن ص ــادر ش ــده اس ــت و حت ــی فاینان ــس خارج ــی نی ــز ب ــه ای ــن
پ ــروژه تزری ــق ش ــده و ب ــه بخ ــش خصوص ــی واگ ــذار ش ــده اس ــت؛اما متاس ــفانه
همت ــی ب ــرای رف ــع مش ــکالت ای ــن ش ــرکت در دول ــت یازده ــم وج ــود نداش ــته
کــه امیدواریــم در دولــت دوازدهــم ایــن پــروژه بــه نتیجــه واقعــی خــود برســد
و افتت ــاح آن منج ــر ب ــه اش ــتغالزایی در منطق ــه ش ــود.
اولین جشنواره تئاتر خیابانی
رئی ــس اداره فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی نهبن ــدان از برگ ــزاری اولی ــن جش ــنواره
تئاتــر خیابانــی خراســان جنوبــی بــا موضــوع پیشــگیری از اعتیــاد اســفند مــاه
س ــال ج ــاری در نهبن ــدان خب ــر داد .حس ــین هاش ــمی گف ــت :مهل ــت ط ــرح
ه ــا و ای ــده ه ــا  ٢٠بهم ــن ،بازبین ــی  ٢٥ت ــا  ٣٠بهم ــن م ــاه و اولی ــن جش ــنواره
تئات ــر خیابان ــی خراس ــان جنوب ــی ب ــه میزبان ــی نهبن ــدان  ٨لغای ــت  ١٠اس ــفند
م ــاه س ــال ج ــاری برگ ــزار خواه ــد ش ــد.
آفت زنگ زرشک ساالنه  40میلیارد ریال
خسارت به باغهای زیرکوه وارد می کند

مدیـــر جهـــاد کشـــاورزی زیرکـــوه بـــا بیـــان اینکـــه آفـــت زنـــگ زرشـــک
150هکتـــار از باغهـــای شهرســـتان را آلـــوده کـــرده اســـت ،گفـــت :ایـــن
آفـــت ســـاالنه  40میلیـــارد 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
خشکســـالی در اســـتان اســـت کـــه ایـــن آفـــت در  10ســـال گذشـــته در
شهرســـتان شـــیوع پیـــدا کـــرده اســـت.
کمک  350میلیون تومانی شرکت ایمیدرو
امروز خراسان جنوبی  -محمودآبادی mahmoodabadi@birjandtoday.ir

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
كــرده انــد تقدیــر كند.جشــنواره ای در تجلیــل از تعاونگــران
برت ــر اس ــتان ك ــه اش ــتغال زای ــی را در ح ــد مطل ــوب ایج ــاد
ك ــرده ان ــد ،ح ــاال ب ــه گفت ــه مدی ــر كل تع ــاون ،كار و رف ــاه
اجتماعـــی اســـتان عملكردهمیـــن تعاونـــی هـــا جرقـــه ای
شـــده بـــرای راه انـــدازی طرحـــی بـــا نـــام روســـتا تعـــاون
تامحـــور محرومیـــت زدایـــی شـــود.
مهن ــدس س ــنجری اف ــزود :ش ــركت تعاون ــی روس ــتای روم
نمونـــه ای بـــرای طـــرح روســـتا تعـــاون اســـت و ســـهم
خراس ــان جنوب ــی از ه ــزار روس ــتایی ك ــه در كش ــور پی ــش
بینـــی شـــده  46روســـتا اســـت.
وی بااشـــاره بـــه اینكـــه هـــدف ازایـــن طـــرح تحـــول
درح ــوزه روس ــتاها ب ــا محوری ــت اش ــتغال و فق ــر زدای ــی
اســـت ،گفـــت :تاكنـــون 34روســـتا بـــرای ایـــن طـــرح
هدفگـــذاری شـــده كـــه كارگاههـــای آمـــوزش تســـهیل

گـــری در آن انجـــام خواهـــد شـــد .بـــه گفتـــه وی بـــرای
اج ــرای ای ــن ط ــرح بی ــش از  8دس ــتگاه هم ــكاری دارن ــد
تـــا بتـــوان بـــا قـــوت و قـــدرت روســـتاها را بـــه هـــدف
پیـــش رو رســـاند ،اعتبـــار پیـــش بینـــی شـــده بـــرای
ای ــن منظ ــور  68میلی ــارد توم ــان ب ــوده ك ــه امی ــد اس ــت
باهمـــكاری همـــه جانبـــه روســـتاییان بتـــوان بهتریـــن
شـــرایط را بـــرای آنهـــا فراهـــم كـــرد.
س ــنجری درادام ــه ب ــه ارائ ــه گزارش ــی از عملك ــرد ای ــن اداره
كل در دولــت یازدهــم پرداخــت ،كارنامــه ای كــه پیداســت
توانســـته در حـــوزه مشـــاغل خانگـــی حركتـــی پســـندیده
تـــر داشـــته باشـــد چنانكـــه توانســـته انـــد  4هـــزار و
 434مجـــوز مشـــاغل خانگـــی صـــادر كننـــد .وی ادامـــه
داد :بـــر اســـاس آمـــار  55میلیـــارد تومـــان بـــه  4هـــزار
نفـــر از طریـــق صنـــدوق كارآفرینـــی امیـــد و  81میلیـــارد
توم ــان ب ــه  3ه ــزار نف ــر ب ــرای ایج ــاد مش ــاغل خانگ ــی در
اس ــتان پرداخ ــت ش ــده اس ــت  .مدی ــركل تع ــاون ،كارورف ــاه
اجتماعـــی اســـتان در بخـــش دیگـــری از ســـخنانش بـــه
طـــرح مهـــارت آمـــوزی اشـــاره كـــرد و اینكـــه ایـــن اداره
ت ــاش ك ــرده كمب ــود ه ــای تخصص ــی را شناس ــایی كن ــد و
ب ــه جوین ــدگان كار ارائ ــه ده ــد ك ــه در ای ــن زمین ــه س ــهم
اســـتان  560نفـــر اســـت.

مهن ــدس س ــنجری اف ــزود  :متاس ــفانه  60درص ــد جوین ــدگان
كار در اســـتان فاقـــد مهـــارت هســـتند كـــه درایـــن رابطـــه
نیـــاز ســـنجی آمـــوزش هـــای مهارتـــی بنـــگاه هـــا انجـــام
ش ــده اس ــت.
وی درادامـــه تشـــكل هـــای كارگـــری را بـــرای حمایـــت از
جامعـــه كارگـــری و نیـــز تعامـــل بیشـــتر بـــا كارفرمایـــان
م ــد نظ ــر ق ــرار داد و گف ــت :ه ــر چق ــدر ك ــه تش ــكل ه ــای
كارگـــری تقویـــت شـــود درتصمیـــم گیـــری هـــا بـــرای
جامعـــه كارگـــری موفـــق ترخواهیـــم بـــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینكـــه در  4ســـال گذشـــته  6هـــزار و
 500نظـــارت مالـــی انجـــام شـــده اســـت اعـــام كـــرد :در 4
ســـال گذشـــته  358تعاونـــی بـــا  12هـــزار عضـــو تشـــكیل
شـــده اســـت و  4هـــزار و  300فرصـــت شـــغلی بـــه وجـــود
آمـــده اســـت .
وی ادام ــه داد :ه ــم اكن ــون در اس ــتان ه ــزار تعاون ــی فع ــال
اس ــت ك ــه  274ه ــزار میلی ــون ری ــال س ــرمایه آنهاس ــت و 11
ه ــزار نف ــر نی ــز اش ــتغال زای ــی داش ــته اس ــت.
وی از رس ــانه ه ــا خواس ــت درای ــن هفت ــه بح ــث تعاون ــی
هـــا و میـــزان اشـــتغال زایـــی پایـــدار آنهـــا را بیشـــتر مـــد
نظـــر قـــرار داده و بـــرای ارتقـــای ایـــن حـــوزه اشـــتغال زا
تـــاش كننـــد.

به بخش دیالیز بیمارستان طبس

ش ــرکت توس ــعه و نوس ــازی مع ــادن و صنای ــع معدن ــی ای ــران (ایمی ــدرو)
 350میلیـــون تومـــان بـــرای ســـاخت بخـــش دیالیـــز بیمارســـتان شـــهید
مصطفـــی خمینـــی طبـــس کمـــک کـــرد .رئیـــس شـــبکه بهداشـــت و
درمـــان طبـــس گفـــت :ایـــن شـــرکت قـــرار اســـت بـــه مجمـــع خیـــران
س ــامت ب ــرای س ــاخت ای ــن بخ ــش  700میلی ــون توم ــان کم ــک کن ــد
ک ــه در مرحل ــه اول  350میلی ــون توم ــان واری ــز ک ــرده اس ــت .گازران ــی
افـــزود :متاســـفانه در بیمارســـتان شـــهید مصطفـــی خمینـــی طبـــس
بخـــش دیالیـــز درنظـــر گرفتـــه نشـــده و بیمـــاران در بیمارســـتان قدیـــم
دیالیـــز مـــی شـــوند.
کشف  11داروی دامی تاریخ گذشته در بیرجند
 11قلــم داروی تاریــخ گذشــته در یکــی از داروخانــه هــای شهرســتان بیرجنــد
کش ــف و ضب ــط ش ــد .رئی ــس ش ــبکه دامپزش ــکی شهرس ــتان بیرجن ــد گف ــت:
بازرســـان اداره دارو و درمـــان ایـــن شـــبکه در بازدیدهـــای ادواری خـــود بـــه
منظـــور سرکشـــی از داروخانـــه هـــای دامپزشـــکی موفـــق شـــدند تعـــداد
11ن ــوع از داروه ــای دام ــی تاری ــخ گذش ــته را از داروخان ــه ه ــای دامپزش ــکی
شناس ــایی و ضب ــط کنن ــد .حس ــن علی ــزاده اف ــزود :مص ــرف داروه ــای تاری ــخ
گذشـــته باعـــث عـــدم پاســـخ درمـــان مناســـب و گاهـــی منجـــر بـــه بـــروز
ع ــوارض جانب ــی و تلف ــات در حیوان ــات م ــی ش ــود.
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تفکر ،تحمل ،مدارا
امروز خراسان جنوبی  -رضا زنگوئی zangoei@birjandtoday.ir
خیاب ــان ه ــا کالس درس اس ــت .بای ــد ب ــا تام ــل گش ــت در کوچ ــه و ب ــازار .بای ــد
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
جامع ــه بکش ــاند! تعج ــب نکنی ــد ،بس ــیاری از نزاع ه ــا ه ــم ریش ــه در همی ــن
مزرعـــه «بـــی تحملـــی» دارد .آســـتانه پاییـــن شـــکیبایی دارد بـــه «ام االمـــراض
اجتماع ــی» تبدی ــل م ــی ش ــود .ب ــا ای ــن قل ــم ،ب ــه جامع ــه ن ــگاه کنی ــد؛
یکـــم :دســـت بـــه قلـــم داشـــت و گاهـــی مـــی نوشـــت ،تالشـــش هـــم بـــرای
کاهـــش جـــرم بـــود و بارهـــا در نوشـــته هایـــش خوانـــده بـــودم احتـــرام بـــه
قان ــون را ،حرم ــت گ ــذاری ب ــه انس ــان را و تحم ــل و م ــدارا را؛ ت ــا جای ــی ک ــه م ــی
ش ــناختمش رفت ــاری ای ــن گون ــه داش ــت .اه ــل حرم ــت ب ــود و احت ــرام و م ــدارا و
ج ــز ای ــن ه ــم از او انتظ ــار نب ــود ام ــا هنگام ــی ک ــه گف ــت عصبان ــی ش ــده اس ــت
و زبــان بــه پرخــاش گشــوده و حتــی بــرای لحظــه ای بــا خــودرو بــه ســوی یــک
ش ــهروند خی ــز برداش ــته اس ــت ،تعج ــب ک ــردم ،او و ای ــن کاره ــا؟ به ــش نم ــی
آم ــد ام ــا خ ــودش م ــی گف ــت چنی ــن ک ــرده ب ــود .خ ــودش م ــی گف ــت و تاکی ــد
داش ــت آن لحظ ــه متوج ــه هی ــچ چی ــز نب ــوده اس ــت ج ــز خویش ــاوندش ک ــه در
بیمارس ــتان بس ــتری ب ــود و او حتم ــا م ــی بایس ــت ب ــه دی ــدارش م ــی رف ــت.
دوم :میان ــه س ــال م ــردی موتورس ــوار از حاش ــیه خیاب ــان ب ــه آهس ــتگی حرک ــت
م ــی ک ــرد ک ــه ی ــک تانک ــر ب ــه س ــمتش رف ــت و دانس ــته ی ــا ندانس ــته ،چن ــان او
را ب ــه حاش ــیه ران ــد ک ــه از مس ــیر منح ــرف ش ــد و در حاش ــیه ب ــر زمی ــن افت ــاد
و در برخاس ــتن ام ــا در دس ــت او س ــنگی ب ــود ک ــه رانن ــده تانک ــر را نش ــانه رفت ــه
ب ــود ،ب ــا چش ــمانی ک ــه حام ــل پیغ ــام خش ــم و نف ــرت ب ــود و س ــنگی ک ــه بای ــد
ای ــن پیغ ــام را ب ــه ص ــورت رس ــمی ب ــه رانن ــده م ــی رس ــاند...
ســـوم :یـــک موتورســـیکلت و ســـه سرنشـــین در حرکـــت بودنـــد ،یـــک عابـــر
پیـــاده در حـــال عبـــور از خیابـــان بـــود امـــا انـــگار شـــکل راه رفتـــن او
موتورس ــوار را ب ــه زحم ــت انداخت ــه ب ــود ک ــه ه ــر س ــه ت ــرک نش ــین زب ــان
ب ــه دش ــنام م ــرد عاب ــر گش ــودند و زش ــتی را روان ــه گ ــوش ه ــر ش ــنونده ای
کردنـــد ،مـــرد عابـــر پاســـخ دشـــنام هـــا را نـــداد امـــا خشـــم در چشـــمانش
توف ــان م ــی ک ــرد .س ــه ج ــوان سرنش ــین فح ــش ب ــر ده ــان رفتن ــد و م ــرد
ب ــا نگاه ــی پ ــر از نف ــرت آن ه ــا را دنب ــال ک ــرد .ش ــاید روزی روزگاری یک ــی
از آن هـــا را تنهـــا گیـــر آورد و...
چه ــارم :ترم ــز خ ــودروی جلوی ــی ،ب ــوق ممت ــد خ ــودروی عقب ــی را در پ ــی داش ــت
و صداهای ــی ک ــه بلن ــد ش ــد و واژه ه ــای زش ــتی ک ــه در ح ــال آم ــد و ش ــد ب ــود،
گوی ــی ج ــاده دوطرف ــه بدفهم ــی و بدگفت ــاری ج ــز بدرفت ــاری ایس ــتگاهی نداش ــت
ک ــه رانن ــده ه ــا پی ــاده ش ــدند ب ــرای دع ــوا ت ــا حج ــت ق ــوی مش ــت ه ــا و لگده ــا
از پ ــی فح ــش ه ــا ،غال ــب و مغل ــوب را تعیی ــن کنن ــد .غاف ــل از ای ــن ک ــه ،م ــی
ش ــد ،صحن ــه آرای معرک ــه ای زش ــت نب ــود ،ام ــا....
پنج ــم :آس ــتانه تحم ــل م ــردم پایی ــن آم ــده اس ــت و ذه ــن ه ــا چن ــان پراکن ــده
هس ــت ک ــه نت ــوان آن را مهندس ــی ک ــرد ت ــا در خیاب ــان ه ــا ،درس ــت و ب ــه ج ــا
و نیک ــو تصمی ــم بگیرن ــد ت ــا حادث ــه آفری ــن نش ــوند .ام ــا ح ــوادث ش ــکل م ــی
گی ــرد از پ ــی ه ــم و گاه فق ــط در خیاب ــان و در رانندگ ــی نیس ــت بلک ــه گف ــت و
گوه ــای معمول ــی گاه آغ ــاز م ــی ش ــود ت ــا قم ــه ای ب ــر فرق ــی بنش ــیند و پنج ــه
بوکســـی حوالـــی گیجـــگاه جوانـــی فـــرود آیـــد و جنایتـــی شـــکل گیـــرد و بـــه
خب ــری عب ــرت آم ــوز در صفح ــات ح ــوادث تبدی ــل ش ــود و ای ــن هم ــه از پایی ــن
ب ــودن آس ــتانه تحم ــل حکای ــت دارد؛ ح ــال آن ک ــه اگ ــر تحم ــل م ــردم افزای ــش
یاب ــد ،منحن ــی ارت ــکاب ج ــرم و تولی ــد ح ــوادث رو ب ــه کاه ــش خواه ــد نه ــاد،
ام ــا...
شش ــم :بای ــد آس ــتانه تحم ــل را ب ــاال ب ــرد ،بای ــد مه ــارت زندگ ــی جمع ــی را ف ــرا
گرف ــت ،بای ــد صب ــوری پیش ــه ک ــرد و ج ــواب ن ــدادن و درگی ــر نش ــدن را آموخ ــت
و دانس ــت ش ــجاعت هرگ ــز در اقدام ــات تن ــد و غیرعقالن ــی نیس ــت ،گاه ــی بای ــد
حت ــی ش ــنیده ه ــا را ناش ــنیده گرف ــت و دی ــده ه ــا را ه ــم نادی ــده .ای ــن خیل ــی
بهت ــر اس ــت ت ــا ف ــردا پش ــیمان نش ــویم ،چن ــان ک ــه بس ــیاری از مجرم ــان ب ــه
افس ــوس م ــی گوین ــد ،کاش اندک ــی تحم ــل م ــی کردی ــم و تأم ــل ت ــا ب ــه اینج ــا
نم ــی رس ــیدیم....کاش....
هفتـــم :آســـتانه تحمـــل را بایـــد بـــاال بـــرد ،ایـــن بهتریـــن شـــکل مواجهـــه بـــا
مش ــکالت و معض ــات اس ــت.باید کاری کنی ــم ک ــه مس ــئله ای ایج ــاد نش ــود ت ــا
ب ــه بح ــران انجام ــد .دل بس ــتن ب ــه پرون ــده ه ــای بع ــد دع ــوا ،چ ــاره ای نخواه ــد
بـــود بـــرای ایـــن بیمـــاری .بایـــد بـــه تحمـــل و مـــدارا برخاســـت تـــا مشـــکالت
بنشـــینند....

معاون استاندار خواستار شد:

مشارکت همه دستگاه ها در گرامیداشت هفته دفاع مقدس
 915...و چـــه قصـــه مضحکـــی اســـت افزایـــش نـــرخ کرایـــه
خانه هـــا در ایـــن کویـــر بـــا ایـــن تراکـــم جمعیـــت ...بعضـــی هـــا
خانـــه پدریشـــان را هـــم ممـــر درآمدشـــان کردنـــد.

امروز خراسان جنوبی -حسین زاده hoseinzade@birjandtoday.ir

جلس ــه س ــتاد گرامیداش ــت هفت ــه دف ــاع مق ــدس اس ــتان روز
گذش ــته ب ــه ریاس ــت مع ــاون سیاس ــی ،امنیت ــی و اجتماع ــی
اس ــتانداری برگ ــزار ش ــد.
باید در راستای تقویت اتحاد و همبستگی گام برداریم

معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری در ابتــدای
ایـــن جلســـه ضمـــن گرامیداشـــت اعیـــاد قربـــان و غدیـــر و
هفت ــه دف ــاع مق ــدس و تبری ــک انتخ ــاب آی ــت ا ...عب ــادی
بـــه امامـــت جمعـــه مرکـــز اســـتان و قدردانـــی از خدمـــات
 8ســـاله دکتـــر رضایـــی امـــام جمعـــه ســـابق بیرجنـــد ،بـــه
تف ــاوت راهبرده ــای دش ــمن در براب ــر نظ ــام اس ــامی در قب ــل
و بع ــد از هش ــت س ــال دف ــاع مق ــدس اش ــاره ک ــرد و گف ــت:
دش ــمن بع ــد از جن ــگ ب ــه ای ــن نتیج ــه رس ــید ک ــه از طری ــق
نظام ــی نم ــی توان ــد ب ــه نظ ــام اس ــامی م ــا ضرب ــه بزن ــد ب ــه
همی ــن دلی ــل ب ــه ایج ــاد تفرق ــه در بی ــن جامع ــه اس ــامی
روی آورد و لـــذا همـــه مـــا در تمامـــی بخـــش هـــا بایـــد در
راس ــتای تقوی ــت اتح ــاد و همبس ــتگی ب ــا هم ــان جامعی ــت
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
هس ــتیم ،اف ــزود :اگ ــر دش ــمن ب ــه دنب ــال تقوی ــت مباح ــث
شـــیعه و ســـنی اســـت امـــا نشـــان داده کـــه در عمـــل بـــه
هیچکــس رحــم نمــی کنــد و مــا بایــد کامـ ًا هوشــیار باشــیم
و بـــا تحلیـــل درســـت از شـــرایط ،بـــرای ترویـــج و یـــادآوری
فرهنــگ ایثــار و شــهادت و دســتاوردهای هشــت ســال دفــاع
مق ــدس ک ــه زمین ــه دوام نظ ــام اس ــامی و امنی ــت پای ــدار
م ــا را فراه ــم ک ــرده ت ــاش مضاع ــف داش ــته باش ــیم.
وی گف ــت :ب ــرای جلوگی ــری از م ــوازی کاری ه ــا و پراکن ــده
کاری هـــا برنامـــه هـــای هفتـــه دفـــاع مقـــدس مشـــخص و
تدویـــن و ابـــاغ شـــده و بایـــد اجـــرای ایـــن برنامـــه هـــا از
دس ــتگاه ه ــا مطالب ــه گ ــردد و دس ــتگاه ه ــا نی ــز ب ــا دق ــت در
اج ــرای دس ــتورالعمل از تمام ــی ت ــوان و ظرفی ــت ه ــا ب ــرای
رس ــیدن ب ــه اه ــداف م ــد نظ ــر اس ــتفاده نماین ــد.
اعالم روزشمار و برنامه های هفته دفاع مقدس

در ادام ــه ،جانش ــین اداره کل حف ــظ آث ــار و نش ــر ارزش ه ــای
دف ــاع مق ــدس اس ــتان ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه برنام ــه ه ــای
هفتـــه دفـــاع مقـــدس بـــا شـــعار محـــوری «مـــن انقالبـــی
ام» تدوی ــن و اب ــاغ ش ــده ،گف ــت :براس ــاس برنام ــه ری ــزی
ه ــای ص ــورت گرفت ــه جمع ــه  31ش ــهریورماه تح ــت عن ــوان
روز معنویـــت ،اقتـــدار نیروهـــای مســـلح و وحـــدت ملـــی و
ســـامت نامگـــذاری شـــده کـــه در ایـــن روز رژه و نمایـــش
اقت ــدار نیروه ــای مس ــلح ،حض ــور پرش ــور در نمازه ــای جمع ــه
و توج ــه ب ــه س ــامت روح ــی و جس ــمی ب ــا ورزش همگان ــی
(پیـــاده روی خانوادگـــی) را خواهیـــم داشـــت .روز شـــنبه
اول مه ــر م ــاه نی ــز ب ــه عن ــون روز عل ــم و فن ــاوری ،جوان ــان
وســـربازان نامگـــذاری شـــده و همزمـــان بـــا روز بازگشـــایی

م ــدارس و دانش ــگاه ه ــا ،پاسداش ــت س ــربازان و جوان ــان در
تولی ــد عل ــم و فن ــاوری و رونمای ــی از دس ــتاوردهای دفاع ــی
و نظامـــی را داریـــم .روز یکشـــنبه  2مهرمـــاه نیـــز بـــا نـــام
والیـــت مـــداری ،همبســـتگی ملـــی و دفـــاع همـــه جانبـــه
نامگ ــذاری ش ــده و تعیی ــن نق ــش والی ــت فقی ــه و رهب ــری
در حف ــظ کی ــان اس ــامی و مقابل ــه ب ــا ترفنده ــای دش ــمن را
در برنامـــه داری ــم.
اهمیت صرفه جویی و استفاده حداکثری از امکانات موجود

س ــرهنگ برازن ــده مق ــدم در ادام ــه ب ــا اش ــاره ب ــه نامگ ــذاری
روز دوش ــنبه س ــوم مهرم ــاه ب ــا عن ــوان اقتص ــاد مقاومت ــی،
خودبـــاوری و پشـــتیبانی مردمـــی و اصنـــاف ،اظهـــار کـــرد:
در ای ــن روز ب ــه نق ــش اقتص ــاد مقاومت ــی و خودب ــاوری ب ــا
تعهـــد بـــه مدیریـــت جهـــادی و تاثیـــر حضـــور و پشـــتیبانی
مـــردم و اصنـــاف در کـــم اثـــر کـــردن تحریـــم هـــا و
تهدیده ــای دش ــمنان پرداخت ــه خواه ــد ش ــد .ضم ــن اینک ــه
روز ســـه شـــنبه چهـــارم مهرمـــاه هـــم روز بصیـــرت افزایـــی،
دشـــمن شناســـی و بیـــداری اســـامی و اســـتکبار ســـتیزی،
روز چهارشـــنبه  5مهرمـــاه روز رزمنـــدگان ،پیشکســـوتان،
زن ــان اس ــوه ه ــای صب ــر و اس ــتقامت  ،روز پن ــج ش ــنبه روز
شـــهیدان ،جانبـــازان ،آزادگان و ایثارگـــران و روز جمعـــه روز
فرمانده ــان و حماس ــه آفرین ــان خواه ــد ب ــود و وی ــژه برنام ــه
هایـــی در راســـتای ایـــن نامگـــذاری هـــا ب ــرای ایـــن روزهـــا
نیـــز تـــدارک دیـــده شـــده اســـت.
وی ب ــر ل ــزوم رعای ــت صرف ــه جوی ــی و اس ــتفاده حداکث ــری از
امکان ــات موج ــود ب ــرای اج ــرای برنام ــه ه ــای هفت ــه دف ــاع
مق ــدس تاکی ــد ک ــرد و اف ــزود :دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی ب ــه
بح ــث هفت ــه دف ــاع مق ــدس ورود پی ــدا ک ــرده و برنام ــه ه ــا
و گ ــزارش عملک ــرد خ ــود را ب ــه دبیرخان ــه س ــتاد ارائ ــه دهن ــد.
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
س ــعید غدیرخ ــم اش ــاره ک ــرد و گف ــت :غدیرخ ــم اردوگاه ــی
ب ــرای دف ــاع از هم ــه ارزش ه ــا و راه ع ــاج و درم ــان جامع ــه
اس ــامی اس ــت و گرامیداش ــت ای ــن روز ب ــزرگ وظیف ــه هم ــه
ماســـت.
وی بـــر ضـــرورت احیـــای امـــر دیـــوار نویســـی در نقـــاط
مشـــخص بـــا توجـــه بـــه تاثیـــر بیشـــترین اقـــدام از نصـــب
بنره ــا در مناس ــبت ه ــای مختل ــف و از جمل ــه عی ــد غدیرخ ــم
تاکیـــد کـــرد.
برگزاری همایش سادات و روحانیون

سرپرســـت اداره کل تبلیغـــات اســـامی اســـتان هـــم از
برگ ــزاری همای ــش س ــادات و روحانی ــون ب ــه مناس ــبت عی ــد
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
تاثی ــر ح ــال و ه ــوای هفت ــه دف ــاع مق ــدس برگ ــزار خواه ــد

ش ــد .بوم ــی س ــازی برنام ــه ه ــای هفت ــه دف ــاع مق ــدس را
در س ــتادی ک ــه در تبلیغ ــات اس ــامی تش ــکیل م ــی دهی ــم
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
مق ــدس ش ــد و ب ــا اش ــاره ب ــه بارگ ــذاری س ــایت تبی ــان و در
دســـترس بـــودن کانـــال هـــای خـــاص تبلیغـــات اســـامی
اســـتان افـــزود :تشـــکیل شـــوراهای هیـــات هـــای مذهبـــی
و کانـــون هـــای مداحـــان را نیـــز درآســـتانه مـــاه محـــرم
خواهیـــم داشـــت.
تاکید بر تدوین و اجرای برنامه های جدید خالقانه

محب ــی ،مدی ــرکل فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی اس ــتان نی ــز
ب ــا تاکی ــد ب ــر ارائ ــه برنام ــه ه ــای جدی ــد ب ــا موضوع ــات
خالقانـــه در گرامیداشـــت هفتـــه دفـــاع مقـــدس ،گفـــت:
برگ ــزاری  8نمایش ــگاه عک ــس ب ــا موض ــوع دف ــاع مق ــدس
در شهرس ــتان ه ــا ،برگ ــزاری ش ــب ش ــعر و خاط ــره گوی ــی
ب ــا اس ــتفاده از ظرفی ــت ی ــادگاران دف ــاع مق ــدس ،اک ــران
فیلـــم هـــای ســـینمایی بـــا موضـــوع دفـــاع مقـــدس در
روس ــتاهای مح ــروم ،برپای ــی نمایش ــگاه ه ــای مرتب ــط ب ــا
هفت ــه دف ــاع مق ــدس ،سرکش ــی از خان ــواده ه ــای معظ ــم
شـــهدا بـــه همـــراه اصحـــاب فرهنـــگ و هنـــر ،اهـــدای
کتـــاب هـــای عرصـــه دفـــاع مقـــدس بـــه پایـــگاه هـــای
بســـیج ،نشســـت تخصصـــی ادبیـــات ،حمایـــت از فیلـــم
ه ــای کوت ــاه ب ــا موض ــوع دف ــاع مق ــدس ،افتت ــاح  8کان ــون
فرهنگ ــی هن ــری مس ــاجد ب ــا ن ــام ش ــهدای دف ــاع مق ــدس،
هدیـــه ختـــم تـــاوت نـــور بـــه ارواح شـــهدا ،برگـــزاری
س ــوگواره اس ــتانی تعزی ــه در شهرس ــتان درمی ــان ،نشس ــت
بصیرت ــی دف ــاع مق ــدس در کان ــون ه ــای فرهنگ ــی هن ــری
مســـاجد ،برگـــزاری مســـابقات نقاشـــی و خوشنویســـی بـــا
همـــکاری کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودکان و نوجوانـــان
ب ــا موض ــوع دف ــاع مق ــدس ،حض ــور در غبارروب ــی و عط ــر
افشـــانی گلـــزار شـــهدا و اجـــرای نمایـــش بـــا موضـــوع
تهاج ــم فرهنگ ــی از جمل ــه برنام ــه ه ــای ای ــن اداره کل در
هفتـــه دفـــاع مقـــدس خواهـــد بـــود.
محمودآبـــادی نماینـــده اتـــاق اصنـــاف نیـــز بـــا اشـــاره
بـــه تاثیـــر بازســـازی صحنـــه هـــای دفـــاع مقـــدس در
ترویـــج و تبییـــن آرمـــان هـــای ایـــن دوران و انتقـــال
فرهن ــگ ایث ــار و ش ــهادت ب ــه نس ــل ج ــوان ،گف ــت :م ــا
بـــا همـــکاری بازاریـــان و اصنـــاف آمادگـــی داریـــم در
بازس ــازی کم ــک رس ــانی ب ــه جبه ــه ه ــا در ط ــول دف ــاع
مقـــدس همـــکاری کنیـــم.
کریـــم زاده از بنیـــاد حفـــظ آثـــار و نشـــر ارزش هـــای دفـــاع
مقـــدس اســـتان نیـــز دوران دفـــاع مقـــدس را از افتخاراتـــی
دانس ــت ک ــه همیش ــه ب ــه آن م ــی بالی ــم .وی گف ــت :دش ــمن
ب ــا تم ــام ت ــوان علی ــه نظ ــام اس ــامی وارد می ــدان ش ــده و
مـــا موظفیـــم همانطـــور کـــه حضـــرت زینـــب(س) واقعـــه
عاشـــورا را زنـــده نگهداشـــتند در حفـــظ آثـــار و ارزش هـــای
دف ــاع مق ــدس ت ــاش کنی ــم.

 915...س ــام.چه خ ــوب اس ــت ب ــا آغ ــاز ب ــه کار دول ــت دوازده ــم
و شـــوراهای جدیـــد ،شـــورای روســـتای امیرآبـــاد بیرجنـــد بـــه
درخواس ــت اکثری ــت م ــردم احت ــرام گذاش ــته و نس ــبت ب ــه معرف ــی
دهی ــار جدی ــد و توان ــا ت ــر اق ــدام نمای ــد.
 915...س ــام …… ..مدی ـران شایس ــته و الی ــق را بخاط ــر مس ــائل سیاس ــی
برداشــت ه بعــد رئیــس جمهــور در ســخنرانی می گویــد مدی ـران را باتوجــه
بــه شایســته ســاالری بگذاریــد واقعــا متاســفم بــه عــوام فریبــی.
 915...یازدهـــم شـــهریور مـــاه ،یـــادآور تـــاش مســـتمر و زحمـــت
مـــداوم جمـــع بزرگـــی از اهـــل هنـــر ،ادب و فـــن ایـــن ســـرزمین
پرگُه ــر اس ــت ب ــه همی ــن مناس ــبت ب ــه اهال ــی صنع ــت چ ــاپ ،روز
صنعـــت چـــاپ را تبریـــک مـــی گوییـــم.
 915...ســـام بـــر مســـئولین محتـــرم اداره راهـــداری و حمـــل و نقـــل
ج ــاده ای؛ ج ــاده حدفاص ــل روس ــتای مخت ــاران ت ــا مــزار سیدالحس ــین
دیگ ــر غیرقاب ــل ت ــردد ش ــده و ب ــا اینک ــه گزارش ــات متع ــددی ش ــده ول ــی
متأس ــفانه گ ــوش کس ــی بده ــکار نیس ــت .گوی ــا منتظ ــر هس ــتند ب ــر اث ــر
چال ــه ه ــای فراوان ــی ک ــه در س ــطح ج ــاده ایج ــاد ش ــده چن ــد نف ــری
کش ــته و چن ــد خان ــواده بی سرپرس ــت ش ــوند ت ــا بع ــد اقدام ــی کنن ــد؟!
 915...ســـام ســـرمقاله شـــما بـــا عنـــوان آقـــازاده هـــا واقعیـــات
جامعـــه بـــود لطفـــا همینطـــور شـــفاف ســـازی کنیـــد.
 915...ســـام و ارادت ،عملکـــرد برخـــی ادارات را منعکـــس کـــرده
بودی ــد آی ــا مس ــئوالن خب ــر دارن ــد از س ــال  ٩۴فاکت ــور بده ــی ب ــه
فروش ــگاه ه ــا دارن ــد ک ــه پرداخ ــت نش ــده لطف ـ ًـا پیگی ــری بفرماین ــد.
 915...ســام مــا اعضــای شــورای روســتای بقــی از بــس بــرای آســفالت
ج ــاده مراجع ــه کردی ــم دیگ ــه احساس ــی مبن ــی ب ــر مراجع ــه کنن ــده
نداریــم .خــدا شــاهد اســت مــا در شــورای ایــن روســتا اســتخدام نبــوده
و فقـــط پیگیـــر کاریـــم و از خودمـــان کار و زندگـــی داریـــم پـــس اگـــر
ممک ــن اس ــت نس ــبت ب ــه آس ــفالت ای ــن ج ــاده حس ــن نی ــت بخ ــرج
داده و م ــا را از ای ــن اداره کل بازخری ــد نمایی ــد .ممن ــون
 915...س ــام صب ــح بخی ــر ،از روزنام ــه محت ــرم درخواس ــت می ش ــود
نق ــدی ب ــر جابجای ــی کارکن ــان …… .در س ــطح اس ــتان ک ــه وابس ــتگی
ب ــه رن ــگ ه ــا و گ ــروه ه ــای سیاس ــی نداش ــته و ب ــا اغ ــراض سیاس ــی
قل ـ ع و قمــع مــی شــوند و زحمــات موثــر و چندســاله آنهــا در اجــرای
وظای ــف در نق ــاط مختل ــف نادی ــده گرفت ــه ش ــده و هیچک ــس ه ــم
پاس ــخگو نمی باش ــد ،داش ــته باش ــند .ب ــا تش ــکر
 915...باس ــام ،روز جمع ــه ده ــم ش ــهریور خ ــودروی یک ــی ازاق ــوام
م ــا در مس ــیر ج ــاده فرع ــی پس ــوج  -زی ــراچ واژگ ــون ش ــد .ب ــه ای ــن
طری ــق خواس ــتم از تالش ه ــا و زحم ــات اورژان ــس ،۱۱۵راهنمای ــی
ورانندگ ــی .باس ــگاه حاج ــی آب ــاد و پرس ــنل اورژان ــس ام ــام رض ــا
(ع) ب ــه خاط ــر زحم ــات دقی ــق و س ــریع آنه ــا تش ــکر کن ــم.
خوانندگان عزیز می توانند نظرات و پیشنهادات خود را
در مورد مطالب این صفحه با ذکر تیتر مطلب به شماره
 30007650009996پیامک یا به شماره 09382220770
تلگرام نمایند.
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جزئیاتی از نوزاد رهاشده در رودخانه که زنده پیدا شد

گروه حوادث  -کارگر unlocker@chmail.ir

بـــه صـــورت ویـــژه در دســـتور کار پلیـــس قـــرار گرفـــت .وی
افــزود :بالفاصلــه پــس از وقــوع حادثــه تیمــی از مامــوران اداره

خورشید سربازان اشک نهم

مهـــرداد دوم اشـــکانی بـــا ســـپاهش از کنـــار بـــاغ ســـبزی مـــی
گذش ــت س ــایه درخت ــان ب ــاغ م ــکان خوب ــی ب ــود ب ــرای اس ــتراحت .
فرمانـــروا دســـتور داد در کنـــار دیـــوار بـــزرگ بـــاغ لشـــکریان کمـــی
اس ــتراحت کنن ــد  .باغب ــان نزدی ــک پادش ــاه ای ــران زمی ــن آم ــده و از
او و س ــربازان دع ــوت ک ــرد ک ــه ب ــه ب ــاغ وارد ش ــوند  .مه ــرداد گف ــت:
م ــا بای ــد خیل ــی زود اینج ــا را ت ــرک کنی ــم و همی ــن ج ــا مناس ــب
اس ــت  .باغب ــان گف ــت :دیش ــب خ ــواب م ــی دی ــدم خورش ــید ای ــران
در پشـــت دیـــوار باغـــم اســـت و امـــروز پادشـــاه کشـــورم را اینجـــا
م ــی بین ــم  .مه ــرداد گف ــت اش ــتباه نک ــن آن خورش ــید م ــن نیس ــتم
آن خورشـــید ســـربازان ایـــران هســـتند کـــه در کنـــار دیـــوار باغـــت
نشس ــته ان ــد .
از ایـــن همـــه فروتنـــی و بزرگـــی پادشـــاه ایـــران زمیـــن اشـــک در
چشـــمان باغبـــان گـــرد آمـــد .
مه ــرداد دوم ( اش ــک نه ــم ) بس ــیار فروت ــن ب ــود و هم ــواره در کن ــار
س ــربازان خوی ــش و ب ــدور از تجم ــات ب ــود .
اندیش ــمند کش ــورمان ارد ب ــزرگ م ــی گوی ــد  :فرمان ــروای شایس ــته
ارزش س ــربازان را کمت ــر از خ ــود نم ــی دان ــد.
اشک نهم به ما آموخت ارتش ایران یگانه و یکتاست.

تم ــاس ب ــا پلی ــس از انتق ــال ف ــردی ب ــه ن ــام رامی ــن توس ــط
اورژانـــس بـــه بیمارســـتان خبردادنـــد درحالیکـــه وی از
ناحیـــه گـــردن؛ ســـینه و دســـتها بـــا چاقـــو دچـــار جراحـــات
ش ــده ب ــود .ب ــا حض ــور مام ــوران و پ ــس از انج ــام مراقبته ــای
الزم درمانـــی و ترخیـــص از بیمارســـتان رامیـــن بـــه پلیـــس
آگاه ــی انتق ــال داده ش ــد ک ــه در تحقیق ــات ب ــه قت ــل مه ــدی
ب ــا اس ــتفاده از چاق ــو اقرارک ــرد .رامی ــن پ ــس از آنک ــه ل ــب ب ــه
اعت ــراف گش ــود در خص ــوص انگی ــزه قت ــل مه ــدی گفت:ح ــدود
ی ــک س ــال قب ــل ب ــا مقت ــول اخت ــاف داش ــته و توس ــط مقت ــول
مج ــروح ش ــده اس ــت و ب ــه تالف ــی اق ــدام مه ــدی ،از او انتق ــام
گرفت ــم و روز حادث ــه ب ــا چاق ــو او را زدم .در ادام ــه تحقیق ــات
بـــا اعترافـــات متهـــم یـــک قبضـــه کارد آشـــپزخانه از متهـــم
کشـــف و ضبـــط شـــد .طبـــق اعـــام پلیـــس آگاهـــی شـــیراز،
گـــزارش اولیـــه کالنتـــری  ۲۶رحمـــت از احتمـــال مشـــارکت
ب ــرادران رامی ــن در قت ــل مه ــدی حکای ــت داش ــت ،ک ــه در ای ــن
مرحلـــه کارآگاهـــان ،ســـه نفـــر از بـــرادران متهـــم را احضـــار و
مش ــخص ش ــد ک ــه هیچگون ــه نقش ــی در قت ــل مه ــدی نداش ــته
ان ــد و قت ــل توس ــط رامی ــن ب ــه تنهای ــی ص ــورت گرفت ــه اس ــت.
رامیـــن قاتـــل انتقامجـــو در ادامـــه رســـیدگی بـــه پرونـــده اش
ای ــن ب ــار پ ــرده از راز دیگ ــری برداش ــت و گف ــت :پ ــس از قت ــل
مه ــدی س ــایه م ــرگ و اع ــدام را ب ــاالی س ــر خ ــود دی ــدم و در
ایـــن مـــدت آوا دختـــر یکســـاله ام را مجســـم میکـــردم کـــه
چگون ــه ب ــدون داش ــتن پ ــدر زندگ ــی خواه ــد ک ــرد و تصمی ــم
گرفت ــم ب ــرای اینک ــه آوا ب ــدون پ ــدر ب ــزرگ نش ــود دخت ــرم راب ــه
قت ــل برس ــانم و خ ــودم نی ــز خودکش ــی کن ــم.
متهـــم در خصـــوص نحـــوه قتـــل آوای یکســـاله گفـــت :بـــا
خریـــد مـــرگ مـــوش و محلـــول کـــردن آن در آب ســـم را
کـــم کـــم بـــه دهـــان دختـــرم ریختـــم و آوا هـــم تمـــام
ســـم مـــوش را خـــورد و هنگامـــی کـــه آوا جـــان داد .بـــا
تیـــغ موکـــت بـــری خـــودم را از ناحیـــه گـــردن؛ ســـینه و
دســتها مج ــروح ک ــردم ک ــه ب ــا تم ــاس اف ــراد رهگ ــذر ب ــه
بیمارســـتان منتقـــل شـــدم.
در ادام ــه جس ــد آوا کش ــف و مته ــم ب ــرای تحقیق ــات بیش ــتر در
اختی ــار کارآگاه ــان پلی ــس آگاه ــی ش ــیراز ق ــرار گرف ــت.

تحقیق ــات تخصص ــی کارآگاه ــان پلی ــس ،صراحت ــا ب ــه قت ــل
ای ــن ج ــوان اعت ــراف و انگی ــزه خ ــود را اختالف ــات خانوادگ ــی
بـــا مقتـــول عنـــوان کـــرد ،تصریـــح کـــرد :متهـــم پـــس از
تشـــکیل پرونـــده مقدماتـــی بـــرای ســـیر مراحـــل قانونـــی
تحویـــل مراجـــع قضائـــی شـــد.

پدر بیرحم دختر یکسالهاش را با مرگ موش کشت

ویتریـــن فروشـــگا ِه
دهـــان شـــمابیرون مـــی آیـــد
کلماتـــی کـــه از
ِ
ِ
شـــعو ِر شماســـت

پس وای بر جمعی که لب را بی تأمّ ل وا کنند
چرا که
کم داشتن و زیاد گفتن
مثل نداشتن و زیادخرج کردن است!
ِ
پس نگذارید
زبان 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"

چن ــد فق ــره س ــرقت ،ش ــرارت ،آدم ربای ــی و تج ــاوز ب ــه عن ــف در
س ــابقه کیف ــری مته ــم ب ــه ثب ــت رس ــیده اس ــت.

حی ــدر عل ــی کیخ ــا مق ــدم گف ــت :در پ ــی وق ــوع قت ــل م ــردی
 ۴۲س ــاله ب ــا ش ــلیک گلول ــه در یک ــی از مناط ــق شهرس ــتان
چابه ــار در  22بهم ــن م ــاه س ــال گذش ــته و مت ــواری ش ــدن
قات ــل از مح ــل وق ــوع ج ــرم ،دس ــتگیری قات ــل ی ــا قات ــان
احتمالـــی بـــه صـــورت ویـــژه در دســـتور کار کارآگاهـــان
پلیـــس آگاهـــی ایـــن فرماندهـــی قـــرار گرفـــت .وی افـــزود:
بـــا تحقیقـــات و بررســـیهای انجـــام شـــده و اشـــراف
اطالعات ــی ،کارآگاه ــان پلی ــس بع ــد از چن ــد م ــاه مخفی ــگاه
قات ــل ک ــه جوان ــی  ۲۱س ــاله و دارای چندی ــن فق ــره س ــابقه
کیفـــری اســـت را شناســـایی و بـــا هماهنگـــی قضائـــی وی
را در ی ــک عملی ــات ضربت ــی و غافلگیران ــه دس ــتگیر کردن ــد.
ســـرهنگ کیخـــا مقـــدم بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه قاتـــل در

معـــاون اجتماعـــی فرماندهـــی نیـــروی انتظامـــی اســـتان
کرمانشـــاه ،بـــه بیـــان ماجـــرای پیـــدا شـــدن نـــوزاد زنـــده در
یک ــی از رودخانهه ــای اس ــتان پرداخ ــت .س ــرهنگ محمدرض ــا
آموی ــی در خص ــوص جزئی ــات اتف ــاق پی ــدا ش ــدن ی ــک ن ــوزاد
از یکـــی از رودخانههـــای اســـتان کرمانشـــاه گفـــت :پیـــش از
ظهـــر صـــدای کودکـــی از داخـــل نیزارهـــای رودخانـــه پشـــت
بیمارســـتان شهرســـتان اســـام آبـــاد غـــرب شـــنیده شـــده
و افـــرادی کـــه ایـــن صـــدا را شـــنیدند موضـــوع را از طریـــق
ســـامانه  ۱۱۰پلیـــس اطـــاع رســـانی کـــرده انـــد .وی افـــزود:
بالفاصل ــه پ ــس از اط ــاع رس ــانی نیروه ــای م ــا در نزدیکتری ــن
کالنتـــری واقـــع در منطقـــه بـــه محـــل اعـــزام شـــده و پـــس
از اطمینـــان از شـــنیده شـــدن صـــدای کـــودک از نیروهـــای
آتشنش ــانی در ای ــن شهرس ــتان ب ــرای یافت ــن صاح ــب ص ــدا
کم ــک م ــی گیرن ــد .مع ــاون اجتماع ــی فرمانده ــی انتظام ــی
اس ــتان کرمانش ــاه تصری ــح ک ــرد :پ ــس از جس ــتجوی نیروه ــای
آتـــش نشـــانی ،پیـــش از امـــروز کـــودک مذکـــور از داخـــل
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

مع ــاون اجتماع ــی فرمان ــده انتظام ــی اس ــتان مرک ــزی گف ــت:
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
اظه ــار داش ــت :ظه ــر روز گذش ــته ب ــر اث ــر وق ــوع ی ــک ن ــزاع و
درگیــری در روس ــتای م ــراد آب ــاد شهرســتان اراک ،دو نف ــر جــان
خ ــود را از دس ــت دادن ــد .مع ــاون اجتماع ــی فرمان ــده انتظام ــی
اس ــتان مرک ــزی اف ــزود :همچنی ــن در ای ــن حادث ــه دو نف ــر نی ــز
مج ــروح ش ــدند.
دستگیری عامالن شهادت مامور ناجا در هرمزگان
فرمان ــده انتظام ــی اس ــتان از شناس ــایی و دس ــتگیری عام ــان
ش ــهادت اس ــتوار دوم ش ــهید "عب ــاس معصوم ــی" از کارکن ــان
پلی ــس راه شهرس ــتان جاس ــک خب ــرداد.
س ــردار عزیزال ــه ملک ــی بی ــان ک ــرد :در پ ــی ش ــهادت اس ــتوار دوم
ش ــهید "عب ــاس معصوم ــی" از کارکن ــان پلی ــس راه فرمانده ــی
انتظامـــی شهرســـتان" جاســـک" در تاریـــخ پنجـــم اســـفند
م ــاه  95توس ــط اش ــرار مس ــلح ،پیگی ــری موض ــوع

مب ــارزه ب ــا جرای ــم جنای ــی جه ــت انج ــام تحقیق ــات و بررس ــی
و رس ــیدگی ب ــه موض ــوع ب ــه شهرس ــتان جاس ــک اع ــزام  ،ک ــه
ب ــا انج ــام تحقیق ــات پلیس ــی دو نف ــر مظن ــون پرون ــده توس ــط
مأم ــوران پلی ــس آگاه ــی دس ــتگیر ش ــدند.
ای ــن مق ــام انتظام ــی ادام ــه داد :ب ــا انج ــام تحقیق ــات گس ــترده
و اس ــتفاده از ش ــگردهای پلیس ــی ،دخال ــت یک ــی از متهم ــان در
تیرانــدازی کــه منجــر بــه شــهادت شــهید " عبــاس -معصومــی
" ش ــده ب ــود مح ــرز ش ــد ،ک ــه وی پ ــس از مواجه ــه ب ــا دالی ــل
و ش ــواهد موج ــود صراحت ــا ب ــه تیران ــدازی ب ــه اکی ــپ گش ــت
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
ب ــه قص ــد انتق ــام جوی ــی از مأم ــوران گش ــت پلی ــس راه در روز
حادث ــه ب ــه هم ــراه س ــه نف ــر دیگ ــر ب ــا دو موتورس ــیکلت ب ــه
مح ــل و مح ــدوده گش ــت پلی ــس راه عزیم ــت و ب ــا دو قبض ــه
اس ــلحه کالش ب ــا س ــر و ص ــورت پوش ــیده ،تع ــدادی تی ــر ب ــه
ســـمت خـــودروی گشـــت مامـــوران تیرانـــدازی و پـــس از
ش ــهادت یک ــی از مأم ــوران گش ــت اق ــدام ب ــه ف ــرار و از مح ــل
متـــواری شـــدهاند.
کالغ سارق به دام افتاد
فرمانـــده انتظامـــی اســـتان کرمانشـــاه از دســـتگیری آخریـــن

عضـــو بانـــد آدم ربایـــی معـــروف بـــه "کالغ هـــا" خبـــر داد و
گفـــت :متهـــم دســـتگیر شـــده در یـــک فقـــره ســـرقت بیـــش
از  10میلی ــارد ری ــال ف ــرش نفی ــس را ب ــه س ــرقت ب ــرده بـــود.
س ــردار منوچه ــر ام ــان الله ــی اظه ــار ک ــرد :مام ــوران کالنت ــری
کرمانشـــاه بـــا انجـــام اقدامـــات اطالعاتـــی از ورود یکـــی از
ســـارقان حرفـــه ای ســـابقه دار بـــه کرمانشـــاه مطلـــع شـــده و
بـــرای دســـتگیری وی وارد عمـــل شـــدند .وی بـــا اشـــاره بـــه
ای ــن ک ــه مته ــم از اعض ــای اصل ــی بان ــد س ــرقت ،ش ــرارت و آدم
ربایــی معــروف بــه "کالغ هــا" اســت ،گفــت :ســرکرده بانــد چنــد
ســـال پیـــش بـــه دســـت ســـربازان گمنـــام امام زمان (عـــج)
بـــه هالکـــت رســـید و پنـــج نفـــر دیگـــر از اعضـــای بانـــد نیـــز
دســـتگیر و محاکمـــه شـــدند ،امـــا ایـــن متهـــم موفـــق بـــه
ف ــرار ش ــد .ای ــن مق ــام ارشـــد انتظام ــی تصری ــح ک ــرد :یک ــی
از متهم ــان ک ــه آخری ــن بازمان ــده از ای ــن بان ــد ب ــود  ،در س ــال
 91پ ــس از س ــرقت بی ــش از ده میلی ــارد ری ــال ف ــرش نفی ــس
از اس ــتان مت ــواری ش ــد ،ام ــا ب ــا ت ــاش نیروه ــای انتظام ــی
کرمانش ــاه ،در ی ــک مراس ــم ترحی ــم شناس ــایی و در عملیات ــی
ضربت ــی دس ــتگیر ش ــد .س ــردار ام ــان الله ــی خاطرنش ــان ک ــرد:

م ــرد ج ــوان ک ــه در ی ــک درگی ــری مرتک ــب قت ــل ش ــده ب ــود ،ب ــا
خوران ــدن م ــرگ م ــوش ب ــه دخت ــر ی ــک س ــاله اش ب ــه زندگ ــی
او پای ــان داد .ب ــا اع ــام گ ــزارش کالنت ــری  ۲۶رحم ــت درش ــیراز
مبن ــی ب ــر وق ــوع ی ــک فق ــره قت ــل ب ــا س ــاح س ــرد منج ــر ب ــه
ف ــوت م ــردی ۳۴س ــاله ،کارآگاه ــان دای ــره پنج ــم اداره مب ــارزه
ب ــا جرائ ــم جنائ ــی پلی ــس آگاه ــی ش ــیراز تحقیق ــات خ ــودرا
ب ــرای یافت ــن قات ــل و عل ــت وق ــوع قت ــل آغ ــاز کردن ــد .ی ــک
روز پ ــس از وق ــوع قت ــل ،مس ــئوالن بیمارس ــتانی در ش ــیراز در

ماجرای قتل مرد  42ساله با شلیک گلوله
فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان چابهـــار از دســـتگیری قاتـــل
فـــراری پـــس از گذشـــت هفـــت مـــاه خبـــر داد .ســـرهنگ

متهمان قتل کودک  13ساله در دام پلیس
دو متهـــم پرونـــده قتـــل نوجـــوان گالیکشـــی دســـتگیر
شـــدند .شـــواهد نشـــان میدهـــد مقتـــول شـــاهد
ماجرایـــی بـــوده کـــه تـــرس از فـــاش شـــدن همیـــن
ماجـــرا قتـــل او را رقـــم زده اســـت .دادســـتان عمومـــی
و انقـــاب شهرســـتان گالیکـــش از دســـتگیری دو متهـــم

پرونـــده قتـــل نوجـــوان گالیکشـــی خبـــرداد و گفـــت:
یکـــی از متهمـــان بـــه قتـــل اعتـــراف کـــرده اســـت .وی
افـــزود :نوجـــوان  ۱۳ســـاله گالیکشـــی از ســـاعت  ۹شـــب
پنجشـــنبه  ۹شـــهریور مفقـــود بـــود کـــه پـــس از ســـاعتها
جســـتجوی مـــردم و نیر وهـــای هـــال احمـــر در مناطـــق
جنگلـــی اطـــراف روســـتای محـــل زندگـــی او و رودخانـــه
محلـــی ،جنـــازه ایـــن نوجـــوان در انبـــار کاه خانـــه شـــان
در حالـــی کـــه زیـــر کیســـههای بـــزرگ کاه توســـط قاتـــل،
پنه ــان ش ــده ب ــود ،کش ــف ش ــد .ب ــه گفتــه عب ــاس ع ــرب،
در بررســـیهای انجـــام شـــده ،دو نفـــر بـــه اتهـــام قتـــل
بازداشـــت شـــدند کـــه یکـــی از آ نهـــا بـــه قتـــل ایـــن
نوجـــوان اعتـــراف کـــرده اســـت .ایـــن مقـــام قضایـــی
افـــزود :تحقیقـــات بـــرای بررســـی علـــت دقیـــق قتـــل،
همچنـــان ادامـــه دارد و مراحـــل بازپرســـی در دادســـرای
ایـــن شهرســـتان در حـــال انجـــام اســـت.
بـــه گفتـــه عـــرب ،بـــر اســـاس اظهـــار نظـــر اولیـــه پزشـــکی
قانون ــی ای ــن ف ــرد ب ــر اث ــر اصاب ــت جس ــم س ــخت ب ــه پش ــت
س ــر ،ب ــه قت ــل رس ــیده اس ــت.
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی :

اخبار

فضای سبز پادگان باید با چاه آب به شهرداری تحویل شود

شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگ و هنر
خراسان جنوبی راه اندازی می شود
مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی خراســـان جنوبـــی از راه انـــدازی
ش ــرکت تعاون ــی چن ــد منظ ــوره فرهن ــگ و هن ــر اس ــتان در آین ــده نزدی ــک
خب ــر داد .احم ــد محب ــی در جلس ــه برنام ــه ری ــزی ش ــرکت تعاون ــی چن ــد
منظ ــوره فرهن ــگ و هن ــر اس ــتان بی ــان داش ــت :ب ــا ت ــاش و پیگی ــری
ه ــای ص ــورت گرفت ــه ب ــه منظ ــور حمای ــت و توس ــعه اقتص ــادی اصح ــاب
فرهن ــگ و هن ــر اس ــتان ای ــن ش ــرکت تعاون ــی ب ــرای اولی ــن ب ــار در کش ــور
راه ان ــدازی م ــی ش ــود.
وی تصری ــح ک ــرد :ط ــی ای ــن چن ــد ماه ــه تاکن ــون جلس ــات متع ــددی
ب ــا حض ــور اصح ــاب فرهن ــگ و هن ــر اس ــتان و دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی
مرتبـــط جهـــت ســـاماندهی و تشـــکیل ایـــن تعاونـــی صـــورت گرفتـــه
ک ــه امیدواری ــم بتوانی ــم در آین ــده نزدی ــک ش ــاهد افتت ــاح آن باش ــیم.
مدی ــرکل فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی خراس ــان جنوب ــی خاطرنش ــان ک ــرد:
پ ــس از ثب ــت و تش ــکیل ای ــن تعاون ــی اصح ــاب فرهن ــگ و هن ــر اس ــتان
م ــی توانن ــد جه ــت عضوی ــت اق ــدام کنن ــد.
نصب سامانه پایش هوشمند تردد

روی ناوگان مسافربری خراسان جنوبی
س ــامانه پای ــش هوش ــمند ت ــردد ب ــه منظ ــور نظ ــارت و کنت ــرل بهین ــه
تــردد نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی جــاده ای بــر روی اتوبــوس هــای
مس ــافربری خراس ــان جنوب ــی نص ــب ش ــد .رئی ــس اداره حم ــل و نق ــل
مس ــافر اداره کل راه ــداری و حم ــل و نق ــل ج ــاده ای اس ــتان ب ــا بی ــان
اینک ــه ای ــن س ــامانه کنت ــرل و نظ ــارت ب ــر ن ــاوگان مس ــافری را تس ــهیل
م ــی کن ــد گف ــت :ارتق ــای به ــره وری حم ــل و نق ــل عموم ــی کش ــور در
راس ــتای اقتص ــاد مقاومت ــی و همچنی ــن افزای ــش ایمن ــی و ارتق ــای
ســـطح کنتـــرل و پایـــش لحظـــه ای عملکـــرد نـــاوگان ،از اهـــداف
اصل ــی اس ــتفاده از ای ــن س ــامانه ه ــا درح ــوزه حم ــل و نق ــل مس ــافر
اس ــت .مه ــدی گرج ــی اف ــزود :س ــامانه پای ــش هوش ــمند ت ــردد م ــی
توانـــد بـــا کنتـــرل ســـرعت ترددهـــای بیـــن شـــهری ،خطـــرات ناشـــی
از تصادف ــات و س ــوانح را ب ــه ش ــکل گس ــترده ای کاه ــش ده ــد .وی
ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ای ــن س ــامانه ق ــادر اس ــت در خص ــوص م ــواردی
نظی ــر نداش ــتن بیم ــه ،معاین ــه فن ــی و جلوگی ــری از قاچ ــاق س ــوخت
ه ــم کم ــک کن ــد ،گف ــت :ب ــا نص ــب س ــامانه پای ــش هوش ــمند ت ــردد
از ایـــن پـــس شـــرکتهای حمـــل و نقـــل مســـافر و پلیـــس راه مـــی
توانن ــد ب ــر نح ــوه عملک ــرد رانن ــدگان ن ــاوگان نظ ــارت و کنت ــرل کنن ــد.
وی اف ــزود :س ــامانه پای ــش هوش ــمند ت ــردد ب ــر روی ن ــاوگان س ــواری
کرای ــه نی ــز از مه ــر نص ــب م ــی ش ــود و از  30آب ــان ب ــا خودروهای ــی
ک ــه ای ــن س ــامانه را نص ــب نک ــرده باش ــند برخ ــورد خواه ــد ش ــد.

امروز خراسان جنوبی – حمیدی hamidi@birjandtoday.ir
درج گزارشـــی پیرامـــون بررســـی وضعیـــت فضـــای
ســـبز اراضـــی موســـوم بـــه پـــادگان در روز دوشـــنبه
در روزنامـــه امـــروز خراســـان جنوبـــی بـــا تیتـــر (مـــرگ
تدریج ــی فض ــای س ــبز پ ــادگان ) ب ــا حض ــور مس ــئوالن
متولـــی نتایـــج خوبـــی را در پـــی داشـــت از جملـــه
نتایـــج میزگـــردی کـــه در ایـــن زمینـــه حاصـــل شـــد
تعییـــن تکلیـــف و انتقـــال اســـناد اراضـــی باقیمانـــده
بـــه نـــام راه و شهرســـازی و از طـــرف دیگـــر تحویـــل
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
شـــهرداری هـــم باقیمانـــده فضـــای ســـبز را رســـیدگی
و نجـــات دهـــد.
در ایـــن نشســـت اینگونـــه عنـــوان شـــد کـــه تمامـــی چـــاه
هـــای آب پـــادگان بـــه خـــارج شـــهر منتقـــل شـــده و آب
منطقـــه ای چـــاه هـــای داخـــل پـــادگان را پلمـــپ کـــرده و

در واق ــع اینگون ــه برداش ــت میش ــد ک ــه بع ــد از ای ــن اق ــدام
درخت ــان پ ــادگان دچ ــار اف ــت ش ــده ان ــد و در نهای ــت خش ــک
و قط ــع ش ــده ان ــد .
ه ــم چنی ــن در ای ــن جلس ــه مدی ــر عام ــل س ــازمان پ ــارک
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
 6هـــزار درخـــت ایـــن محـــدوده زنـــده بماننـــد .خبرنـــگار
م ــا در ادام ــه ب ــه س ــراغ مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب منطق ــه
ای رفتـــه وســـوال کـــرده چـــرا تمامـــی چـــاه هـــای آب
پ ــادگان را پلم ــپ ک ــرده ای ــد در حالیک ــه  6ه ــزار درخ ــت و
فض ــای س ــبز ای ــن مح ــدوده نی ــاز مب ــرم ب ــه آب داش ــته
انـــد؟ مهنـــدس امامـــی در پاســـخ اینگونـــه عنـــوان کـــرد
ک ــه م ــا ب ــا انتق ــال  2ال ــی  3چ ــاه از پ ــادگان ب ــه خ ــارج
شـــهر موافقـــت کـــرده ایـــم و همیـــن االن دو چـــاه اب

دیگـــر یکـــی در منطقـــه کوهســـنگی و دیگـــری در داخـــل
پـــادگان موجـــود اســـت  .وی ادامـــه داد :مـــا بـــه هیـــچ
عنـــوان بـــا انتقـــال ایـــن چـــاه آب داخـــل پـــادگان بـــه
خ ــارج ش ــهر موافق ــت نخواهی ــم ک ــرد چ ــرا ک ــه بای ــد از آن
ب ــرای آبی ــاری فض ــای س ــبز اس ــتفاده ش ــود  .وی تاکی ــد
ک ــرد :فض ــای س ــبز پ ــادگان ب ــا چ ــاه آب آن ب ــه ش ــهرداری
بایـــد تحویـــل شـــود .

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

امروز خراسان جنوبی – حمیدی
ششـــمین جلســـه غیـــر علنـــی شـــورای شـــهر بیرجنـــد از
ابتـــدای آغـــاز بـــکار شـــورای پنجـــم روز گذشـــته در حالـــی
برگـــزار شـــدکه مهـــم تریـــن مصوبـــه آن تشـــکیل کارگـــروه
مشـــورتی  11نفـــره بـــرای انتخـــاب شـــهردار بیرجنـــد بـــود .
رئی ــس ش ــورای ش ــهر بیرجن ــد در گف ــت وگ ــوی تلفن ــی روز
گذش ــته اش ب ــا خبرن ــگار م ــا در ای ــن زمین ــه گف ــت :در ای ــن
کارگـــروه عـــاوه بـــر تعـــدادی از اعضـــای شـــورا جمعـــی از
صاحـــب نظـــران و متخصصـــان از حـــوزه هـــای مختلـــف
حضـــور خواهنـــد داشـــت.
دکتـــر تقـــی زاده افـــزود :در ایـــن کارگـــروه  ،شـــاخص هـــای
انتخ ــاب ش ــهردار و مصادی ــق م ــد نظ ــر م ــورد بررس ــی ق ــرار
مـــی گیرنـــد و بعـــد از اعـــام نظـــر نهایـــی ،نتیجـــه بـــرای
بررســـی بـــه صحـــن علنـــی شـــورا ارســـال خواهـــد شـــد .
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تــاش داریــم در بــازه زمانــی  40تــا 45

روزه شــهردار بیرجنــد را معرفــی کنیــم  ،ادامــه داد :بــا توجــه بــه
اینک ــه س ــیر مراح ــل اداری و قانون ــی معرف ــی ش ــهردارنیز زم ــان
ب ــر اس ــت در ای ــن ب ــازه زمان ــی مش ــخص ش ــده نتیج ــه قطع ــی
را اع ــام م ــی کنی ــم ت ــا زم ــان را از دس ــت ندهی ــم .
رئیـــس شـــورای شـــهر بیرجنـــد از برگـــزاری جلســـات فـــوق
العـــاده ای در شـــنبه شـــب و روز یکشـــنبه بـــرای بررســـی
بیش ــتر پیش ــنهادات و گزین ــه ه ــای ش ــهردار بیرجن ــد و س ــایر
مس ــائل خب ــر داد و اف ــزود :در جلس ــه روز ش ــنبه تع ــدادی از
نام ــه ه ــای ارس ــالی ب ــه ش ــورا از جمل ــه نام ــه ه ــای ارس ــالی
از کمیتـــه تطبیـــق مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت و برخـــی از
نام ــه ه ــا ب ــه کمیس ــیون ه ــای ش ــورا ارج ــاع داده ش ــد .
دکت ــر تق ــی زاده در م ــورد برگ ــزاری جلس ــات ش ــورا بص ــورت
غیـــر علنـــی و اینکـــه تـــا چـــه زمانـــی ایـــن رونـــد ادامـــه
خواه ــد داش ــت ب ــه خبرن ــگار م ــا گف ــت :ب ــا توج ــه ب ــه ط ــرح
برخـــی نـــام هـــا و مصادیـــق در جلســـات شـــورا تـــا زمـــان

تعییـــن نهایـــی شـــهردار بیرجنـــد جلســـات بصـــورت غیـــر
علن ــی برگ ــزار م ــی ش ــود .
وی در ادامـــه از تعییـــن نماینـــدگان شـــورای شـــهر در
ســـازمان هـــای زیـــر مجموعـــه شـــهرداری بیرجنـــد خبـــر
داد و گفـــت :مهنـــدس میـــری بعنـــوان نماینـــده شـــورا
در ســـازمان عمـــران و بـــاز آفرینـــی فضاهـــای شـــهری،
دکت ــر طاه ــری نماین ــده ش ــورا در س ــازمان س ــیما  ،منظ ــر
و فضـــای ســـبز  ،دکتـــر حســـنی صفـــت نماینـــده شـــورا
در ســـازمان آتـــش نشـــانی  ،دکتـــر تقـــی زاده نماینـــده
در ســـازمان مدیریـــت ارامســـتان هـــا ،خانـــم موهبتـــی
نماینـــده در ســـازمان مدیریـــت حمـــل و نقـــل و بـــار
مس ــافر ،دکت ــر محم ــودی راد نماین ــده در س ــازمان فرهنگ ــی
اجتماعـــی و ورزشـــی و یـــزدان شـــنای بعنـــوان نماینـــده
در س ــازمان س ــاماندهی مش ــاغل ش ــهری و ف ــرآورده ه ــای
کشـــاورزی شـــهرداری معرفـــی شـــدند .

علمی

بهترین نان برای مصرف چیست؟

بهترین نان برای مصرف چیست؟

روغن زیتون از سرطان مغز پیشگیری میکند

درمان تنبلی کبد با عرق کاسنی

یـــک متخصـــص تغذیـــه و رژ یـــم درمانـــی
گفت:بـــر اســـاس اعـــام انســـتیتو تحقیقـــات
تغذیـــه کشـــور بهتر یـــن نـــان بـــرای مصـــرف،
نانـــی اســـت کـــه از ترکیـــب آرد گنـــدم و جـــو
درســـت شـــده باشـــد.
مه ــدی ش ــادنوش در گف ــت و گ ــو ب ــا باش ــگاه خبرن ــگاران
جـــوان؛ در خصـــوص انـــواع نانهـــای مصرفـــی اظهـــار
کـــرد :بـــر اســـاس توصیـــه ســـازمان بهداشـــت جهانـــی،
ن ــان بای ــد پ ــر فیب ــر (پ ــر س ــبوس) و ک ــم نم ــک باش ــد
تـــا عـــاوه بـــر تامیـــن فیبـــر (نیـــاز روزانـــه انســـان بـــه
فیب ــر  ۳۰گ ــرم اس ــت) و ام ــاح (آه ــن ،کلس ــیم ،فس ــفر،
روی ،منیزی ــم) م ــورد نی ــاز ب ــدن ،از ب ــروز بیمار یه ــای
غیـــر واگیـــر (چاقـــی ،قنـــد خـــون ،چربـــی خـــون،
فشـــارخون ،ســـکته قلبـــی ،ســـکته مغـــزی) نیـــز جلـــو
گی ــری کن ــد.
وی اف ــزود :از آنجای ــی ک ــه در کش ــور م ــا ،ن ــان بیش ــترین
اســـتفاده را در خانـــواده کربوهیدراتهـــا دارد ،نقـــش
مهمـــی را در ســـبد غذایـــی ایفـــا میکنـــد ،لـــذا بایـــد از
ه ــر نظ ــر کام ــل باش ــد و ضم ــن تامی ــن ان ــرژی م ــورد
نیـــاز بـــدن ،ســـامتی افـــراد را نیـــز بیمـــه کنـــد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه اس ــتفاده از نانه ــای کام ــل و
س ــبوس دار ب ــه ج ــای نانه ــای ب ــا آرد س ــفید ،ض ــرورت
دارد ،تصری ــح ک ــرد :اگ ــر آرد س ــبوس دار باش ــد ،در ای ــن
صـــورت اســـید فیتیـــک ســـبوس توســـط مخمرهـــا در
طـــی تخمیـــر میشـــکند و خاصیـــت دفـــع کنندگـــی
خـــود را از دســـت میدهـــد و هضـــم و جـــذب آن بهتـــر
شـــده و خاصیـــت تغذیـــهای پیـــدا میکنـــد.

مطالعـــات محققـــان دانشـــگاه ادینبـــورگ نشـــان
میدهـــد روغـــن زیتـــون حـــاوی ترکیبـــی اســـت کـــه
فعالیـــت ژ نهـــای عامـــل ســـرطان را در ســـلول مختـــل
میکنـــد .بـــه گـــزارش مدیـــکال اکســـپرس ،یکـــی از
اســـیدهای چـــرب موجـــود در روغـــن زیتـــون اســـید
اولئیـــک نـــام دارد .محققـــان اثـــر ایـــن ترکیـــب را روی
مولکول ــی ب ــه ن ــام  7-miRبررس ــی کردن ــد .ای ــن مولک ــول
در مغ ــز وج ــود دارد و ق ــادر ب ــه س ــرکوب توم ــور اس ــت.

ع ــرق کاس ــنی نق ــش بس ــزایی در تولی ــد س ــلولهای کب ــدی
ایف ــا میکن ــد و منب ــع سرش ــار از ویتامی ــن  cب ــوده و تم ــام
بیماریه ــای مزم ــن کب ــدی را برط ــرف میکن ــد .عالئم ــی،
چ ــون زردی پوس ــت و خس ــتگی مف ــرط مطمئن ــا از عالئ ــم
ب ــروز مش ــکل در کب ــد اس ــت و تنبل ــی کب ــد نش ــان از وج ــود
ای ــن بیماریه ــا در ب ــدن اس ــت .ب ــه عقی ــده متخصص ــان
طــب ســنتی و گیاهــی ،بــا کاســنی و عــرق کاســنی میتــوان
فعالی ــت کب ــد را ب ــه ح ــد اعت ــدال رس ــاند .اگ ــر ج ــزو اف ــرادی
هســتید کــه مــدام دچــار گــر گرفتگــی میشــوید روزی یــک
لی ــوان کاس ــنی ب ــدن ش ــما را خن ــک میکن ــد.

شـــیر بـــز بیشـــترین شـــباهت را بـــه شـــیر مـــادر دارد.
خـــواص شـــیر بـــز شـــامل کاهـــش دردهـــای آرتـــروز،
روماتیســـم و کمـــک بـــه تغذیـــه و بازســـازی سیســـتم
عصب ــی ب ــدن اس ــت .درمانگ ــران ط ــب س ــنتی در رابط ــه
ب ــا خ ــواص ش ــیر ب ــز ب ــر ای ــن باورن ــد اگ ــر ش ــیر ت ــازه
بـــز بـــا انجیـــر ســـیاه تـــازه کـــه در فصـــل تابســـتان
می روی ــد ،مص ــرف ش ــود ،م ــی توان ــد تاثی ــر زی ــادی در
کاهـــش دردهـــای آرتـــروز ،روماتیســـم و بیمار یهـــای
مفصلـــی داشـــته باشـــد .در حـــدی کـــه ،چنانچـــه افـــراد
ب ــه شیرخش ــک ب ــز ی ــا انجی ــر س ــیاه خش ــک دسترس ــی
داش ــته باش ــند ،م ــی توانن ــد ب ــا اضاف ــه ک ــردن آب ب ــه
شـــیر یـــا خیـــس کـــردن انجیـــر درون آب از خـــواص
درمانـــی ایـــن غـــذای دارویـــی بهـــره ببرنـــد .بـــه طـــور
کل ــی ش ــیر ب ــز جایگزی ــن بس ــیار خوب ــی ب ــرای ش ــیر گاو
اس ــت ،ب ــه خص ــوص اگ ــر خ ــام و ٌارگانی ــک باش ــد ،اکث ــر
افـــرادی کـــه شـــیر بـــز مصـــرف میکننـــد ،کمتـــر دچـــار
ناراحتیهـــای گوارشـــی و آلـــرژی میگردنـــد.

ذرت پوکی استخوان را درمان میکند

امروز خراسان جنوبی  -خویی khoii@birjandemrooz.com

در ادام ــه ب ــه بررس ــی ای ــن م ــواد غذای ــی میپردازی ــم ،پی ــاز
و س ــیر باع ــث افزای ــش می ــزان انس ــولین خ ــون میش ــوند،
ه ــر چق ــدر مص ــرف ای ــن م ــواد بیش ــتر باش ــد ،قن ــد خ ــون
بیش ــتر کاه ــش پی ــدا میکن ــد.
این ادویه شما را از سرطان نجات میدهد

از خواص شیر بز بیشتر بدانید

بــه گفتــه محققــان فیبــر محلــول ذرت ،پروبیوتیکــی اســت
کـــه بـــه بـــدن کمـــک میکنـــد تـــا بـــه شـــکل بهتـــری از
کلســـیم اســـتخوان در طـــول دو دوره نوجوانـــی و بعـــد از
یائس ــگی اس ــتفاده کن ــد .فیب ــر پروبیوتی ــک از طری ــق روده
بـــه روده کوچـــک مـــیرود و در آنجـــا هضـــم میشـــود و
محقق ــان دریافت ــه ان ــد ک ــه فیب ــر محل ــول ذرت ،در قال ــب
زنجیرهه ــای کوت ــاه اس ــیدهای آمین ــه تجزی ــه ش ــده و ب ــه
حفـــظ ســـامت اســـتخوانها کمـــک مینمایـــد.
با این خوراکیها قند خونتان
را به سادگی کاهش دهید

پیـــاز و ســـیر باعـــث افزایـــش میـــزان انســـولین خـــون
میش ــوند ،ه ــر چق ــدر مص ــرف ای ــن م ــواد بیش ــتر باش ــد،
قن ــد خ ــون بیش ــتر کاه ــش پی ــدا میکن ــد .برخ ــی از م ــواد
غذای ــی باع ــث کاه ــش س ــطح قن ــد خ ــون میش ــوند ک ــه

زردچوبـــه ســـلطان ادویههاســـت ،ایـــن ادویـــه بیـــش از
همـــه ادویههـــا خاصیـــت ضدالتهابـــی ،ضدویروســـی،
ضدباکت ــری ،ضدس ــرطان و ضدق ــارچ را داراس ــت ،در ط ــب
چین ــی از ای ــن ادوی ــه ب ــرای درم ــان هم ــه چی ــز از آل ــرژی
گرفت ــه ت ــا آلزایم ــر و آرت ــروز اس ــتفاده میش ــود .زردچوب ــه
ح ــاوی کارکامی ــن اس ــت ک ــه ی ــک ترکی ــب آنتیاکس ــیدانی
اس ــت و الته ــاب را کاه ــش داده و رن ــگ زرد زردچوب ــه نی ــز
ناشـــی از وجـــود ایـــن مـــاده اســـت .کارکامیـــن باعـــث
کاهـــش رشـــد ســـلولهای ســـرطانی میشـــود .زردچوبـــه
همچنیــن حــاوی ترکیبــات ضدالتهابــی دیگــری اســت کــه
ت ــورم و درد را کاه ــش میدهن ــد و از تش ــکیل پالکه ــای
عامـــل آلزایمـــر ممانعـــت میکنـــد.
با این روش آلزایمر را فراری دهید
از دســـت دادن حافظـــه و ابتـــا بـــه بیمـــاری آلزایمـــر
کابوس ــی ترس ــناک ب ــرای ه ــر ف ــرد س ــالمند و نزدی ــکان
او اســـت ،امـــا بـــا انجـــام راهکارهایـــی بســـیار ســـاده
میت ــوان ت ــا ح ــد زی ــادی از ب ــروز ای ــن مش ــکل مغ ــزی
جلوگی ــری ک ــرد .ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان؛
براســـاس جدیدتریـــن پژوهشهـــا ســـالمندانی کـــه
شـــیوههای مختلـــف ورزشـــی از جملـــه راه رفتـــن بـــه
ص ــورت زیگ ــراگ و ضرب ــدری ی ــا ح ــرکات هماهن ــگ را
یـــاد میگیرنـــد و انجـــام میدهنـــد کمتـــر در معـــرض
خطـــر ابتـــا بـــه بیمـــاری آلزایمـــر قـــرار میگیرنـــد.
کارشناس ــان دریافتن ــد از س ــن  ۷۰س ــالگی ب ــه بع ــد ه ــر
س ــال ح ــدود ی ــک درص ــد از حج ــم بخش ــی از مغ ــز ک ــه
وظیفـــه کنتـــرل قـــدرت حافظـــه را بـــر عهـــده دارد بـــه
تدری ــج از بی ــن مــیرود ک ــه س ــبب اف ــت ت ــوان حافظ ــه
و فراموش ــی در س ــالمندان و ابت ــا ب ــه آلزایم ــر دربرخ ــی
از آنهـــا میشـــود.

روی خط اخبار
افزایش  40درصدی نذورات قربانی در خراسان جنوبی
نـــذورات قربانـــی مـــردم خراســـان جنوبـــی در روز عیـــد ســـعید قربـــان
امســـال  40درصـــد افزایـــش یافـــت .معـــاون توســـعه مشـــارکت هـــای
مردمـــی کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی(ره) اســـتان گفـــت :در روز عیـــد
قرب ــان  2میلی ــارد و  617میلی ــون ری ــال ن ــذورات نق ــدی و گوش ــت قربان ــی
در پای ــگاه ه ــای جم ــع آوری ن ــذورات اس ــتان جم ــع آوری ش ــد ک ــه ای ــن
رق ــم در روز عی ــد قرب ــان پارس ــال ی ــک میلی ــارد و  746میلی ــون ری ــال ب ــود.
احم ــد رفیع ــی اف ــزود :در روز عی ــد قرب ــان ه ــزار و  643کیلوگ ــرم گوش ــت
بـــه ارزش یـــک میلیـــارد و  933میلیـــون ریـــال و  683میلیـــون و 430
ه ــزار ری ــال کم ــک نق ــدی در پای ــگاه ه ــا جم ــع آوری ش ــد .وی ب ــا بی ــان
اینکـــه جمـــع آوری نـــذورات نقـــدی و گوشـــت قربانـــی تـــا پایـــان دهـــه
والیـــت در اســـتان ادامـــه دارد ،گفـــت :مـــردم و خیـــران مـــی تواننـــد بـــا
مراجع ــه ب ــه مراک ــز نیک ــوکاری و ادارات شهرس ــتان ه ــا ن ــذورات قربان ــی
خ ــود را تحوی ــل دهن ــد .ن ــذورات قربان ــی م ــردم خراس ــان جنوب ــی در روز
عیــد قربــان در  127پایــگاه جمــع آوری نــذورات قربانــی جمــع آوری شــد.
کسب ده مقام برتر توسط دادرسان دختر هالل احمر
بیرجند در المپیاد کشوری

امروز خراسان جنوبی  -کاظمی kazemi@birjandtoday.ir
مع ــاون جوان ــان جمعی ــت ه ــال احم ــر اس ــتان گف ــت :دخت ــران دادرس
هـــال احمـــر شهرســـتان بیرجنـــد در المپیـــاد آمـــاده مرحلـــه کشـــوری
ک ــه از پنج ــم ت ــا نه ــم ش ــهریور س ــال ج ــاری در اس ــتان گی ــان برگ ــزار
شـــد در ده رشـــته از آیتـــم هـــای مســـابقات موفـــق بـــه کســـب مقـــام
ه ــای برت ــر ش ــدند .فائ ــزه موهبت ــی ب ــا بی ــان اینک ــه مس ــابقات در بخ ــش
ه ــای ام ــدادی ،ورزش ــی و فرهنگ ــی برگ ــزار ش ــده اس ــت ،اف ــزود  :ه ــدف
از اج ــرای ای ــن مس ــابقات افزای ــش س ــطح ایمن ــی ،کاه ــش خط ــر پذی ــری
م ــدارس و ارج نه ــادن ب ــه جای ــگاه جوان ــان ب ــوده ک ــه در گرای ــش جوان ــان
بـــه فعالیـــت هـــای گروهـــی و بشردوســـتانه و همچنیـــن پربـــار کـــردن
اوقـــات فراغـــت جوانـــان گامـــی موثـــر می باشـــد .وی بـــا اشـــاره بـــه
اینک ــه ه ــم اکن ــون ب ــه عن ــوان ناظ ــر مس ــابقات گ ــروه دوم در بن ــدر انزل ــی
بســـر میبـــرد تصریـــح کـــرد  :ایـــن مســـابقات در  ۲۳آیتـــم در دو گـــروه
برگـــزار شـــده کـــه جوانـــان هـــال احمـــر بیرجنـــد نماینـــده اســـتان در
گ ــروه اول مس ــابقات ب ــا حض ــور  ۱۵اس ــتان حض ــور داش ــته ان ــد و نتای ــج
نهای ــی مس ــابقات پ ــس از اتم ــام رقاب ــت گ ــروه دوم اع ــام خواه ــد ش ــد
 .ش ــایان ذک ــر اس ــت  :مرحل ــه اس ــتانی پنجمی ــن المپی ــاد آم ــاده در دو
گ ــروه دان ــش آم ــوزان پس ــر و دخت ــر متوس ــطه از بیس ــت و چه ــارم تی ــر
م ــاه ب ــه م ــدت  ۴روز ب ــه میزبان ــی شهرس ــتان بیرجن ــد در س ــال ج ــاری
برگـــزار شـــده اســـت کـــه نماینـــده خواهـــران از شهرســـتان بیرجنـــد و
ب ــرادران از شهرس ــتان خوس ــف م ــی باش ــد.

مشاوره

توصیه های مفید به والدین فرزندان خجالتی

کــودکان خجالتــی از اینکــه اشــتباه کننــد یــا کاری را غلــط انجــام دهنــد ،در هــراس هســتند.
آنه ــا معم ــوال در جم ــع غریب ــه ه ــا راح ــت نیس ــتند و م ــدت زم ــان زی ــادی ط ــول م ــی کش ــد
ت ــا بتوانن ــد ب ــا اف ــراد ت ــازه وارد ارتب ــاط برق ــرار کنن ــد .ح ــال س ــوال ای ــن اس ــت ک ــه آی ــا ب ــه
فرزن ــد خجالت ــی ت ــان کم ــک م ــی کنی ــد ت ــا مه ــارت ه ــای مقابل ــه ب ــا اس ــترس را بیام ــوزد.
آی ــا ،ش ــما ب ــه فرزن ــدان ت ــان اج ــازه م ــی دهی ــد خجالت ــی بمانن ــد ی ــا ت ــاش م ــی کنی ــد از
ش ــر ش ــرم و خجال ــت خ ــاص ش ــوند؟
او را بپذیرید
ب ــه ط ــور کل ــی ،خجالت ــی ب ــودن عی ــب و ع ــار نیس ــت .ک ــودکان خجالت ــی ،اغل ــب اوق ــات ش ــنونده
هــای خوبــی هســتند و در مدرســه بــا مشــکالت کمتــری دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد .خجالتــی
ب ــودن  ،وقت ــی بح ــران زا م ــی ش ــود ک ــه فرزندت ــان را ب ــه ف ــردی افس ــرده و گوش ــه گی ــر تبدی ــل کن ــد.
گفت و گو با همساالن
ب ــه فرزندت ــان کم ــک کنی ــد ت ــا گروه ــی از همس ــاالنش را دع ــوت و ب ــا آنه ــا گف ــت و گ ــو کن ــد.
ای ــن کار س ــبب م ــی ش ــود فرزندت ــان از ارتب ــاط برق ــرار ک ــردن نترس ــد.
اعتماد به نفس اش را افزایش دهید
وقتـــی فرزندتـــان مـــی خواهـــد بـــه میهمانـــی بـــرود اعتمـــاد بـــه نفـــس اش را افزایـــش
دهی ــد .اگ ــر پ ــی بردی ــد فرزندت ــان در کن ــار س ــایر همس ــاالن از میهمان ــی ل ــذت نم ــی ب ــرد
از متخصـــص مشـــاور و روان شـــناس کمـــک بگیریـــد.
در رستوران او غذا سفارش دهد

ب ــه فرزندت ــان اج ــازه دهی ــد ت ــا از مه ــارت ه ــای اجتماع ــی اش در موقعی ــت ه ــای گوناگ ــون
اســـتفاده کنـــد .از فرزندتـــان بخواهیـــد تـــا بـــا صنـــدوق دار فروشـــگاه حـــرف بزنـــد و پـــول
پرداخ ــت کن ــد .هنگام ــی ک ــه در رس ــتوران هس ــتید از او بخواهی ــد غ ــذا س ــفارش ده ــد.
از مقایسه کردن پرهیز کنید

بــه او عشــق بورزیــد و تاییــدش کنیــد .از واژه هــای تمســخرآمیز ماننــد ترســو ،خجالتــی ،دســت و
پاچلفتــی و بــی عرضــه اســتفاده نکنیــد.از ســرزنش کــودک بــه دلیــل بــازی نکــردن بــا همســاالن
بپرهیزیــد .او را بــا دیگــران مقایســه نکنیــد و اجتماعــی بــودن اطرافیانــش را بــه رخ او نکشــید.
به دیگران نگویید خجالتی است

ب ــه ک ــودک برچس ــب خجالت ــی ب ــودن نزنی ــد و اگ ــر س ــوم ش ــخصی در ی ــک جم ــع از ش ــما
پرس ــید ،آی ــا کودکت ــان خجالت ــی اس ــت ،بالفاصل ــه پاس ــخ دهی ــد :خی ــر ،کم ــی زم ــان نی ــاز
دارد تـــا بـــه موقعیـــت جدیـــد عـــادت کند.بـــه کـــودک مســـئولیت هـــای کوچـــک بدهیـــد و
اعتم ــاد ب ــه نف ــس او را تقوی ــت کنی ــد.
نقش بازی کنید

از طری ــق نق ــش ب ــازی ک ــردن و ب ــا اس ــتفاده از عروس ــک ه ــای ک ــودک و ب ــه کار گرفت ــن خ ــود
ک ــودک در ای ــن نمای ــش ه ــا م ــی توانی ــد ب ــه نتای ــج خوب ــی برس ــید.
در پیدا کردن دوست به او کمک کنید

ک ــودک خ ــود را ب ــه یک ــی از ه ــم س ــن و س ــاالنش معرف ــی کنی ــد فرق ــی نم ــی کن ــد ک ــه همکالس ــی
اش باشــد یــا فرزنــد یکــی از همســایگان .اگــر احســاس کردیــد آنهــا بــا هــم راحــت هســتند و فرزنــد
شــما توانســت بــا او بجوشــد .از آن کــودک دعــوت کنیــد تــا ب ـرای بــازی پیــش فرزنــد شــما بیایــد.
اورا آماده کنید

اگ ــر فرزن ــد ش ــما ق ــرار اس ــت در ی ــک مهمان ــی تول ــد ش ــرکت کن ــد ی ــا ه ــر ج ــای دیگ ــری ک ــه
ممک ــن اس ــت او در آن ش ــرایط احس ــاس راحت ــی نکن ــد ،ش ــما بای ــد جلوت ــر از زم ــان باش ــید
و از صب ــح آن روز در م ــورد جای ــی ک ــه ق ــرار اس ــت ب ــرود ،کس ــانی ک ــه آنج ــا حض ــور دارن ــد و
اتفاقاتــی کــه قــرار اســت آنجــا بیفتــد بــا وی صحبــت کنیــد .و یــک بــازی کوچــک در بــاره آن،
ممک ــن اس ــت ب ــه ک ــودک ش ــما کم ــک کن ــد ک ــه در آن ش ــرایط احس ــاس بهت ــری داش ــته باش ــد.
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کوتاه از دیگر رسانه ها
اســـتاندار تهـــران در برنام ــه دس ــتخط :هاشمیرفس ــنجانی ب ــه
ناطـــق رای داده بـــود .خیلـــی نگـــران زلزلـــه تهـــران هســـتم .نقـــص
اطالعات ــی باع ــث حادث ــه س ــفارت عربس ــتان ش ــد.
رئیـــس کمیســـیون آمـــوزش مجلـــس 70 :درصـــد از 13
ه ــزار میلی ــارد توم ــان وام پرداخ ــت ش ــده در بان ــک س ــرمایه مش ــمول
تخلفــات مربــوط بــه اختــاس اســت.بعد از مهــر مــاه گــزارش نهایــی
تحقیـــق و تفحـــص اعـــام میشـــود.
قائممقـــام وزیـــر بهداشـــت :هـــر  30دقیقـــه یـــک نفـــر بـــر
اثـــر تصـــادف در ایـــران فـــوت میکنـــد.
دادســـتان بوشـــهر :صـــدور قـــرار جلـــب بـــه دادرســـی و
کیفرخواس ــت  ۵نف ــر از خدم ــه ش ــناور عربس ــتانی ب ــه اته ــام تج ــاوز
بـــه آبهـــای ایـــران و صیـــد غیـــر مجـــاز منجـــر شـــد .پرونـــده بـــه
دادگاه ارســـال شـــد.
روزنامـــه جمهـــوری اســـامی :دول ــت دوازده ــم بای ــد مه ــره
ه ــای احم ــدی ن ــژاد را از مناص ــب دولت ــی ع ــزل کن ــد.
معـــاون بانـــک مرکـــزی :قـــول و قرارهایـــی میـــان بانـــک
مرکـــزی و بانکهـــا گذاشـــته شـــد تـــا نـــرخ ســـودهای جدیـــد را
اج ــرا کنن ــد .در ص ــورت تخط ــی هری ــک از بانکه ــا ،بخ ــش نظ ــارت
بان ــک مرک ــزی ب ــدون هی ــچ مالحظــهای اقدام ــات تنبیه ــی خ ــود را
اجرایـــی میکنـــد.
تتلـــو :م ــن اگ ــر كاره اي م ــي ش ــدم ،خيابون ــا رو زنون ــه مردون ــه
مـــي كـــردم .اگـــر کنســـرت بـــذارم زنونـــه مردونـــش جداســـت!
ســـخنگوی ســـازمان انـــرژی اتمـــی :میخواهنـــد فضـــا
را آلـــوده کننـــد تـــا جلـــوی اســـتفاده کشـــورمان از میوههـــای لغـــو
تحریـــم را بگیرنـــد.
مدیـــرکلعتبـــات ســـازمان حـــج و زیـــارت :تاکنـــون
 700ه ــزار نف ــر ب ــرای ش ــرکت در مراس ــم اربعی ــن حس ــینی ثبتن ــام
کردهانـــد .نـــرخ ثبـــت نـــام و بیمـــه  190هـــزار تومـــان اســـت.
رئیـــس ســـازمان امـــور اداری و اســـتخدامی :هرکســـی
میگویـــد حقوقهـــای نجومـــی پرداخـــت میشـــود ،اســـنادش را
ارائـــه کنـــد.از نظـــر مـــا چنیـــن چیـــزی وجـــود نـــدارد.
وزیـــر کار :اقتص ــاد ای ــران در بهتری ــن حال ــت میتوان ــد  500ه ــزار
ش ــغل در س ــال ایج ــاد کن ــد .بای ــد  10براب ــر س ــرمایهای ک ــه در  10س ــال
گذش ــته وارد کردهای ــم ،س ــرمایه ج ــذب کنی ــم.
امیـــر اســـماعیلی :ج ــزو ش ــش کش ــور برت ــر دنی ــا در س ــاخت رادار
هســـتیم .موفـــق شـــدهایم رادارهایـــی را تولیـــد کنیـــم کـــه نفـــس
دش ــمن را ح ــس کنی ــم.
معـــاون پرورشـــی و فرهنگـــی وزارت آمـــوزش و

پـــرورش :دس ــتورالعمل اردوه ــای دانشآم ــوزی ب ــرای س ــال ۸۹
اســـت .دســـتورالعمل بازنگـــری میشـــود.
جـــواد ظریـــف وزی ــر ام ــور خارج ــه :چه ــار س ــال آین ــده ،چه ــار
س ــال گس ــترش رواب ــط همهجانبــ ه ای ــران ب ــا جه ــان اس ــت .می ــزان
نظ ــارت در برج ــام کام ــا مش ــخص اس ــت .ده س ــال سیاس ــت افراط ــی
ج ــان بولت ــون  ۲۰۰س ــانتریفیوژ ای ــران را  ۲۰ه ــزار س ــانتریفیوژ ک ــرد.
علـــى اوســـط هاشـــمى اس ــتاندار سیس ــتان و بلوچس ــتان:به
هی ــچ وج ــه تاکن ــون درب ــاره انتصاب ــم ب ــه عن ــوان اس ــتاندار ته ــران،
بـــا بنـــده صحبتـــى نشـــده اســـت.مطرح کـــردن اینگونـــه مســـائل،
اظهارنظـــر جریانـــات اســـت و بنـــده در اینبـــاره اطالعـــى نـــدارم.
محمـــد علـــی رامیـــن مع ــاون مطبوعات ــی دول ــت ده ــم :وقت ــی
کلیـــپ «زندهبـــاد بهـــار» احمـــدی نـــژاد ،مشـــایی و بقایـــی منتشـــر
شـــد ،در کانـــال تلگرامـــی خـــودم ذیـــل آن کلیـــپ نوشـــتم« :ســـه
دلقـــک بهـــاری» .امیـــدوارم ،هرچـــه زودتـــر احمدینـــژاد دوبـــاره
خـــودش را بازبیابـــد و از عـــوارض و زوايـــد جـــدا كنـــد.
اکبـــر تـــرکان دبیـــر شـــورای عالـــی مناطـــق آزاد و ویـــژه
اقتصادی:گزینـــه معـــاون اجرایـــی روحانـــی نیســـتم.در مناطـــق
آزاد مال ــی قوانی ــن پول ــی و بانک ــی کش ــوری برق ــرار نیس ــت ،بلک ــه
قوانی ــن جهان ــی برق ــرار اس ــت؛ ل ــذا م ــا بای ــد قوانی ــن مناط ــق آزاد
مالـــی را در کشـــورمان دایـــر کنیم.بـــه دنبـــال ایجـــاد مناطـــق آزاد
مال ــی هس ــتیم ،ام ــا ابت ــدا بای ــد قوانی ــن آنرا در مجل ــس تصوی ــب
کنیـــم.
سرلشـــکر باقری:پدافندهوای ــی در اولوی ــت اول نیروه ــای مس ــلح
قـــرار دارد.آســـمان ایـــران جـــزو امنتریـــن آســـمانهای منطقـــه
اس ــت و همی ــن ام ــر باع ــث تغیی ــر مس ــیر هواپیماه ــای خارج ــی ب ــه
س ــمت ای ــران ش ــده اس ــت.
ایـــان گولدبـــرگ ،کارش ــناس ارش ــد سیاس ــت امنی ــت خارج ــی
آمریـــکا اگـــر واشـــنگتن از برجـــام خـــارج شـــود یـــا جنـــگ روی
میدهـــد یـــا ایـــران بـــه ســـاح هســـتهای دســـت مییابـــد.

بازخوانی دولت های بعد از انقالب به بهانه آغاز به کار دولت دو.ازدهم

دولت پنجم؛ تالش برای سازندگی

امروز خراسان جنوبی -پژوهش

پ ــس از رحل ــت رهب ــر كبی ــر انق ــاب ،خب ــرگان رهب ــری
بــه ســرعت تشــکیل جلســه داد و در تصمیمــی انقالبــی،
فرزن ــد رش ــید انق ــاب حض ــرت ام ــام خامن ــه ای را ب ــه
عن ــوان رهب ــر برگزید.پ ــس از انتخ ــاب حض ــرت آی ــت ا...
خامنـــه ای ،مجلـــس طـــرح حـــذف نخســـت وزیـــری را
بررســـی کـــرده و بـــه آن رای داد .از آن ســـال بـــه بعـــد،
پس ــت نخس ــت وزی ــر از دول ــت ح ــذف ش ــد و مس ــئولیت
ب ــه ط ــور مس ــتقیم ب ــه رئی ــس جمه ــور واگ ــذار گردی ــد.
پنجميــن دوره رياســت جمهــوري پــس از ارتحــال جانگــداز
رهب ــر فقي ــد انق ــاب در  6م ــرداد م ــاه  1368برگ ــزار ش ــد.
اي ــن در حال ــي ب ــود ک ــه چهارمي ــن رئيسجمه ــوري عم ــا
ت ــا  17مه ــر آن س ــال باي ــد در س ــمت رياس ــت جمه ــوري
ايفـــاي وظيفـــه ميکـــرد .امـــا بـــه علـــت ارتحـــال رهبـــر
فقيـــد انقـــاب  ،حضـــرت امـــام خمينـــي(ره) در تاريـــخ
 14خ ــرداد  ،1368انتخاب ــات جمع ــه شش ــم م ــرداد برگ ــزار
شـــد و ايـــن دوره يـــک مـــاه و نيـــم زودتـــر از موعـــد
مق ــرر آغ ــاز ش ــد .در فاصل ــه ارتح ــال رهب ــر کبي ــر انق ــاب
امـــام خمينـــي(ره) و انتخابـــات پنجميـــن دوره رياســـت
جمه ــوري ،ام ــورات مرب ــوط ب ــه رئيسجمه ــوري را مق ــام
معظـــم رهبـــری انجـــام مـــيداد .در ايـــن انتخابـــات 30
ميليـــون و  138هـــزار و  417نفـــر واجـــد شـــرايط شـــرکت
بودن ــد ک ــه از اي ــن تع ــداد  16ميلي ــون و  452ه ــزار و 562
نفـــر یعنـــی  54/59درصـــد در انتخابـــات شـــرکت کردنـــد.
درصــد واجديــن شــرايط در ايــن دوره تــا حــدودي افزايــش
داشـــت همچنيـــن در پنجميـــن دوره از  79نفـــر داوطلـــب
صرفـــا دو نفـــر تاييـــد صالحيـــت شـــدند کـــه عبـــارت
بودن ــد از هاش ــمي رفس ــنجاني (رئي ــس مجل ــس ش ــوراي
اســـامي) بـــا  15ميليـــون و  550هـــزار و  528رأي (94/5
درصـــد) ،عبـــاس شـــيباني (نماينـــده مجلـــس) بـــا 635
هـــزار و  165راي ( 3/86درصـــد) جامي(نماينـــده وقـــت
تربـــت جـــام) از چهرههـــاي شـــاخصي بـــود کـــه در ايـــن
انتخابـــات ثبتنـــام کـــرد امـــا در ايـــن رقابـــت وارد نشـــد
آق ــاي هاش ــمي رفس ــنجاني توانس ــت ب ــا کس ــب بي ــش از
 15ميلي ــون راي ب ــه عن ــوان رئيسجمه ــور انتخ ــاب ش ــود.
حض ــور هاش ــمی در جای ــگاه ریاس ــت جمه ــوری س ــبب
شـــد تـــا جمهـــوری اســـامی در شـــرایطی خـــاص قـــرار
گیـــرد و سیاســـت صـــدور انقـــاب نیـــز بـــا تغییـــر و
تحـــول روبـــرو شـــود .هاشـــمی بـــه دلیـــل چالشهـــای
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
ســـازندگی مـــی شـــناختند .وی بـــر ایـــن امـــر تاكیـــد
ك ــرد ك ــه م ــا ب ــرای پیگی ــری سیاس ــت ص ــدور انق ــاب
نیازمنـــد اقتصـــادی قـــوی و پویـــا هســـتیم و بـــا
الگوس ــازی اقتص ــادی میت ــوان انق ــاب را ص ــادر ك ــرد.
از نظـــر او بـــدون پشـــتوانه مـــادی تولیـــد نمیتـــوان
انق ــاب را ص ــادر ك ــرد و از س ــویی بق ــای نظ ــام را نی ــز
نمیتـــوان تضمیـــن كـــرد.
توجی ــه دول ــت ب ــرای ای ــن چرخ ــش در سیاس ــت خارج ــی
در آن زم ــان مش ــكالت عدی ــده كش ــور ب ــود ک ــه ب ــه دلی ــل
خســـارات ناشـــی از جنـــگ و تحریمهـــای اقتصـــادی،
كاه ــش قیم ــت نف ــت و همچنی ــن چالشه ــای سیاس ــی
كـــه بـــه دلیـــل تـــرس از انقـــاب اســـامی در كشـــورهای
عربــی و غربــی ایجادشــده بــود .در واقــع دولــت ســازندگی
بــا ایــن اســتدالل بــه ســمت ســامان دادن اوضــاع داخلــی،
اصالحطلبـــی اقتصـــادی در داخـــل و عـــادی ســـازی
رواب ــط خارج ــی رف ــت  .هاش ــمی رفس ــنجانی در كت ــاب«
سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی در دوران ســازندگی»
اه ــداف دول ــت س ــازندگی را اب ــراز میكن ــد .ب ــرای ارتق ــای
اقتصـــادی و نیـــل بـــه توســـعه سیاســـت همزیســـتی
مس ــالمت آمی ــز و همكاریه ــای اقتص ــادی ب ــا كش ــورهای
توس ــعهیافت ه س ــرمایهداری پیگی ــری ش ــد .اف ــزون برای ــن
دولـــت ســـازندگی بـــرای جلـــب اعتمـــاد ســـرمایهگذاران
خارج ــی س ــعی ك ــرد ت ــا در منطقــ ه خلی ــج ف ــارس اع ــاده
ثبـــات كنـــد .ایـــن دولـــت در ارتبـــاط بـــا امـــر پیشـــرفت
اقتصــادی ،دو كشــور تركیــه و كــره جنوبــی را الگــو قــرار داد
و همی ــن ام ــر نش ــان از می ــل ب ــه تنشزدای ــی بینالملل ــی
در ای ــن دول ــت داش ــت زی ــرا ه ــردو كش ــور الگ ــوی دول ــت
ســـازندگی ،ابتـــدا بـــا قدرتهـــای ســـرمایهداری رابطـــهای
خوبــی ایجــاد كردنــد و ســپس در راه پیشــرفت گام نهادنــد.
در ایـــن دوره سیاســـت گســـترش ارتبـــاط بـــا دولتهـــا
جایگزیـــن دیپلماســـی عمومـــی و ارتبـــاط بـــا ملـــل و
نیـــز حفـــظ وضـــع موجـــود جایگزیـــن سیاســـت انتقـــاد
از وض ــع موج ــود ش ــد .ب ــه دنب ــال ای ــن سیاس ــت رواب ــط
سیاســـی بـــا عربســـتان ســـعودی در  6فروردیـــن 1370
برق ــرار ش ــد .اف ــزون برای ــن سیاس ــت ع ــدم هم ــكاری ب ــا
ســـازمانهای بینالمللـــی جـــای خـــود را بـــه همـــكاری
بـــا ســـازمان ملـــل و شـــورای امنیـــت داد .از نظـــر
والیتـــی مالحظـــات اقتصـــادی ،اولویتهـــای سیاســـی
را تحتالشـــعاع قـــرار داد.در آخـــر میتـــوان گفـــت كـــه
سیاســـت صـــدور انقـــاب دولـــت ســـازندگی در مقایســـه

ب ــا ده ــه ام ــام خمین ــی(ع) كام ــا تح ــول یاف ــت و ب ــه
ص ــورت غیرمس ــتقیم و نامحسوس ــی دنب ــال ش ــد چراك ــه
اس ــتدالل ای ــن دول ــت در م ــورد ص ــدور انق ــاب ای ــن ب ــود
ك ــه راهب ــرد اقتص ــادی و توس ــعه ی ــك وس ــیله ب ــرای ای ــن
سیاس ــت اس ــت و ب ــا ای ــن الگوس ــازی میت ــوان انق ــاب
را ص ــادر ك ــرد .ام ــا بزرگتری ــن چال ــش دول ــت س ــازندگی
تضـــاد بســـیار سیاســـتها و راهبردهـــای ایـــن دولـــت
بـــا اهـــداف قانـــون اساســـی بـــود كـــه در آن از تعهـــد
برادرن ــه نس ــبت ب ــه مس ــلمانان و دف ــاع از مس ــتضعفان
عال ــم و همچنی ــن ب ــه چال ــش كش ــاندن وض ــع موج ــود
و ناعادالنــ ه جه ــان ب ــود ای ــن در حالیس ــت ك ــه سیاس ــت
اقتصـــادی دولـــت هاشـــمی كامـــا در تضـــاد بـــا ایـــن
اهـــداف قـــرار میگرفـــت و هیجیـــك از ایـــن مـــوارد
را در بـــر نمیگرفـــت .هرچنـــد كـــه دولـــت ســـازندگی در
ایـــن مســـیر گامهایـــی برداشـــت لیكـــن نتوانســـت بـــه
اهـــداف خـــود دســـت یابـــد چراكـــه فاصلـــ ه دهكهـــای
جامع ــه بس ــیار زی ــاد ش ــد ،عدال ــت اجتماع ــی و حمای ــت
از مســـتضعفین رنـــگ باخـــت و تـــورم بـــه باالتریـــن
س ــطح خ ــود ( 49درص ــد) رس ــید.هر چن ــد ک ــه اي ــن ن ــوع
سياســـتها از بســـياري از تهديـــدات جلوگيـــري کـــرد
ول ــي دني ــاي غ ــرب هي ــچ راه ــي را ب ــراي تعام ــل براب ــر و
اســتفاده ايــران از فنــاوري و دانــش و بازارهــا و ســرمايه
غربـــي جلـــوي روي مـــا بـــاز نگذاشـــت.در دوره آقـــاي
هاش ــمي و حت ــی در دول ــت بع ــد ک ــه بيش ــتر مماش ــات
و تســـاهل بـــا غـــرب صـــورت گرفـــت ،تحولـــي عملـــي
و واقعـــي از طـــرف غربيهـــا صـــورت نگرفـــت .نـــه در
بع ــد تکنول ــوژي و ن ــه در بع ــد س ــرمايهگذاري خارج ــي
و ن ــه در بع ــد ب ــاز ک ــردن بازاره ــاي خ ــود ب ــر روي اي ــران
و الحـــاق ايـــران بـــه ســـازمان تجـــارت جهانـــي کاري از
پي ــش نرف ــت .از هم ــان آغ ــاز کش ــورهای غرب ــی ش ــروع
ب ــه کار دولت ــی متف ــاوت را ب ــه انتظ ــار نشس ــته بودن ــد.
تلويزي ــون ش ــبکه ي ــک آلم ــان ن ــگاه م ــردم ب ــه آی ــت ا...
هاش ــمی را ای ــن گون ــه توصی ــف ک ــرد  :م ــردم بس ــيار
شـــاد و اميـــدوار بـــه پـــاي صندوقهـــاي آرا رفتنـــد و
ميگفتنـــد کـــه از انتخـــاب آقـــاي رفســـنجاني ،بـــه
عنـــوان رئيسجمهـــور بســـيار خوشـــحال هســـتند
چ ــون او را م ــردي الي ــق ب ــراي کش ــور ميدانن ــد .ش ــبکه
دو تلويزي ــون آلم ــان نی ــز گف ــت  :م ــردم ب ــه انتخ ــاب
آقـــاي رفســـنجاني بســـيار اميدوارنـــد و ميگوينـــد
مش ــکالت اجتماع ــي سياس ــي در کش ــور ب ــه دس ــت او
حـــل خواهـــد شـــد.

گفته می شود شما نشنیده بگیرید
*گفت ــه م ــی ش ــود ح ــزب ا ...لبن ــان در خب ــری اع ــام ک ــرده اس ــت ک ــه
هواپیماهـــای آمریکایـــی بـــر فـــراز اتوبوس هـــای حامـــل تروریســـت های
داع ــش در وس ــط صح ــرا ( صح ــرای س ــوریه) ب ــه پ ــرواز درآم ــده ان ــد و نم ــی
گذارن ــد کس ــی ب ــه آنه ــا دسترس ــی پی ــدا کن ــد.
*گفتـــه مـــی شـــود س ــعد الحری ــری نخســتوزیر لبن ــان در ارتب ــاط
ب ــا اتهام ــات اس ــرائیل علی ــه ای ــران مبن ــی ب ــر س ــاخت موشــکهای س ــری
در لبن ــان اظه ــار داش ــته  :اس ــرائیلیها خ ــوب میدانندک ــه لبن ــان کارخان ــه
س ــاخت موش ــک ن ــدارد.
*گفتـــه مـــی شـــود ب ــرای ک ــودکان دارای م ــادر ایران ــی و پ ــدر افغ ــان
شناســـنامه صـــادر شـــده و بررســـی طـــرح سرشـــماری زنـــان دارای همســـر
افغ ــان در کمس ــیون لوای ــح دول ــت آغ ــاز ش ــده اس ــت.
*گفتـــه مـــی شـــود مقـــرر گردیـــده تمـــام هزینههـــای حادثـــه
دانشآمـــوزان هرمزگانـــی را وزارت آمـــوزش و پـــرورش بدهـــد.
*گفتـــه مـــی شـــود فرس ــتاده وی ــژه س ــازمان مل ــل متح ــد در ام ــور
س ــوریه اع ــام ک ــرده اعض ــای باق ــی مان ــده داع ــش در س ــوریه احتم ــاال ت ــا
پای ــان م ــاه اکتب ــر شکس ــت خواهن ــد خ ــورد.
*گفتـــه مـــی شـــود وزارت خارجـــه روســـیه در بیانیـــهای اقـــدام
آمریـــکا در بســـتن مراکـــز دیپلماتیـــک روســـیه را نقـــض آشـــکار قوانیـــن
بینالمللـــی خواند.مســـکو گفتـــه حـــق پاســـخ را بـــرای خـــودش محفـــوظ
میدانـــد.
*گفتـــه مـــی شـــود خبرگ ــزاری آسوش ــیتدپرس مدع ــی ش ــده ی ــک
روز پیـــش از صـــدور فرمـــان تخلیـــه ســـاختمان کنســـولگری روســـیه در
سانفرانسیســـکو ،از آن دود ســـیاهی خـــارج شـــده اســـت.
*گفتـــه مـــی شـــود در ادام ــه م ــوج اس ــتعفای مش ــاوران ترام ــپ ،
ای ــن ب ــار کی ــث ش ــیلر ،از مش ــاوران قدیم ــی ترام ــپ و از مس ــئوالن دفت ــر کار
رئیسجمهـــور آمریـــکا کاخ ســـفید را تـــرک میکنـــد.
*گفتـــه مـــی شـــود وزارت خارجـــه آمریـــکا در جدیدتریـــن گـــزارش
خـــود تعـــداد دیپلماتهایـــی کـــه گفتـــه میشـــود در اثـــر حملـــه صوتـــی
بـــه ســـفارت واشـــنگتن در کوبـــا دچـــار مشـــکالت شـــنوایی شـــده و بـــه
کشـــور بازگشـــتهاند را  ۱۹نفـــر اعـــام کـــرد.
*گفتـــه مـــی شـــود خبرگـــزاری روســـیه بـــه نقـــل از ســـخنگوی
کرملی ــن نوش ــته ک ــه والدیمی ــر پوتی ــن در نشس ــت امس ــال مجم ــع عموم ــی
ســـازمان ملـــل شـــرکت نمیکنـــد.
*گفتـــه مـــی شـــود روزنام ــه «الجری ــده» چ ــاپ کوی ــت نوش ــته اس ــت
ی ــک هی ــأت دیپلماتی ــک س ــعودی ب ــرای ب ــرآورد خس ــارتهای وارد ش ــده
ب ــه س ــفارت عربس ــتان در ته ــران و کنس ــولگری ای ــن کش ــور در مش ــهد پ ــس
از عی ــد قرب ــان ع ــازم ای ــران میش ــود.
*گفتـــه مـــی شـــود دلی ــل ح ــذف یوزپلن ــگ از پیراه ــن تی ــم مل ــی
مشـــخص شـــد .مســـئوالن شـــرکت آلمانـــی بـــه دلیـــل اینکـــه قـــرار اســـت
پیراه ــن ای ــران را در کش ــورهای مختل ــف ب ــه ف ــروش برس ــانند ،اج ــازه ثب ــت
ای ــن ط ــرح را ب ــه ایران ــی ه ــا ندادن ــد و اصل ــی تری ــن دلی ــل امض ــا نش ــدن
ق ــرارداد  2ط ــرف ای ــن موض ــوع اس ــت.
*گفتـــه مـــی شـــود زعف ــران  ۱۵۰ه ــزار توم ــان گ ــران ش ــد .در ح ــال
حاض ــر حداق ــل ن ــرخ ه ــر کیل ــو ط ــای س ــرخ  ۳میلی ــون و ۹۰۰و حداکث ــر ۵
میلی ــون و  ۶۰۰ه ــزار توم ــان اس ــت.
*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 هکره ــا بـــا حملـــه بـــه شـــبکه اجتماع ــی بـــه
اش ــتراک گ ــذاری عک ــس اینس ــتاگرام توانس ــتند اطالع ــات ش ــش میلی ــون
کاربـــر را ســـرقت کـــرده و شـــماره همـــراه برخـــی از آنهـــا را بـــرای فـــروش
عرضـــه کنند.هکرهـــا از ایـــن طریـــق هـــم بـــه آدرس ایمیـــل و هـــم بـــه
ش ــماره تلف ــن هم ــراه قربانی ــان خ ــود دسترس ــی یافت ــه انـــد و داده ه ــای
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
بن ــدی ب ــه ترتی ــب عبارتن ــد از :ای ــاالت متح ــده آمری ــکا ،روس ــیه ،چین،هن ــد،
فرانســـه ،بریتانیـــا ،ژاپـــن ،ترکیـــه ،آلمـــان ،مصـــر ،ایتالیـــا ،کـــره جنوبـــی،
پاکس ــتان ،اندون ــزی ،اس ــراییل،ویتنام ،برزی ــل ،تای ــوان ،لهس ــتان و تایلن ــد.
*گفتـــه مـــی شـــود وزی ــر خارج ــه پاکس ــتان پ ــس از تعلی ــق کم ــک
 ۲۵۵میلی ــون دالری آمری ــکا ب ــه ای ــن کش ــور ب ــا دس ــتور ترام ــپ ،خواس ــتار
قط ــع ارتباط ــات هوای ــی و زمین ــی ب ــا آمری ــکا ش ــد.
*گفتـــه مـــی شـــود ی ــک هی ــأت دیپلماتی ــک س ــعودی ب ــرای ب ــرآورد
خســـارتهای وارد شـــده بـــه ســـفارت عربســـتان در تهـــران و کنســـولگری
ایـــن کشـــور در مشـــهد عـــازم ایـــران میشـــود.
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دختران خراسانجنوبی معرفی شدند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبرداد:

فعالیت  5مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل در استان
امروز خراسان جنوبی – حمیدی hamidi@birjandtoday.ir

رئیـــس هیـــأت کوهنـــوردی و صعودهـــای ورزشـــی
خراســـانجنوبی گفـــت :مســـابقات قهرمانـــی ســـنگنوردی
دختـــران اســـتان برگـــزار و برترینهـــا بـــرای اعـــزام بـــه
رقابتهـــای کشـــوری معرفـــی شـــدند .قبـــاد گنجـــی در
گفتوگـــو بـــا فـــارس اظهـــار کـــرد :در راســـتای شناســـایی و
پـــرورش اســـتعدادهای بالقـــوه ورزشـــی و گرامیداشـــت عیـــد
س ــعید قرب ــان مس ــابقات س ــنگنوردی بان ــوان اس ــتان برگ ــزار
ش ــد .وی اف ــزود :در ای ــن مارات ــن اس ــتانی بی ــش از  40دخت ــر
نونهـــال و نوجـــوان ســـنگنورد خراســـانجنوبی در دیـــوار
صخرهنـــوردی ســـالن ورزشـــی شـــهید ســـرحدی مجموعـــه
ورزشـــی خاتماالنبیـــا(ص) بیرجنـــد بایکدیگـــر بـــه رقابـــت
پرداختنـــد.
رئیـــس هیـــأت کوهنـــوردی و صعودهـــای ورزشـــی
خراســـانجنوبی گفـــت :در رده ســـنی نوجوانـــان گـــروه d
(متولدیـــن ۸۵و )۸۶مســـابقات ســـنگنوردی دختـــران اســـتان
عس ــل ب ــازرگان قهرم ــان ش ــد ،نی ــکا محمدپ ــور نایبقهرمان ــی
را کس ــب ک ــرد و بان ــوی دیگ ــری نتوانس ــت امتی ــاز الزم را ب ــرای
مق ــام س ــومی بدس ــت آورد .گنج ــی تصری ــح ک ــرد :در رده س ــنی
نوجوانـــان گـــروه ( cمتولدیـــن ۸۳و ) ۸۴رقابتهـــا 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 ( aمتولدیـــن
۸۷و )۸۸مســـابقات ســـنگنوردی دختـــران خراســـانجنوبی
یگانـــه رضایـــی رتبـــه نخســـت را کســـب کـــرد ،زهـــرا مالیـــی
نایـــب قهرمـــان شـــد و ســـارینا محمدپـــور مقـــام ســـوم را
بدس ــت آورد .ای ــن مق ــام مس ــؤول ی ــادآور ش ــد :نف ــرات برت ــر
مســـابقات ســـنگنوردی دختـــران خراســـانجنوبی بـــرای
شـــرکت در رقابتهـــای قهرمانـــی کشـــور گرامیداشـــت «عیـــد
امام ــت و والی ــت» از  17ت ــا  18ش ــهریورماه ب ــه س ــمنان اع ــزام
خواهنـــد شـــد.

مع ــاون درم ــان دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی بیرجن ــد
گفـــت :هـــم اکنـــون  5مرکـــز مشـــاوره و ارائـــه
مراقب ــت ه ــای پرس ــتاری درش ــهرهای بیرجن ــد و
طب ــس مج ــوز ارائ ــه خدم ــات ب ــه بیم ــار در من ــزل
را دارن ــد.
دکتـــر محمـــد دهقانـــی در نشســـت خبـــری در
تشـــریح فعالیـــت هـــا و اهـــداف اجـــرای ایـــن
طـــرح توســـط وزارت بهداشـــت بابیـــان اینکـــه
از تیـــر مـــاه ســـال گذشـــته ایـــن برنامـــه بـــه
دانشـــگاه هـــای علـــوم پزشـــکی ابـــاغ شـــده ،
اف ــزود :ای ــن مراک ــز ب ــه منظ ــور تامی ــن  ،حف ــظ و
ارتقــای ســامت بیمــاران از طریــق ارائــه خدمــات
پرس ــتاری مبتن ــی برنیازجامع ــه در زمین ــه ه ــای
مراقبتـــی مشـــاوره ای ،آموزشـــی ،درمانـــی،
فیزیوتراپ ــی و ...در راس ــتای افزای ــش س ــامتی در
بیم ــاران مبت ــا ب ــه بیم ــاری ه ــای مزمن ــی چ ــون
س ــرطان،صعب الع ــاج ،بیم ــاری ه ــای خ ــاص ،
خدم ــات ب ــه س ــالمندان و .....ایج ــاد ش ــده ان ــد .
وی هـــدف از ایجـــاد ایـــن مراکـــز را ارائـــه
خدمـــات بـــه بیمـــاران بعـــد از مرخـــص شـــدن
از بیمارســـتان وگذرانـــدن دوره نقاهـــت عنـــوان
کـــرد و ادامـــه داد :مراقبـــت ایمـــن و بـــه صرفـــه
در من ــزل در راس ــتای کاهـــش زم ــان بس ــتری در
بیمارس ــتان ه ــا ،کاه ــش هزین ــه ه ــای درمان ــی
مراقبـــت و کاهـــش عفونـــت هـــای بیمارســـتانی
ازدیگ ــر ن ــکات مثب ــت اج ــرای ای ــن ط ــرح م ــی
باشـــد.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه تعرف ــه ه ــای خدمات ــی ای ــن
مراک ــز ب ــر اس ــاس نظ ــر وزارت بهداش ــت ،درم ــان
و آم ــوزش پزش ــکی مش ــخص ش ــده ،و معاون ــت
درمـــان بـــر آن نظـــارت دارد  ،گفـــت :بـــرای راه
ان ــدازی ای ــن مراک ــز ش ــرایط خاص ــی وج ــود دارد
و افـــرادی کـــه میخواهنـــد ایـــن مراکـــز را راه
انـــدازی و مجـــوز بگیرنـــد بایـــد حتمـــا پرســـتار
باش ــند و اگ ــر مدرکش ــان کارشناس ــی اس ــت بای ــد
ح ــد اق ــل پن ــج س ــال کار بالین ــی ک ــرده باش ــند و

سربیشه برگزار شد
بـــه مناســـبت عیـــد ســـعید قربـــان یـــک دوره مســـابقه دارت
وی ــژه خان ــواده کارکن ــان شـــبکه بهداشـــت و درم ــان سربیش ــه
برگ ــزار ش ــد .ای ــن مس ــابقه ب ــا هم ــکاری اداره ورزش و جوان ــان
و مرکـــز بهداشـــت ایـــن شهرســـتان ،توســـط محمـــد دوســـت
رابـــط ورزش ایـــن شـــبکه ،ویـــژه خانـــواده کارکنـــان شـــبکه
بهداشـــت ،در سربیشـــه برگـــزار شـــد.
در ای ــن مس ــابقه ک ــه بص ــورت خانوادگ ــی برگ ــزار ش ــد ،خان ــواده
ه ــای یوس ــفی،مودی و مس ــعودی ب ــه ترتی ــب رتب ــه ه ــای اول
ت ــا س ــوم را کس ــب کردن ــد.
بدمینتون بازان پسر خراسان جنوبی
به مسابقات کشوری اعزام می شوند

اگ ــر م ــدرک دانش ــگاهی آنه ــا کارشناس ــی ارش ــد
و یـــا دکتـــری اســـت بایـــد حداقـــل دوســـال کار
بالینـــی کـــرده باشـــند کـــه بتواننـــد مجـــوز راه
انـــدازی ایـــن مراکـــز را دریافـــت کننـــد.
معـــاون درمـــان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی
بیرجن ــد اف ــزود :ای ــن مراک ــز بای ــد حتم ــا ب ــا ی ــک
پزشـــک عمومـــی قـــرارداد داشـــته باشـــند و در
ص ــورت نی ــاز بای ــد ب ــا پزش ــک متخص ــص ب ــرای
همـــکاری هماهنـــگ شـــوند.
دهقانـــی ادامـــه داد :بـــه ازای هـــر  50هـــزار
نفـــر جمعیـــت ،یـــک مرکـــز مشـــاوره و خدمـــات
پرســـتاری راه انـــدازی میشـــود کـــه در صـــورت
نیـــاز بـــرای مراکـــز زیـــر  50هـــزار نفـــر جمعیـــت
هـــم میتـــوان مجـــوز راه انـــدازی دو مرکـــز را
صـــادر کـــرد.
شهرستان های استان نیازمند راه اندازی مراکز
مراقبت های پرستاری در منزل

وی تصریـــح کـــرد :در ســـایر شهرســـتانهای
خراســـان جنوبـــی ماننـــد قایـــن و فـــردوس کـــه
جمعیـــت قابـــل توجهـــی دارنـــد نیـــاز بـــه راه
ان ــدازی ای ــن مراک ــز داری ــم ک ــه از اف ــراد حقیق ــی

و حقوقـــی کـــه میتواننـــد ایـــن مراکـــز را راه
انـــدازی کننـــد میخواهیـــم جهـــت ثبـــت نـــام
بـــه دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی مراجعـــه و ســـیر
مراحـــل قانونـــی و اداری را طـــی کننـــد.
ارائه خدمات پرستاری بدون مجوز خالف است

مدیـــر درمـــان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی
بیرجنـــد نیـــز در ایـــن نشســـت اذعـــان داشـــت:
بیمارســـتانها موظـــف هســـتند کـــه بـــا ایـــن
مراکـــز قـــرارداد ببندنـــد و اســـامی ایـــن مراکـــز
ک ــه خصوص ــی ه ــم هس ــتند در س ــایت دانش ــگاه
عل ــوم پزش ــکی بیرجن ــد وج ــود داش ــته و م ــردم
جه ــت تم ــاس و خدم ــات گرفت ــن از ای ــن مراک ــز
میتوانن ــد ب ــه س ــایت دانش ــگاه مراجع ــه کنن ــد.
ارجمن ــدی اف ــزود : :ق ــرارداد بس ــتن بیم ــه ه ــا ب ــا
ای ــن مراک ــز ه ــم در دس ــتور کار وزارت بهداش ــت،
درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی اســـت کـــه جهـــت
کمت ــر ش ــدن هزین ــه ه ــای خدم ــات ده ــی ای ــن
مراک ــز بخش ــی از خدم ــات را بیم ــه تقب ــل کن ــد.
وی ادامـــه داد  :چنانچـــه افـــرادی بـــدون
مجـــوز فعالیـــت پرســـتاری در منـــزل داشـــته
باشـــند تخلـــف بـــوده و بـــا آنهـــا برخـــورد

اخبار ورزشی
همایش دوچرخه سواری

به مناسبت دهه والیت برگزارشد
امروز خراسان جنوبی  -یگانه yegane@birjandtoday.ir
همایــش دوچرخــه ســواری جــام دهــه والیــت بــه همــت کانــون بســیج
ورزشــکاران ،هیــات ورزش هــای همگانــی اداره ورزش وجوانــان شهرســتان
و دهی ــاری وش ــورای اس ــامی روس ــتای موردس ــتان برگــزار ش ــد .در ای ــن
همایــش ورزشکاران،مســافت 45کیلومتــری بشــرویه تاروســتای ییالقــی
موردس ــتان وس ــپس ام ــام زاده محمداب ــن اصغ ــر(ع) هوگن ــد را رکابزن ــی
نمودند.گفتن ــی اس ــت ورزش ــکاران در هی ــات اب ــا الفضل ــی (ع)روس ــتای
موردس ــتان درصب ــح آدین ــه حضوریافت ــه وضم ــن قرائ ــت دع ــای ندب ــه
صبحان ــه راص ــرف ومس ــیر موردس ــتان ب ــه هوگن ــد را رکابزن ــی نمودن ــد .در
ای ــن مراس ــم ورزش ــکاران ب ــا در دس ــت داش ــتن دس ــت نوش ــته های ــی
فرارس ــیدن ده ــه والی ــت وعیدس ــعیدقربان را گرام ــی داش ــتند.
هنرنمایی تیراندازان خراسانجنوبی
در مسابقات قهرمانی کشور

كاریكاتور :سرابی

مسابقه دارت ویژه خانواده کارکنان شبکه بهداشت

در مس ــابقات قهرمان ــی تیران ــدازی کش ــور نوجوان ــان اس ــتان س ــیبل
رقابته ــا را نش ــانه میرون ــد .در ای ــن مارات ــن مل ــی بی ــش  100بان ــو

میشـــود 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
بیمـــاران بـــه ســـه روش میتواننـــد از خدمـــات
ای ــن مراک ــز به ــره من ــد ش ــوند  ،گف ــت :یک ــی از
ای ــن روش ــها معرف ــی از طری ــق بیمارس ــتان بع ــد
از ترخیـــص بیمـــار توســـط ســـر پرســـتار بخـــش
بـــا توجـــه بـــه خدمـــات مـــورد نیـــاز بـــه یکـــی از
مراکــز اســت  .زهــرا فــرج ا ...زاده افــزود :روش دوم
از طری ــق مراجع ــه بیم ــار ب ــه مط ــب پزش ــک و در
صــورت تشــخیص پزشــک جهــت خدمــات گرفتــن
بیم ــار از ای ــن مراکزک ــه معرف ــی میش ــوند و روش
س ــوم ه ــم خ ــود ش ــخص بیم ــار و ی ــا اطرافیان ــش
احســـاس کننـــد کـــه بیمارشـــان بـــه خدمـــات
پرس ــتاری نی ــاز دارد ک ــه اعض ــای خان ــواده نتوانن ــد
انج ــام دهن ــد م ــی توانن ــد از خدم ــات ای ــن مراک ــز
اس ــتفاده کنن ــد ک ــه در ای ــن رابط ــه ب ــه ه ــر مرک ــزی
کـــه تمایـــل داشـــته باشـــند تمـــاس گرفتـــه و
تقاضـــای همـــکاری میکننـــد.

و آق ــای تیران ــداز سراس ــر کش ــور از  12ش ــهریورماهجاری در مجموع ــه
ورزش ــی آزادی ته ــران ب ــا یکدیگ ــر ب ــه رقاب ــت میپردازن ــد .نیلوف ــر
حاتمـــی ،ســـیدهفاطمه حســـینی و رشـــیده واحـــدی نمایندههـــای
خراســـانجنوبی در رشـــته تیرانـــدازی بـــا تفنگبـــادی مســـابقات
قهرمانــی کشــور هســتند .در رشــته تیرانــدازی بــا تپانچــه بــادی ایــن
دور از رقابته ــای قهرمان ــی کش ــور ب ــه نمایندگ ــی از خراس ــانجنوبی
فرزانـــه ســـرزهی ،آیلیـــن ورقانـــی و زینـــب رحیمـــی در مقابـــل
ملیپوشـــان بـــرای کســـب مدالهـــای رنگـــی هنرنمایـــی میکننـــد.
مسابقات قهرمانی فوتبال نوجوانان خراسانجنوبی

تیم سرخپوشان برسکوی نخست رقابتها ایستاد
رئیــس هیــات فوتبــال خراســانجنوبی گفــت :در مســابقات قهرمانــی
فوتب ــال نوجوان ــان اس ــتان تی ــم سرخپوش ــان بیرجن ــد رتب ــه نخس ــت
رقابته ــا را کس ــب ک ــرد .حس ــن قهوهچ ــی اظه ــار ک ــرد :در راس ــتای
گرامیداش ــت عی ــد س ــعید قرب ــان و شناس ــایی اس ــتعدادهای بالق ــوه
ورزشـــی مســـابقات فوتبـــال نوجوانـــان اســـتان برگـــزار شـــد .وی
اف ــزود :در ای ــن مارات ــن اس ــتانی تی ــم فوتب ــال سرخپوش ــان بیرجن ــد
کاپ قهرمانـــی را بـــاالی س ــر بـــرد ،ایرانجـــوان نایـــب قهرمـــان شـــد
و پیش ــگامان مق ــام س ــوم رقابته ــا را کس ــب ک ــرد .رئی ــس هی ــأت
فوتبـــال خراســـانجنوبی گفـــت :در مســـابقات فوتبـــال نوجوانـــان
اســتان  5تیــم بــه صــورت دورهای در چمــن طبیعــی اســتادیوم آزادی

تی ــم بدمینت ــون پس ــر خراس ــان جنوب ــی در س ــی و چهارمی ــن
دوره مســـابقات بدمینتـــون قهرمانـــی کشـــور اســـتان ســـمنان
حضورمـــی یابـــد .تیـــم بدمینتـــون پســـران خراســـان جنوبـــی
در ســـی و چهارمیـــن دوره مســـابقات بدمینتـــون قهرمانـــی
کشـــورکه ازتاریـــخ 13لغایـــت 16شـــهریورماه جـــاری دراســـتان
س ــمنان برگ ــزار خواه ــد ش ــد حض ــور م ــی یاب ــد .در ای ــن دوره
از مس ــابقات بنیامی ــن محم ــد دوس ــت ،علیرض ــا ت ــک خاران ــی،
مس ــعود اطمینان ــی ،ف ــواد س ــلمانی ،حس ــین ومه ــدی دلپس ــند
بــه مربیگــری مهــدی تابعــی و سرپرســتی ســید محمــد صــادق
بهرام ــی تی ــم خراس ــان جنوب ــی را همراه ــی م ــی نماین ــد.
تیم های فوتسال صعود کننده
به مرحله شهرستانی در زیرکوه مشخص شدند

تیـــم هـــای صعـــود کننـــده بـــه مرحلـــه شهرســـتانی از
ســـری مســـابقات فوتســـال جـــام ریاســـت جمهـــوری
گرامیداشـــت هفتـــه دولـــت شهرســـتان زیرکـــوه مشـــخص
شـــدند .تقابـــل تیـــم هـــا بـــرای عبـــور از مرحلـــه حذفـــی
در ادامـــه برگـــزاری مســـابقات فوتســـال جـــام ریاســـت
جمهـــوری گرامیداشـــت یادوخاطـــر شـــهیدان واالمقـــام
رجایـــی و باهنـــر مرحلـــه انتخابـــی تیـــم هـــای برتـــر هـــر
بخـــش بـــه اتمـــام رســـید و تیـــم هـــای صعـــود کننـــده
بخـــش هـــا حریفـــان خـــود را در مرحلـــه شهرســـتانی
شـــناختند .در ادامـــه ایـــن ســـری از مســـابقات چهارتیـــم
از بخـــش مرکـــزی  ،دو تیـــم از بخـــش شاســـکوه و دو
تیـــم نیـــز از بخـــش زهـــان پـــس از شکســـت حریفـــان
بـــه مرحلـــه شهرســـتانی صعـــود کردنـــد.

بیرجن ــد ب ــا یکدیگ ــر ب ــه رقاب ــت پرداختت ــد .قهوهچ ــی ی ــادآور ش ــد:
در مراس ــم اختتامی ــه ای ــن رقابته ــا ب ــا حض ــور مس ــؤوالن اداری و
ورزش ــی خراس ــانجنوبی و شهرس ــتان بیرجن ــد از تیمه ــای برت ــر ب ــا
حک ــم ،م ــدال و کاپ قهرمان ــی تجلی ــل ب ــه عم ــل آم ــد.
قهرمانان مسابقات ورزشی درمیان تجلیل شدند
رئیـــس اداره ورزش و جوانـــان شهرســـتان درمیـــان گفـــت:
بهمناســـبت گرامیداشـــت هفتـــه دولـــت مســـابقات قهرمانـــی
ورزشـــی دارت و هفتســـنگ شـــهر گزیـــک برگـــزار و برترینهـــا
تجلیـــل شـــدند .ســـیدمصطفی ســـیادت در گفتوگـــو بـــا فـــارس
اظهـــار داشـــت :بیـــش از  60بانـــوی ورزشـــکار شـــهر گزیـــک در
رشـــتههای دارت و هفتســـنگ مهارتـــی بـــا یکدیگـــر بـــه رقابـــت
پرداختنـــد .وی گفـــت :زینـــب آهنـــی در مســـابقات رشـــته دارت
قهرم ــان ش ــد ،محب ــوب امیدنی ــا نای ــب قهرمان ــی را بدس ــت آورد و
فاطم ــه خس ــروی در جای ــگاه س ــوم ایس ــتاد .س ــیادت خاطرنش ــان
کـــرد :در مســـابقات رشـــته هفتســـنگ مهارتـــی خاطـــره فروتـــن
رتبـــه نخســـت را کســـب کـــرد ،فاطمـــه رحمانپـــور دوم شـــد و
وحی ــده پرس ــتار مق ــام س ــوم را از آن خ ــود ک ــرد .وی ی ــادآور ش ــد:
در مراســـم اختتامیـــه مســـابقات ورزشـــی بـــا حضـــور مســـؤوالن
اداری و ورزش ــی ش ــهر گزی ــک ب ــا ل ــوح س ــپاس و حک ــم قهرمان ــی
از برترینهـــا تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد.
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کویـرتایر
در بازدید رئیس کل بانک مرکزی ایران از کارخانه کویر تایر عنوان شد :

مجموعه صنعتی نمونه
بیرجند نیازمند پروژه هایی مثل کویر تایر است

رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی ایـــران و جمعـــی از مدیـــران
عام ــل بان ــک ه ــای کش ــور ک ــه هفت ــه گذش ــته مهم ــان
یـــک روزه اســـتانمان بودنـــد بـــه همـــراه اســـتاندار
خراســـان جنوبی ،معاونانـــش و جمعـــی از مدیـــران
دســـتگاه هـــای اجرایـــی اســـتان از کارخانـــه کویـــر تایـــر
واقـــع در شـــهرک صنعتـــی بیرجنـــد بازدیـــد بـــه عمـــل
آوردن ــد و ب ــا حض ــور در س ــالن تولی ــد از نزدی ــک ب ــا نح ــوه
تولیـــد تایـــر ،دســـتاوردهاو مراحـــل تکمیـــل فـــاز جدیـــد
کارخان ــه آش ــنا ش ــدند .مدیرعام ــل ش ــرکت کوی ــر تای ــر در
ای ــن مراس ــم ب ــا بی ــان اینک ــه ش ــرکت کویرتای ــر از لح ــاظ
وزن ــی در بخ ــش تایره ــای س ــنگین ،س ــبک و کش ــاورزی
 12درصــد و در بخــش ســواری  23درصــد کل تایــر کشــور را
ب ــه خ ــود اختص ــاص داده اس ــت ،گف ــت :ش ــرکت کویرتای ــر
 22درص ــد از نی ــاز تایره ــای خودروه ــای س ــواری کش ــور را

تامی ــن میکن ــد و خوش ــبختانه  36درص ــد از کل تایره ــای
ســـواری کشـــور در ایـــن کارخانـــه تولیـــد میشـــود.
فعالیت شرکت کویر تایر با سرمایه  70میلیاردی در استان

مهنـــدس زینلـــی بـــا اشـــاره بـــه رونـــد شـــکل یابـــی
کارخان ــه کوی ــر تای ــر اف ــزود :ش ــرکت کوی ــر تای ــر در س ــال
 66ب ــا  100ه ــزار توم ــان س ــرمایه آغ ــاز ب ــه کار ک ــرد و ب ــا 23
نوب ــت افزای ــش س ــرمایه ،در ح ــال حاض ــر س ــرمایه ش ــرکت
ب ــه  70میلی ــارد توم ــان رس ــیده اس ــت.
وی ادام ــه داد  :ای ــن ش ــرکت ب ــا س ــرمایه گ ــذاری  4ه ــزار و
 200س ــهامدار از  42ش ــهر کش ــور و مش ــارکت بان ــک س ــپه
ش ــکل گرفت ــه و نخس ــتین ش ــرکت تایرس ــازی در کش ــور
اس ــت ک ــه تکنول ــوژی تولی ــد تای ــر را در کش ــور ب ــه س ــوی
تولی ــدات تیوپل ــس هدای ــت ک ــرده اس ــت.

تولید تایر سبز برای نخستین بار در دی ماه 95

وی بی ــان ک ــرد:در زمین ــه اقتص ــاد مقاومت ــی نی ــز ای ــن
شـــرکت تاکنـــون توانســـته بســـیاری از دســـتگاههای
مـــورد نیـــاز تایـــر ســـازی را بـــا دانـــش بومـــی و
توانمن ــدی داخل ــی خ ــود بس ــازد و در دیم ــاه  95بع ــد
از  8مـــاه مهندســـی معکـــوس ایـــن شـــرکت توانســـت
تایـــر ســـبز را بـــرای نخســـتین بـــار در کشـــور تولیـــد
کنـــد .مدیرعامـــل شـــرکت کویـــر تایـــر از افزایـــش
20درصـــدی کارکردتایر،کاهـــش  2.5درصـــدی مصـــرف
ســوخت،کاهش مصــرف انــرژی و قیمــت تمــام شــده و
س ــازگاری ب ــا محی ــط زیس ــت ب ــه عن ــوان ویژگیه ــای
تای ــر س ــبز ی ــاد ک ــرد و اف ــزود :ش ــاخص مص ــرف ان ــرژی
بـــرق ایـــن شـــرکت حـــدود 20درصـــد کمتـــر از معیـــار
اســـتاندارد اســـت و در زمینـــه صرفه جویـــی انـــرژی

کارخانـــه کویـــر تایـــر  16ســـال متوالـــی رکـــورد صرفـــه
جوی ــی ان ــرژی در مص ــرف ب ــرق ،آب و گاز را بـــه خـــود
اختصـــاص داده اســـت.
کویر تایر هیچ بدهی بانکی ندارد

زینلـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه شـــرکت کویـــر تایـــر دارای
هی ــچ گون ــه بده ــی بانک ــی نیس ــت ،اذع ــان داش ــت :ای ــن
شـــرکت در بـــورس براســـاس شـــاخصهای خردادمـــاه در
بی ــن ش ــرکتهای تایرس ــازی اول و دارای رتب ــه  25در کل
شـــرکتهای بورســـی اســـت.
 6درصد اشتغال استان در کارخانه کویر تایر

وی تصری ــح ک ــرد :ای ــن مجموع ــه دارای ه ــزار و  163نف ــر
نی ــروی مس ــتقیم 430 ،نف ــر پیمان ــکار و  5ه ــزار نف ــر ب ــه

ص ــورت غی ــر مس ــتقیم اس ــت و در کل اس ــتان  6درص ــد،
در ش ــهر بیرجن ــد  14درص ــد و در مجموع ــه ح ــوزه حم ــل
و نق ــل نی ــز  21درص ــد س ــهم اش ــتغال را دارا اس ــت .وی
بی ــان ک ــرد :ای ــن کارخان ــه امس ــال  360میلی ــارد توم ــان
فـــروش خواهـــد داشـــت کـــه بـــه انـــدازه ارزش ریالـــی
تمـــام ســـطح زیر کشـــت زرشـــک ،زعفـــران و عنـــاب
اس ــتان اس ــت.
بیرجند نیازمند پروژه هایی مثل کویرتایر است

رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی نیـــز در بازدیـــد از کارخانـــه
کوی ــر تای ــر ب ــا اش ــاره ب ــه آش ــنایی و تعص ــب نس ــبت
ب ــه کویرتای ــر از ب ــدو تأس ــیس ی ــادآور ش ــد ک ــه ش ــرایط
فعل ــی نوی ــد اتفاق ــات مبارک ــی را ب ــرای کویرتای ــر م ــی
ده ــد ک ــه م ــی ت ــوان از آن ب ــه اردیبهش ــت کوی ــر تای ــر

یـــاد کـــرد .دکتـــر ســـیف بـــه حضـــورش در مراســـم
افتتـــاح کارخانـــه اشـــاره کـــرد و افـــزود :هـــر گونـــه
اقدام ــی ک ــه بتوان ــد حرک ــت رو ب ــه رش ــد کویرتای ــر را
تس ــهیل نمای ــد در اولوی ــت کاری م ــا خواه ــد ب ــود .وی
ادامـــه داد :کویرتایـــر مجموعـــه صنعتـــی نمونـــه ای
اســـت کـــه نیـــاز بـــه طـــرح هـــای توســـعه ای داردو
یـــک مجموعـــه صنعتـــی موفـــق بـــه یـــک مدیـــر بـــا
انگیـــزه ،فضـــای مناســـب کاری بـــا کادری مجـــرب،
کارآزم ــوده و ب ــا انس ــجام کاری نی ــاز دارد ک ــه کوی ــر
تایـــر بـــا داشـــتن چنیـــن شـــرایطی از ایـــن بـــه بعـــد
نیـــز براســـاس اصـــول علمـــی و مطابـــق بهتریـــن
اس ــتانداردهای جهان ــی ب ــه فعالیت ــش بی ــش از پی ــش
ادام ــه خواه ــد داد .وی تاکی ــد ک ــرد :بیرجن ــد نیازمن ــد
پـــروژه هایـــی هماننـــد کویرتایـــر مـــی باشـــد.

