
30 گزینه روی میز شورا 
برای انتخاب شهردار بیرجند

امروز خراسان جنوبی گزارش می دهد 

افزایش 60 درصدی قیمت آهن آالت/3

خبرگـــزاری  یـــک 
عراقـــی مدعـــی شـــد 
کـــه ســـردار قاســـم 
ـــه منظـــور  ســـلیمانی ب
ــات  ــا مقامـ ــدار بـ دیـ
ــتان  ــه کردسـ ــرد بـ کـ
عـــراق ســـفر کـــرده اســـت. بـــه گـــزارش اســـکای 
پـــرس، رســـانه های کـــردی مدعـــی شـــدند کـــه 
ـــدس  ـــپاه ق ـــده س ـــلیمانی، فرمان ـــم س ـــردار قاس س

ـــت و  ـــرده اس ـــفر ک ـــتان س ـــم کردس ـــه اقلی ـــران ب ای
ـــلیمانیه  ـــات در س ـــی مقام ـــا برخ ـــدار ب ـــس از دی پ
ـــاله  ـــورد مس ـــا در م ـــت ت ـــده اس ـــل ش ـــی اربی راه
همـــه پرســـی اســـتقالل کردســـتان بـــا مقامـــات کـــرد 
ـــن رســـانه مدعـــی شـــده اســـت  ـــد. ای ـــو کن گفت وگ
کـــه ســـردار ســـلیمانی تـــالش دارد تـــا بارزانـــی 
ـــده  ـــزارش آم ـــن گ ـــد. در ای ـــو کن همـــه پرســـی را لغ
ـــزاری همـــه پرســـی  ـــف برگ ـــران مخال ـــه ای اســـت ک

و جدایـــی کردســـتان از عـــراق اســـت. 
صفحه  2

اسکای پرس از سفر قاسم سلیمانی به اقلیم کردستان خبر داد
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فجایع بی پایان...!!

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی عنوان کرد:

مناقصات هنجارشکن
معاون شرکت آب و فاضالب شهری استان خبر داد:

راه  اندازی سامانه قرائت کنتور 
هوشمند در شهر بیرجند

حساسیت در امور شخصیتی 
نه شخصی!

خطر ابتال به بیماری ریوی با مصرف 
مداوِم سفیدکننده ها

باز هم صف کامیون ها 
در بازارچه ماهیرود

یادداشتسرمقاله

4 5

تولید ماهانه 5 هزار متر حوله 
در روستای خراشاد بیرجند 

خودکشی قاتل 
با قرص برنج

نماینده مجلس در بازدید از روستاهای برزج، چاج و نوفرست بیرجند: 

بخشی از مشکالت مردم با منابع طبیعی برطرف شد /5

نام نویسی وام 4 میلیون تومانی
برای بازنشستگان؛ مهرماه

تشکیل کارگروهی ویژه 
برای بررسی حوادث جاده ای

ـــرای  ـــژه ب ـــی وی ـــکیل کارگروه ـــور از تش ـــتان کل کش دادس
بررســـی حـــوادث جـــاده ای و کاهـــش تلفـــات جـــاده ای 
ــر  ــلمین محمدجعفـ ــالم والمسـ ــت االسـ ــر داد. حجـ خبـ
ــا وزیـــران آمـــوزش و  منتظـــری در حاشـــیه نشســـت بـ
ــور  ــس راهـ ــده پلیـ ــازی و فرمانـ ــرورش و راه و شهرسـ پـ
افـــزود: در ایـــن جلســـه قـــرار شـــد کارگروهـــی تشـــکیل 
ـــه  ـــن نام ـــن و آئی ـــالح قوانی ـــه اص ـــازی ب ـــر نی ـــا اگ ـــود ت ش
ـــود.  ـــی ش ـــث و بررس ـــروه بح ـــن کارگ ـــب ای ـــود در قال ـــا ب ه

ـــه دوم  ـــوری هفت ـــتگی کش ـــدوق بازنشس ـــل صن مدیرعام
ـــرای  ـــت ب ـــتگان دول ـــام از بازنشس ـــت ن ـــاز ثب ـــر را آغ مه
ـــود  ـــرد. محم ـــالم ک ـــی اع ـــون تومان ـــای وام 4 میلی اعط
اســـالمیان گفـــت: 1200 میلیـــارد تومـــان اعتبـــار بـــرای 
ــه بازنشســـتگان پیـــش بینـــی شـــده  پرداخـــت وام بـ
اســـت. متقاضیـــان درخواســـت بـــرای ثبـــت نـــام 
ــتگی  ــدوق بازنشسـ ــامانه صنـ ــق سـ ــد از طریـ می تواننـ

کشـــوری اقـــدام کننـــد.

سکه ارزان شد؛ دالر گران

در بـــازار دیـــروز ســـکه تمـــام طـــرح جدیـــد در ادامـــه 
ـــا دالر  ـــد ام ـــان ارزان ش ـــود، ۳۰۰۰ توم ـــی خ ـــد کاهش رون
ـــددا  ـــرد و مج ـــه ک ـــت را تجرب ـــی قیم ـــش 16 تومان افزای
ـــنا،  ـــزارش ایس ـــه گ ـــت. ب ـــان برگش ـــال ۳۹۰۰ توم ـــه کان ب
ـــه  ـــر ترکی ـــتان و لی ـــد انگلس ـــورو، پون ـــرخ ی ـــازار ارز ن در ب
کاهشـــی شـــده اســـت. امـــا یـــوان چیـــن ۱۳ تومـــان 

افزایـــش قیمـــت داشـــته و بـــه ۶۳۷ تومـــان رســـید. 
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بیـــان  بـــا  خراســـان جنوبی  در  ولی فقیـــه  نماینـــده 
مناقصـــات  گذشـــته  ســـال   ۳۵ طـــی  این کـــه 
ـــرده  ـــاد ک ـــور ایج ـــاری در کش ـــی ناهنج ـــای عمران پروژه ه
ـــهر را  ـــای ش ـــرخ نماه ـــات ن ـــن مناقص ـــت: ای ـــت، گف اس
در جامعـــه افزایـــش داد و بـــرای مســـکن مشـــکل بـــه 

ــود. ــی نبـ ــه کار خوبـ ــود آورد کـ وجـ
آیـــت ا... »ســـیدعلیرضا عبـــادی« در دیـــدار مدیـــرکل و 
کارکنـــان اداره کل نوســـازی مـــدارس خراســـان جنوبی 
اظهـــار کـــرد: مســـئولیت هایی کـــه شـــما به عنـــوان 
ــات  ــرات و باقیـ ــزو خیـ ــد جـ ــده گرفتیـ ــه عهـ ــغل بـ شـ

الصالحـــات اســـت.
وی بـــا بیـــان این کـــه از قدیم االیـــام و در اســـام علـــم 
یـــک فریضـــه شـــمرده شـــده اســـت، افـــزود: در طـــول 
ــتند در  ــردم داشـ ــه مـ ــکاتی کـ ــم مشـ ــه رغـ ــخ بـ تاریـ
ـــته اند. ـــارکت داش ـــدارس مش ـــاز م ـــاخت و س ـــتای س راس
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــان جنوبی ب ـــه در خراس ـــی فقی ـــده ول نماین
این کـــه  فعالیـــت در حـــوزه مدرسه ســـازی یـــک کار 
خیـــر اســـت، گفـــت: آنچـــه کار شـــما را رنـــگ و بـــوی 
ـــت  ـــت در آن رعای ـــه دو جه ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــر می ده خی
ــه  ــرد: اول این کـ ــح  کـ ــادی تصریـ ــت ا... عبـ ــود. آیـ شـ
ــتاورد  ــود دسـ ــت می شـ ــه دریافـ ــاری کـ ــادل اعتبـ معـ
ـــام  ـــی انج ـــی و کیف ـــوزه کم ـــاختمان در ح ـــول و س محص
ـــه  ـــی ک ـــته مناقصات ـــه در گذش ـــان این ک ـــا بی ـــود. وی ب ش
ـــا  ـــه نرخ ه ـــوده ک ـــه ای ب ـــه گون ـــده ب ـــام ش ـــور انج در کش
را در جامعـــه افزایـــش مـــی  داد، افـــزود: بایـــد اکنـــون 

روی ایـــن واگذاری هـــا دقـــت نظـــر داشـــت.
داد:  ادامـــه  خراســـان جنوبی  در  ولی فقیـــه  نماینـــده 
نکتـــه دوم در حـــوزه ســـاخت و ســـازها کیفیـــت اســـت 
کـــه بایـــد نظـــارت کامـــل بـــر روی پروژه هـــا باشـــد تـــا 

مطابـــق اســـتانداردها کار بـــه ســـرانجام برســـد.
ــد  ــئوالن بایـ ــه مسـ ــان این کـ ــا بیـ ــادی بـ ــت ا... عبـ آیـ
ــف  ــق مختلـ ــت در مناطـ ــت جمعیـ ــه نگهداشـ در زمینـ
اســـتان تـــاش کننـــد، گفـــت: افـــراد از دل خـــوش 
مهاجـــرت نمی کننـــد بایـــد شـــرایطی بـــرای روســـتایی 

فراهـــم کنیـــم کـــه درآمـــد داشـــته باشـــد.
وی ادامـــه داد: اکنـــون بایـــد بـــا اعتباراتـــی کـــه 

بـــرای  می توانســـتیم 
در  جمعیـــت  نگهـــداری 
کنیـــم  هزینـــه  روســـتا 
ـــرف  ـــهر ص ـــعه ش ـــرای توس ب

ییـــم. نما
در  ولی فقیـــه  نماینـــده 
خراســـان جنوبی بـــا تأکیـــد 
ــد  ــت بایـ ــه دولـ ــر این کـ بـ
جامع نگـــری  سیاســـت 
کـــردن  برطـــرف  بـــرای 
و  مـــردم  مشـــکات 

ـــد،  ـــارات داشـــته باش ـــاص اعتب ـــا در اختص ـــای آن ه نیازه
ـــد  ـــردم نبای ـــت و م ـــردم اس ـــزار م ـــت خدمتگ ـــزود: دول اف
ـــاد  ـــه بنی ـــان این ک ـــا بی ـــادی ب ـــت ا... عب ـــوند. آی آواره ش
ـــتان  ـــی در اس ـــای خوب ـــتضعفان همکاری ه ـــت و مس برک
ـــرای کمـــک در  داشـــته و خواهنـــد داشـــت، یـــادآور شـــد: ب
ـــی، اداره کل  ـــای آموزش ـــرای پروژه ه ـــل و اج ـــوزه تکمی ح
نوســـازی مـــدارس اســـتان درخواســـت و پیشـــنهادهای 
خـــود را بـــه بنیـــاد ارائـــه کنـــد و مـــا پیگیـــری بـــرای 

موضـــوع را خواهیـــم داشـــت.

نیاز 10 میلیارد تومانی برای تکمیل مجتمع آموزشی 

در منطقه مهرشهر بیرجند

ـــان  ـــدارس خراس ـــز م ـــعه و تجهی ـــازی، توس ـــرکل نوس مدی
ـــه اینکـــه نوســـازی مـــدارس تنهـــا  ـــا اشـــاره ب جنوبـــی نیـــز ب
دســـتگاهی اســـت کـــه از صفـــر تـــا صـــد فعالیت هـــا را 
خـــودش انجـــام می دهـــد، گفـــت: مشـــارکت مـــردم در 
امـــر مدرسه ســـازی اتفـــاق خوبـــی اســـت و هم اکنـــون 
ــارکت  ــد مشـ ــی ۳۷ درصـ ــای عمرانـ ــران در برنامه هـ خیـ
ـــدارس  ـــازی م ـــرد: نوس ـــان ک ـــی بی ـــا بیک ـــد. محمدرض دارن
ـــا  ـــا صـــد فعالیت ه ـــر ت ـــه از صف ـــا دســـتگاهی اســـت ک تنه
ـــت   ـــم فعالی ـــن حج ـــا ای ـــد و ب ـــام می ده ـــودش انج را خ
متأســـفانه تفـــاوت در پرداختـــی را داریـــم و دریافتی هـــا 
نســـبت بـــه برخـــی دســـتگاه ها پاییـــن اســـت. وی بـــه 
کمک هـــای بنیـــاد مســـتضعفان و بنیـــاد برکـــت اشـــاره 
ــاد  ــرف بنیـ ــه ای از طـ ــرًا تفاهم نامـ ــت: اخیـ ــرد و گفـ کـ

ـــازی  ـــرای نوس ـــتضعفان ب ـــاد مس ـــکاری بنی ـــا هم ـــوی ب عل
ـــون ۳۳  100 کاس درس در اســـتان منعقـــد شـــده کـــه تاکن
ـــت.  ـــده اس ـــرداری ش ـــاده بهره ب ـــازی و آم کاس درس نوس
بیکـــی بیـــان کـــرد: خشکســـالی های پیاپـــی در اســـتان 
باعـــث شـــده جمعیـــت مناطـــق روســـتایی بـــه ســـمت 
ـــکاتی  ـــوع مش ـــن موض ـــود و ای ـــرازیر ش ـــتان س ـــز اس مرک
ـــه  ـــت ب ـــرده اس ـــاد ک ـــی ایج ـــای آموزش ـــث فضاه را در بح
ـــی  ـــدارس خال ـــتایی م ـــق روس ـــی مناط ـــه در برخ ـــوری ک ط
ــه در  ــی کـ ــود در حالـ ــم اداره می شـ ــت کـ ــا ظرفیـ ــا بـ یـ
بیرجنـــد بـــا کمبـــود فضـــای آموزشـــی روبـــرو هســـتیم. 
ـــان  ـــدارس خراس ـــز م ـــعه و تجهی ـــازی، توس ـــرکل نوس مدی
ــزار و ۳00  ــون 2 هـ ــم اکنـ ــه هـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ جنوبـ
ســـاختمان آموزشـــی بـــا 9 هـــزار کاس درس داریـــم 
ـــهر  ـــمال ش ـــًا ش ـــتان خصوص ـــز اس ـــت: در مرک ـــار داش اظه
بیرجنـــد بـــا کمبـــود فضـــای آموزشـــی روبـــرو هســـتیم  
ـــی  ـــت آموزش ـــه،  ظرفی ـــت منطق ـــه جمعی ـــه ب ـــا توج و ب
ـــاخت  ـــات س ـــه عملی ـــاره ب ـــا اش ـــم. وی ب ـــبی نداری مناس
مجتمـــع آموزشـــی در منطقـــه مهرشـــهر بیرجنـــد خواســـتار 
ـــتان  ـــه در اس ـــی فقی ـــده ول ـــاعدت نماین ـــکاری و مس هم
و بنیـــاد مســـتضعفان در ایـــن موضـــوع شـــد و گفـــت: 
عملیـــات اجرایـــی ایـــن مجتمـــع بـــا زیربنـــای 10 هـــزار 
ـــم  ـــه ه ـــد ک ـــاز ش ـــال 90 آغ ـــع و ۵0 کاس درس س مترمرب
اکنـــون 4۵ درصـــد پیشـــرفت فیزیکـــی دارد و بیـــش از 
ـــاز  ـــروژه نی ـــن پ ـــام ای ـــرای اتم ـــر ب ـــان دیگ ـــارد توم 10 میلی

ـــت. اس

امروز خراسان جنوبی- رضا زاده 
شـــورای شـــهر بیرجنـــد نـــام بیـــش از ۳0 گزینـــه را بـــرای 

انتخـــاب شـــهردار جدیـــد ایـــن شـــهر روی میـــز دارد. 
ـــتور کار  ـــا دس ـــد ب ـــهر بیرجن ـــورای ش ـــه ش ـــن جلس در آخری
ـــه  ـــام 4 گزین ـــا حـــذف قطعـــی ن انتخـــاب شـــهردار، اعضـــا ب
بازنشســـته کـــه در بیـــن آنهـــا اســـامی مطرحـــی چـــون 
ـــدار اســـبق شهرســـتان بیرجنـــد( و  ـــداف) فرمان قاســـم زاده ن
ـــی اســـتانداری و  ـــور عمران ـــاون ســـابق ام ـــژاد )مع ـــی ن نخع
ـــام  ـــر روی ن ـــی شـــد، ب ـــده م ـــد( دی شـــهرداری اســـبق بیرجن
ـــد امـــا  بیـــش از ۳0 گزینـــه دیگـــر بحـــث و تبـــادل نظـــر کردن
در نهایـــت بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بـــه جمـــع بنـــدی نرســـیدند، 
مقـــرر گردیـــد براســـاس برخـــی شـــاخص هـــا بـــه هـــر گزینـــه 
امتیـــاز بدهنـــد و ســـپس از بیـــن چنـــد گزینـــه ای کـــه 

ــد،  ــب کننـ ــا را کسـ ــترین امتیازهـ بیشـ
شـــهردار جدیـــد بیرجنـــد را انتخـــاب 
ـــی  ـــر م ـــه نظ ـــرایط ب ـــن ش ـــا ای ـــد.  ب کنن
رســـد پروســـه انتخـــاب شـــهردار جدیـــد 
ــد و  ــر بیفتـ ــه تاخیـ ــه ای بـ ــد هفتـ چنـ
ـــه  ـــد هفت ـــد چن ـــدی بای شـــهروندان بیرجن
ـــهردار  ـــا ش ـــند ت ـــار بکش ـــم انتظ ـــر ه دیگ
ایـــن شـــهر انتخـــاب و معرفـــی گـــردد.  
البتـــه حساســـیت اعضـــای شـــورای شـــهر 
بـــرای انتخـــاب شـــهردار قابـــل تقدیـــر 

ــاب یـــک  ــه انتخـ ــت بـ ــم در نهایـ ــه امیدواریـ اســـت کـ
ـــه و توانمنـــد ختـــم  ـــا تجرب شـــهردار متعهـــد، متخصـــص، ب
شـــود.  شـــنیده مـــی شـــودزهرایی، حســـینی، محســـن 

زاده، رضایـــی، حمیـــد رضـــا امینـــی، ســـید صولـــت 
مرتضـــوی ، رادنیـــا، محمـــدی فـــرد ، خانـــزاد ، پیراســـته 
ـــورای  ـــز ش ـــای روی می ـــه ه ـــه گزین ـــزد از جمل ـــهردار ی و ش

ـــت. ـــد اس ـــهر بیرجن ش
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آمـــار مـــرگ و میـــر تصادفـــات جـــاده ای بـــه غیـــر از درون شـــهرها درطـــی 
ـــر  ـــای دیگ ـــه معن ـــام شـــد، ب ـــر اع ـــزار نف ـــر 220 ه ـــغ ب ـــا94 بال ـــای 84 ت ســـال ه
ـــد  ـــی رون ـــن م ـــی از بی ـــرز فجیع ـــه ط ـــردم ب ـــر از م ـــزار نف ـــدود 22 ه ـــال ح هرس

ـــت!!  ـــان اس ـــوم جه ـــت س ـــن باب ـــورمان از ای ـــه  کش ـــه رتب ک
روز گذشـــته نیـــز اتوبـــوس حامـــل تعـــداد زیـــادی مســـافر بـــه قعـــر دره ای 
ـــینی  ـــه نش ـــه چل ـــت ب ـــوز نوب ـــپردند، هن ـــان س ـــر در دم ج ـــرد و 11 نف ـــقوط ک س
ـــد  ـــرای حضـــور در اردوی شـــیراز عـــازم بودن ـــران نوجـــوان و معصومـــی کـــه ب دخت
فـــرا نرســـیده کـــه عفریـــت مـــرگ عـــده دیگـــری از مـــردم را در خـــود بلعیـــد، آمـــار 
ـــی  ـــو م ـــع عض ـــا قط ـــه ی ـــت ک ـــی اس ـــدای از مصدومین ـــاده ای ج ـــرگ و میرج م
شـــوند و یـــا قطـــع نخـــاع و یـــا نقایصـــی کـــه بایـــد تـــا انتهـــای عمرباخـــود 
ـــان می شـــود. ـــان آن ـــه صـــرف درم ـــی ک ـــزاران میلیاردتومان ـــد و ه همنشـــین کنن

ـــی از آن  ـــادف و مرگ و میرناش ـــا تص ـــورهای دنی ـــام کش ـــه در تم ـــت ک ـــن درس ای
ـــال  ـــادی س ـــه ع ـــا از مرحل ـــور م ـــار در کش ـــه آم ـــن دامن ـــاال رفت ـــا ب ـــود دارد ام وج
ـــک  ـــده و این ـــز در نوردی ـــرز هشـــدار را نی ـــرده و م ـــور ک ـــه عب ـــای ســـال اســـت ک ه

ـــک شـــده اســـت. ـــران نزدی ـــه خـــط بح ب
ـــد  ـــد از چن ـــرگ  را بای ـــرح و م ـــه ج ـــات منجرب ـــار تصادف ـــن آم ـــاال رفت ـــی ب چرای

ـــرار داد. ـــث ق ـــورد بح ـــاخصه م ـــر و ش منظ
1-ایمـــن نبـــودن و غیـــر اســـتاندارد بـــودن راه هـــا بـــه لحـــاظ یـــک بانـــده و 

دوبانـــده بـــودن و عـــرض و شـــانه جـــاده هـــا و پوشـــش آنهـــا و...
ــز  ــتانداردهای ترمـ ــه دوری از اسـ ــه بـ ــا توجـ ــا بـ ــودن خودروهـ ــن نبـ 2-ایمـ
ــی  ــده فنـ ــای عدیـ ــای آن و نقص هـ ــی هـ ــیم کشـ ــه سـ ــان و مجموعـ و فرمـ
ـــار  ـــخصی را دچ ـــی و ش ـــای اتوبوس ـــارت الزم خودروه ـــود نظ ـــل نب ـــه دلی ـــه ب ک

ســـوانح و تصادفـــات ناخواســـته مـــی کنـــد.
۳-راننـــده هـــای خـــودرو خصوصـــا اتوبـــوس هـــا کـــه بـــه دلیـــل ســـرویس 
ـــا کمبودهـــای تخصصـــی  دهـــی هـــای تسلســـلی و نداشـــتن اســـتراحت الزم و ی
ـــه  ـــی ک ـــتگی های ـــرط و خس ـــای مف ـــی ه ـــواب آلودگ ـــا خ ـــی و ی ـــر رانندگ در ام
ـــز  ـــه نی ـــد ثانی ـــه چن ـــه کـــه ب ـــری هـــای الزم را در زمـــان حادث قـــدرت تصمیـــم گی

ـــاند. ـــی رس ـــل م ـــه حداق ـــد ب ـــی رس نم
4-خطاهـــای انســـانی کـــه ۷۵ درصـــد تصدفـــات منجـــر بـــه جـــرح و مـــرگ 

راشـــامل مـــی شـــود.
چنیـــن بـــه نظـــر مـــی رســـد کـــه زمـــان تصمیـــم گیـــری توســـط نهادهـــای 
ـــنگین و  ـــیار س ـــا بس ـــیده، آماره ـــرا رس ـــن ف ـــرات در قوانی ـــرای تغیی ـــئول ب مس
وحشـــتناک اســـت، وزارت راه، پلیـــس راهـــور و نیـــروی انتظامـــی، قـــوه قضائیـــه 
ـــد  ـــامی بای ـــورای اس ـــس ش ـــا و مجل ـــدگان خودروه ـــی از تولیدکنن و نمایندگان
ـــردم  ـــر ازم ـــزاران نف ـــه هرســـاله ه ـــی را ک ـــن معضل ـــل و خـــرد جمعـــی ای ـــا تعام ب
ـــه در  ـــاک ک ـــاری خطرن ـــی بیم ـــا اپیدم ـــرد و ی ـــای نب ـــه ه ـــه در صحن ـــور را ن کش

ـــد. ـــل کنن ـــل و فص ـــه ح ـــرای همیش ـــد را ب ـــی کن ـــود م ـــا ناب ـــاده ه ج
ـــی  ـــا حیات ـــه ه ـــهرها و خان ـــون درون ش ـــم چ ـــا ه ـــاده ه ـــازی در ج ـــگ س فرهن
ـــه  ـــک ب ـــر ی ـــازی ه ـــای مج ـــیما و دنی ـــدا و س ـــد و ص ـــد، جرای ـــی رس ـــر م ـــه نظ ب
نوبـــه خـــود باوحـــدت رویـــه بایـــد خطاهـــای انســـانی منجـــر بـــه تصادفـــات 
ـــت  ـــا ضمان ـــا ب ـــه ام ـــد پروازان ـــی بلن ـــد، طرح ـــک کنن ـــر نزدی ـــه صف ـــاده ای را ب ج
ـــن  ـــا متخلفی ـــی ب ـــم پوش ـــدون چش ـــورد و ب ـــوان برخ ـــه ت ـــی ک ـــای الزم اجرای ه
ـــه  ـــر روزی را ک ـــه ه ـــد و گرن ـــرا درآورن ـــه اج ـــه مرحل ـــه و ب ـــد را تهی ـــته باش را داش
ـــرز  ـــه ط ـــا ب ـــاده ه ـــان را در ج ـــردم م ـــر از م ـــم 60 نف ـــت بدهی ـــت از دس ـــی جه ب

ـــر !! ـــاوز از دو نف ـــاعت متج ـــر س ـــی ه ـــم داد، یعن ـــت خواهی ـــی از دس فجیع
ـــاعت  ـــر س ـــه ه ـــی ک ـــه های ـــاخ خان ـــه س ـــد ب ـــده ان ـــل ش ـــور تبدی ـــای کش راه ه
ـــان را  ـــی ش ـــار زندگ ـــته طوم ـــود خواس ـــه خ ـــی ک ـــد، مردم ـــی کنن ـــون م ـــب خ طل
ـــادی و ســـکوتی  ـــه ای و فری ـــودک، لحظ ـــر و جـــوان و ک ـــد، پی ـــی پیچن در هـــم م
مرگبـــار، گاه حتـــی فرصـــت فریـــاد کشـــیدن از تـــو نیـــز ســـلب مـــی شـــود. 
ـــد  ـــادی دارن ـــه خـــأ زی ـــی ک ـــده و قوانین ـــص از راه و خـــودرو و رانن ـــه ای ناق مجموع

ـــد. ـــرده ان ـــازی ک ـــون ب ـــه خ ـــل ب ـــورمان تبدی ـــش را در کش ـــذت بخ ـــی ل رانندگ

اعزام 17 دختربی سرپرست نهبندان به مشهد مقدس
ـــدند.  ـــدس ش ـــهد مق ـــی مش ـــران راه ـــک خی ـــا کم ـــت ب ـــی سرپرس ـــر ب 1۷ دخت
بارانـــی رئیـــس اداره بهزیســـتی نهبنـــدان گفـــت: ایـــن افـــراد بـــا کمـــک  6 
ـــدند. ـــزام ش ـــدس اع ـــهد مق ـــه مش ـــتی ب ـــران و بهزیس ـــی خی ـــون تومان میلی

تشکیل کانون یادگیری زرشک در روستای درمیان  
dehghani@birjandtoyday.ir امروز خراسان جنوبی - دهقانی

کارگاه آموزشـــی بـــا عنـــوان کانـــون یادگیـــری دانـــش و تجربـــه محصـــول 
ــکاری اداره  ــا همـ ــاورزی بـ ــوزش کشـ ــج و آمـ ــوی اداره ترویـ ــک از سـ زرشـ
ـــان  ـــه ضیائی ـــه گفت ـــد. ب ـــزار ش ـــان برگ ـــتای درمی ـــی  در روس ـــدات گیاه تولی
ـــه  ـــا توج ـــن کارگاه ب ـــان، ای ـــتان درمی ـــاورزی شهرس ـــاد کش ـــر جه ـــدی مدی احم
بـــه شـــیوع بیمـــاری هـــا و بـــا هـــدف پیشـــگیری و مبـــارزه بـــا آفـــات و 
ــان  ــتای درمیـ ــک روسـ ــات زرشـ ــی از باغـ ــک در یکـ ــای زرشـ ــاری هـ بیمـ
تشـــکیل شـــد.  در ایـــن کارگاه دکتـــر نصیرائـــی رئیـــس اداره ترویـــج و آمـــوزش 
کشـــاورزی اهـــداف ایـــن کارگاه را اعـــام کـــرد و از شـــرکت کننـــدگان ایـــن 
ـــی  ـــری در بســـیج جمع ـــکاری بیشـــتر و مشـــارکت حداکث کارگاه خواســـت هم
ــدس  ــن مهنـ ــند. همچنیـ ــته باشـ ــک داشـ ــات زرشـ ــا آفـ ــارزه بـ ــرای مبـ بـ
امیرپورکارشـــناس حفـــظ نباتـــات مدیریـــت جهـــاد کشـــاورزی شهرســـتان 
ـــه  ـــن منطق ـــک در ای ـــده زرش ـــایع ش ـــات ش ـــواع آف ـــه ان ـــاره ب ـــا اش ـــان ب درمی
ـــی و  ـــه برگ ـــاری لک ـــک، بیم ـــی زرش ـــگ جاروئ ـــته، زن ـــل ش ـــی مث ـــت: آفات گف
ســـفیدی زرشـــک و... . از مهـــم تریـــن آفـــات مـــی باشـــند. در پایـــان ایـــن 
ـــل  ـــه عم ـــد ب ـــت؛ بازدی ـــی داش ـــکل اساس ـــه مش ـــک ک ـــاغ زرش ـــج ب کارگاه از پن
آمـــد و مشـــکات آنهـــا بررســـی شـــد و مـــوارد الزم از طریـــق کارشـــناس حفـــظ 

نباتـــات مدیریـــت شهرســـتان اعـــام شـــد.

کاروان پیاده مشهد به کربال وارد طبس شد
کاروان پیـــاده انصارالحســـین)ع( کـــه مســـیر 2 هـــزار و 600 کیلومتـــری مشـــهد 
ـــس  ـــنبه وارد طب ـــر دوش ـــد عص ـــی کن ـــی م ـــا را ط ـــای مع ـــه کرب ـــدس ب مق
ـــن کاروان متشـــکل  ـــت. ای ـــرار گرف ـــن شـــهر ق ـــردم ای ـــورد اســـتقبال م شـــد و م
از 90 نفـــر از عاشـــقان حضـــرت اباعبـــدا... الحســـین )ع( اســـت کـــه ایـــن 
ـــاده  ـــس از ۷2 روز پی ـــد و پ ـــی کنن ـــی م ـــاده ط ـــای پی ـــا پ ـــی را ب ـــیر طوالن مس
روی در موســـم اربعیـــن حســـینی بـــه شـــهر کربـــا خواهنـــد رســـید. افـــراد 
کاروان ســـنین متفـــاوت دارنـــد بـــه طـــوری کـــه از نوجـــوان 1۳ ســـاله تـــا 

ـــد. ـــن کاروان دی ـــوان در ای ـــی ت ـــاله را م ـــرد ۷۵ س پیرم

گشایش نمایشگاه پیشگیری از خودکشی در نهبندان
ــگیری از  ــه پیشـ ــبت هفتـ ــه مناسـ ــی بـ ــگیری از خودکشـ ــگاه پیشـ نمایشـ
خودکشـــی در نهبنـــدان گشـــایش یافـــت. رئیـــس اداره بهزیســـتی نهبنـــدان 
ـــی  ـــود. باران ـــی ش ـــه م ـــم ارائ ـــتر و فیل ـــاب، پوس ـــگاه کت ـــن نمایش ـــت: در ای گف
ـــه،  ـــب جامع ـــای مناس ـــی هنجاره ـــگاه را معرف ـــن نمایش ـــی ای ـــدف از برپای ه
ـــر  ـــه، تغیی ـــرد و جامع ـــر روی ف ـــا ب ـــاری ه ـــای ناهنج ـــازی پیامده ـــفاف س ش
نـــگاه مـــردم نســـبت بـــه آســـیب هـــای اجتماعـــی و افزایـــش مهارتهـــای 
ـــش  ـــردگی، کاه ـــترس، افس ـــل اس ـــکاتی از قبی ـــا مش ـــه ب ـــرای مقابل ـــی ب زندگ
ـــه  ـــن نمایشـــگاه ب ـــرد. ای ـــوان ک ـــط زناشـــویی عن ـــت رواب فشـــار شـــغلی و کیفی
ـــا 19 در   ـــا 1۳ و عصرهـــا از ســـاعت 1۷ ت ـــح هـــا از ســـاعت 10 ت مـــدت ۵ روز صب

ـــت. ـــر اس ـــدان دای ـــاد نهبن ـــگ و  ارش ـــه فرهن نگارخان

جریمه 2 وارد کننده کاال در طبس و نهبندان
2 وارد کننـــده کاال در طبـــس و نهبنـــدان بـــه پرداخـــت 1۵ میلیـــون جـــزای 
نقـــدی محکـــوم شـــدند. انصـــاری مدیـــر کل تعزیـــرات حکومتـــی اســـتان 
ـــرم انـــواع کـــت و  گفـــت: ایـــن افـــراد 94 کیلوگـــرم پارچـــه چـــادر، ۷1 کیلوگ
۳12 ثـــوب بلـــوز، شـــلوار و ســـاپورت بچـــه گانـــه را بـــه طـــور قاچـــاق وارد 
ـــون و  ـــت 1۵ میلی ـــه پرداخ ـــا ب ـــده آنه ـــی پرون ـــس از بررس ـــه پ ـــد ک ـــرده بودن ک
ـــدند. ـــوم ش ـــت محک ـــدوق دول ـــق صن ـــدی در ح ـــه نق ـــان جریم ـــزار توم ۷00 ه

سرمقاله

30 گزینه روی میز شورا برای انتخاب شهردار بیرجند

نماینده ولی فقیه در دیدار مدیرکل و کارکنان اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی  عنوان کرد:
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یادداشت امروز

حساسیت در امور شخصیتی نه شخصی!

zangoei@birjandtoday.ir امروز خراسان جنوبی - رضا زنگوئی
ـــر گـــذاری نهـــاد هـــای تربیتـــی ، کـــم شـــده اســـت.  ایـــن درســـت کـــه اث
ـــود  ـــی ش ـــاه م ـــم دارد کوت ـــم و...ه ـــن  و معل ـــایه والدی ـــه س ـــت ک درس
امـــا بـــا همـــه آنچـــه اتفـــاق افتـــاده و مـــی افتـــد هنـــوز هـــم اگـــر 
نگوییـــم اثرگذارتریـــن، الاقـــل یکـــی از اثرگذارتریـــن نهادهـــا، نهـــاد 
ـــه درســـتی  هـــم مـــی تـــوان آن را ســـنگ زیریـــن  ـــواده اســـت کـــه ب خان
ـــا  ـــاری ی ـــینی" اجب ـــای "یکجانش ـــه ج ـــر ب ـــت. اگ ـــه دانس ـــای جامع بن
ــیاری از  ــرد، بسـ ــکل بگیـ ــواده« شـ ــع »خانـ ــه واقـ ــادت، بـ از روی عـ
ـــه  ـــد، چـــه رســـد ب ـــدا نمـــی کن ـــروز پی ـــا، اصـــًا فرصـــت ب ناهنجـــاری ه
ـــی  ـــئول م ـــم مس ـــه ه ـــبت ب ـــود را نس ـــواده خ ـــاد خان ـــون آح ـــور. چ ظه
ـــرای انجـــام  ـــد و ب ـــد عاشـــقانه هـــم احســـاس مســـئولیت مـــی کنن دانن
آن از همـــه وجـــود خـــود مایـــه مـــی گذارنـــد. ایـــن حـــس مقـــدس 
ـــئله ای  ـــر مس ـــت و کمت ـــراه اس ـــی هم ـــراف و ریزبین ـــا اش ـــئولیت ب مس
مـــی توانـــد از نـــگاه تیزبیـــن اعضـــای یـــک خانـــواده کـــه بـــه فـــراز 
ـــن  ـــد. ای ـــد، دور بمان ـــر آگاهن ـــاس یکدیگ ـــی احس ـــار و حت ـــرود رفت و ف
ـــور شـــخصی نیســـت بلکـــه  ـــای تجســـس در ام ـــه معن ـــز ب اشـــراف، هرگ
ـــس  ـــیت از جن ـــن حساس ـــت و ای ـــخصیتی اس ـــور ش ـــیت در ام حساس
حساســـیت پلیـــس درون یـــا همـــان نفـــس لوامـــه اســـت، نفســـی 
ـــرو  ـــذار دادن ف ـــه ای از ان ـــد و لحظ ـــی ده ـــاش م ـــدام هوشـــیار ب ـــه م ک
ـــا را  ـــب رفتاره ـــا را و صاح ـــن، رفتاره ـــیتی چنی ـــد و حساس ـــی مان نم
از افتـــادن بـــه ورطـــه هـــای هـــاک آور مصـــون مـــی دارد. اگـــر مـــا 
ـــائل  ـــط در مس ـــیت را فق ـــیم و حساس ـــاس باش ـــم حس ـــه ه ـــبت ب نس
ـــه  ـــم بلک ـــری و... نبینی ـــی و الغ ـــرماخوردگی و چاق ـــون س ـــمی چ جس
ـــامت  ـــت س ـــم، آن وق ـــری دهی ـــم تس ـــی ه ـــائل اخاق ـــه مس آن را ب
اخاقـــی هـــم در پـــی ســـامت جســـمانی شـــکل خواهـــد گرفـــت پـــس 
ـــزود چـــون ناهنجـــاری هـــا  ـــا اف ـــه حساســـیت ه ـــر دامن ـــد هـــر روز ب بای
گوناگـــون مـــی شـــود و گســـترده دامـــن. مـــن خـــود نتیجـــه حساســـیت 
ـــوده ام  ـــر آزم ـــی یکدیگ ـــائل اخاق ـــه مس ـــبت ب ـــواده را نس ـــاد خان آح
ـــر  ـــی از پس ـــًا وقت ـــه ام، مث ـــرام یافت ـــل احت ـــم قاب ـــه آن را ه و نتیج
ـــت  ـــروز درس ـــرده ای، ام ـــت کار ک ـــا اینترن ـــروز ب ـــم، ام ـــی پرس ـــم م بزرگ
ـــام داده  ـــا را انج ـــوده ای و کاره ـــه« ب ـــرد خان ـــروز، »م ـــده ای، ام را خوان
ـــگاه  ـــرم، در ن ـــر دیگ ـــد، پس ـــواب بده ـــد ج ـــه او بخواه ـــل از آنک ای، قب
ـــه  ـــل و ترجم ـــان ذلی ـــکاذب مه ـــد؛ ال ـــی خوان ـــیند و م ـــی نش ـــرادر م ب
مـــی کنـــد: دروغگـــو خـــوار و ذلیـــل اســـت و... پـــس راســـت بایـــد 
ـــت،  ـــه اس ـــزرگ مرتب ـــتگو، ب ـــل، راس ـــّرم جلی ـــادق مک ـــون الص ـــت چ گف
ـــون در  ـــد. چ ـــت بده ـــه صداق ـــزارش ب ـــد گ ـــر بای ـــزرگ ت ـــرادر ب ـــس ب پ
ـــز  ـــر ج ـــود اگ ـــد نم ـــل« خواه ـــوار و ذلی ـــر »خ ـــک ت ـــرادر کوچ ـــگاه ب ن
ـــث شـــده  ـــم باع ـــگاه پســـر کوچک ـــن ن ـــد. ای ـــان بچرخان ـــت زب ـــه صداق ب
ـــش  ـــم کاه ـــائبه دروغ دارد ه ـــه ش ـــائل ک ـــی مس ـــار برخ ـــا آم ـــت ت اس
ـــن  ـــا م ـــن ب ـــر تلف ـــد اگ ـــد بگوی ـــی توان ـــی نم ـــه کس ـــد. از جمل ـــدا کن پی
کار داشـــت بگوییـــد نیســـتم! مگـــر ایـــن کـــه واقعـــًا نباشـــد! حـــاال 
ـــه  ـــس لوام ـــود، نف ـــی ش ـــر م ـــواده فراگی ـــی درخان ـــیت وقت ـــن حساس ای
ـــی  ـــترش م ـــی گس ـــارت درون ـــدرت نظ ـــد، ق ـــی کن ـــدا م ـــاور پی ـــان ی انس
ـــد و نتیجـــه روشـــن اســـت. دروغ نمـــی توانـــد خشـــت روی خشـــت  یاب
ـــاال  ـــذارد. ح ـــیطان واگ ـــه ش ـــت آن را ب ـــازد و پش ـــوار بس ـــذارد و دی بگ
اضافـــه کنیـــد حساســـیت والدیـــن، بـــه ویـــژه مـــادر هـــم چتـــری 
ـــنگر  ـــت س ـــد توانس ـــت نخواه ـــت، غفل ـــواده، آن وق ـــر خان ـــر س ـــود ب بش
ـــد  ـــاف را نخواه ـــاب، در راه خ ـــت ناب ـــود. دوس ـــدان ش ـــکاری فرزن خراب
توانســـت بـــه روی فرزنـــد مـــا بگشـــاید و... فکـــر مـــی کنـــم، بایـــد 
بـــا حســـاس کـــردن خانـــواده هـــا و بیـــدار بـــاش دادن مـــدام بـــه 
ـــه  ـــا ب ـــرد ت ـــز ک ـــان تجهی ـــی را چن ـــس درون ـــوای پلی ـــه، ق ـــس لوام نف
ـــاح  ـــی اص ـــش در پ ـــه داغ و درف ـــا ب ـــد ت ـــت نیفت ـــرون حاج ـــس بی پلی

ـــد.... ـــا باش ـــاری ه ناهنج

...915 باســـام لطفـــا اعضـــای شـــورای شـــهر خوســـف بیشـــتر بـــه 
ـــکر. ـــند. باتش ـــهر باش ـــی ش ـــردم و زیبای ـــی م ـــق طلب ـــر ح فک

ـــده  ـــت کن ـــش باب ـــال پی ـــدان دو س ـــرکت گاز در نهبن ـــام ش ...915 باس
ـــهرداری  ـــه ش ـــده کاری راب ـــه کن ـــا هزین ـــه ه ـــا و کوچ ـــان ه کاری خیاب
ـــی  ـــای اصل ـــان ه ـــهرداری خیاب ـــفانه ش ـــی متاس ـــوده ول ـــت نم پرداخ
ــده را  ــاد شـ ــای ایجـ ــوه و دره هـ ــاورز کـ ــوار کشـ ــه بلـ ــهر از جملـ شـ
ـــد. ـــا رســـیدگی نمایی ـــد! لطف ـــد حـــاال آســـفالت بمان تســـطیح نمـــی کن

 
ــرم مجلـــس و اداره  ــده محتـ ــتاندار، نماینـ ــکر از اسـ ــا تشـ ...915 بـ
ـــن را  ـــه قای ـــد ب ـــرگ بیرجن ـــاده م ـــدن ج ـــده ش ـــث دو بان ـــه بح راه ک

پیگیـــری مـــی کننـــد.
 

ـــی در  ـــوزش رانندگ ـــای آم ـــگاه ه ـــی از آموزش ـــام   در برخ ...915 س
ســـطح شـــهر بیرجنـــد  پروانـــه بـــه نـــام یـــک شـــخص و تابلـــوی 
آموزشـــگاه بـــه نـــام شـــخص دیگـــری اســـت. ایـــن یـــک تخلـــف 

اســـت. چـــرا نیـــروی انتظامـــی رســـیدگی نمـــی کنـــد؟

ـــم  ـــاد و امثاله ـــرج می ـــیم ب ـــته باش ـــه نداش ـــا بودج ـــاید م ...915 ش
ـــا  ـــد ب ـــم بدهن ـــت ه ـــت در دس ـــئولین دس ـــر مس ـــا اگ ـــازیم. ام را بس
ـــم. ـــتفاده کنی ـــان اس ـــم از ظرفیتهایم ـــی توانی ـــان م ـــکار نخبگانم ابت

ـــم. ـــرگرمی کنی ـــی و س ـــارک آموزش ـــه پ ـــل ب ـــم را تبدی ـــا ۰۴ قدی مث

ـــردم  ـــگ م ـــر فرهن ـــهر بخاط ـــن ش ـــد تمیزتری ـــه بیرجن ...915 در اینک
ـــات  ـــروی خدم ـــرد نی ـــز عملک ـــا دوســـت عزی اســـت شـــکی نیســـت ام

ـــت. ـــی اس ـــی انصاف ـــا ب ـــد واقع ـــهرداری را ندیدی ش

ــی و  ــوی فرهنگـ ــود ناتـ ــا وجـ ــر!!! بـ ــت تلنگـ ــا جهـ ...915 صرفـ
ـــن  ـــت از بی ـــی جه ـــای غرب ـــدرت ه ـــام ق ـــه تم ـــی رحمان ـــوم ب هج
ـــان   ـــوا و امکاناتش ـــام ق ـــا تم ـــامی ب ـــی و اس ـــگ ایران ـــردن فرهن ب
در بیـــن جوانهـــا و خانـــواده هـــا و اســـتقبال بـــی نظیـــر برخـــی 
ــا  ــی مـ ــئولین فرهنگـ ــا مسـ ــفانه یـ ــوع متاسـ ــن موضـ ــا از ایـ هـ
ـــفانه  ـــد !!! متاس ـــواب زده ان ـــه خ ـــان را ب ـــا خودش ـــد ی ـــواب ان خ
ـــن  ـــم از ای ـــن ( ه ـــد  )دار المومنی ـــان بیرجن ـــهر عزیزم ـــای ش فض
ـــگاه  ـــه ن ـــهر ک ـــار ش ـــه کن ـــر گوش ـــت و در ه ـــتثنی نیس ـــده مس قاع
ـــو  ـــی حجابی)مانت ـــون ب ـــت همچ ـــن دس ـــی از ای ـــه های ـــم نمون کنی
ـــا  ـــم ه ـــه خان ـــر برهن ـــرم ..س ـــای ناف ـــاس ه ـــاز و لب ـــو ب ـــای جل ه
ـــا  ـــان ه ـــاده روی در خیاب ـــا و..(  پی ـــان ه ـــا و خیاب درون خودروه
ــی و  ــگ برهنگـ ــفانه فرهنـ ــم، متاسـ ــی بینیـ ــا ســـگ و …را مـ بـ
ـــی  ـــاهده م ـــور مش ـــه وف ـــود و ب ـــی ش ـــب م ـــی دارد قال ـــرب زدگ غ
شـــود و همـــه در خـــواب انـــد. شـــاید خیلـــی زود دیـــر شـــود و 
ـــورد  ـــد بخ ـــنگ لح ـــه س ـــرمان ب ـــدیم س ـــدار ش ـــواب بی ـــی از خ وقت
ـــی  ـــتت م ـــه دس ـــد. ای ک ـــران نباش ـــران خس ـــرای جب ـــی ب و فرصت

رســـد کاری بکـــن..

...915 از سرپرســـت شـــهرداری بیرجنـــد بابـــت پرداخـــت اضافـــه کاری 
ـــر کمـــال تشـــکر را دارم. ـــل از روز عیـــد غدی در قب
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ــول  ــا تحـ ــته بـ ــاه گذشـ ــن  آالت در یـــک مـ ــت آهـ قیمـ
ـــش  ـــاهد افزای ـــه ش ـــوری ک ـــه ط ـــوده ب ـــه  رو ب ـــی رو ب عجیب
ـــت  ـــم و  قیم ـــوده ای ـــازار ب ـــن ب ـــدی در ای ـــا 6۰ درص 5۰ ت
میلگـــرد از 17۰۰ تومـــان بـــرای هـــر کیلوگـــرم بـــه 25۰۰ 
ــان،  ــش از 32۰۰ تومـ ــه بیـ ــل از 25۰۰ بـ ــان، پروفیـ تومـ
ـــا ۴6۰۰ تومـــان رســـیده  ـــه ۴5۰۰ ت تیـــر آهـــن 1۴ از 32۰۰ ب
اســـت مســـئول  آهـــن فروشـــان در اتحادیـــه پروفیـــل 
داران بیرجنـــد در گفـــت و گـــو بـــا امـــروز خراســـان 
جنوبـــی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن افزایـــش قیمـــت طـــی 
ـــی آن  ـــت اصل ـــوده و عل ـــابقه ب ـــی س ـــته ب ـــالهای گذش س
بـــه افزایـــش قیمـــت شـــمش و مـــواد اولیـــه در بـــازار 
هـــای جهانـــی بـــر مـــی گـــردد، گفـــت: افزایـــش قیمـــت 
ـــته  ـــاه گذش ـــک م ـــران از ی ـــی ای ـــازار داخل ـــن آالت در ب آه
ـــه  ـــت آن ب ـــان عل ـــان کارشناس ـــه اذع ـــه ب ـــده ک ـــروع ش ش
ــور  ــمش از کشـ ــه و شـ ــواد اولیـ ــادرات مـ ــش صـ کاهـ
چیـــن بـــر مـــی گـــردد چـــرا کـــه در ایـــن کشـــور بـــرای 
بازســـازی بافـــت فرســـوده پـــروژه هایـــی شـــروع شـــده 
ــه از  ــواد اولیـ ــه مـ ــرای تهیـ ــد بـ ــده انـ ــور شـ ــه مجبـ کـ

ســـایر کشـــورها هـــم واردات داشـــته باشـــند .
ــای  ــه جـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــژاد بـ ــدی نـ ــا چهکنـ علیرضـ
ـــرای  ـــاز ب ـــه و شـــمش مـــورد نی صـــادرات و واردات مـــواد اولی
ـــی  ـــازار جهان ـــر ب ـــوض شـــده و ب ـــن کشـــور ع ـــازار آهـــن در ای ب
ـــری  ـــی تاثی ـــل داخل ـــزود: عوام ـــته ، اف ـــیاری گذاش ـــر بس تاثی
ـــدت  ـــن م ـــه در ای ـــرا ک ـــته چ ـــا نداش ـــت ه ـــش قیم در افزای

نـــرخ آب ، بـــرق ، گاز و ... تغییـــری نکـــرده اســـت .

رکود هم چنان میهمان بازار آهن فروشان 

وی بـــا اشـــاره بـــه کاهـــش مقطعـــی قیمـــت آهـــن آالت 
ـــان  ـــه هم ـــا ب ـــت ه ـــاره قیم ـــت دوب ـــدت و بازگش ـــن م در ای
حالـــت قبلـــی بـــه خبرنـــگار مـــا گفـــت: ایـــن افزایـــش و 
ـــا  ـــته و م ـــن نداش ـــازار آه ـــری در ب ـــچ تاثی ـــا هی ـــش ه کاه
ـــازار  ـــود در ب ـــل رک ـــازار بدلی ـــن  ب ـــود ای ـــاهد رک ـــان ش ـــم چن ه

مســـکن هســـتیم .
ـــازار آهـــن وجـــود  ـــد و فروشـــی در ب ـــر خری ـــه داد: اگ وی ادام
دارد بیشـــتر در بیـــن تجـــار اســـت تـــا در بیـــن مصـــرف کننـــده 
و فروشـــنده و پیـــش بینـــی مـــا بـــرای مـــاه هـــای آینـــده 
ـــت و  ـــن اس ـــازار آه ـــی در ب ـــرایط فعل ـــدن ش ـــی مان ـــز باق نی
ـــرخ  ـــدی ن ـــد درص ـــش چن ـــرای افزای ـــی ب ـــه های ـــی زمزم حت

ـــود. ـــی ش ـــنیده م ـــز ش ـــا نی ه

 اخذ مالیات های سنگین و تعطیلی

 40 درصدی آهن فروشی ها در بیرجند 

مســـئول  آهـــن فروشـــان در اتحادیـــه پروفیـــل داران 
بیرجنـــد در ادامـــه بـــا انتقـــاد از اخـــذ مالیـــات هـــای 
ـــود  ـــم رک ـــه رغ ـــد ب ســـنگین از آهـــن فروشـــان در شـــهر بیرجن
ـــادی از آهـــن فروشـــان  ـــزوده زی ـــت: ارزش اف ـــاله گف ـــد س چن
ـــا  ـــه طـــی دو ســـال گذشـــته 3۰ ت ـــی شـــود بطـــوری ک اخـــذ م
ـــده  ـــل ش ـــد تعطی ـــهر بیرجن ـــان در ش ـــن فروش ـــد آه ۴۰ درص
ـــه  ـــه ای ک ـــق نام ـــه تواف ـــاره ب ـــا اش ـــژاد ب ـــدی ن ـــد . چهکن ان
طـــی 2۰ روز گذشـــته بـــرای کاهـــش ارزش افـــزوده و مالیـــات 

ـــزود:  ـــده ، اف ـــد ش ـــور منعق ـــطح کش ـــان در س ـــن فروش از آه
ـــود و  ـــذ ش ـــی اخ ـــده نهای ـــرف کنن ـــد از مص ـــزوده بای ارزش اف
ـــادی از آهـــن  ـــداد زی ـــد تع ـــدا کن ـــه پی ـــی ادام ـــد فعل ـــر رون اگ

ـــد. ـــد ش ـــل خواه ـــد تعطی ـــهر بیرجن ـــا در ش ـــی ه فروش

احتمال کاهش نرخ آهن ضعیف است 

یکـــی از آهـــن فروشـــان بیرجنـــدی نیـــز در گفـــت وگـــو 
ــش  ــت افزایـ ــری از علـ ــل دیگـ ــا تحلیـ ــگار مـ ــا خبرنـ بـ
ــازار دارد او گفـــت:  ــن بـ ــن در ایـ ــرخ آهـ ــدی  نـ 5۰ درصـ
دو کارخانـــه بـــزرگ تولیـــد شـــمس در کشـــور چیـــن 
بدلیـــل آالینـــده بـــودن تعطیـــل شـــده کـــه ایـــن مســـاله 
ــر  ــن آالت تاثیـ ــازار آهـ ــی بـ ــت جهانـ ــر افزایـــش قیمـ بـ
ـــا  ـــرخ ه ـــود ن ـــی ش ـــی م ـــش بین ـــته و پی ـــتقیمی گذاش مس
ـــات  ـــن کارخانج ـــه ای ـــرا ک ـــد چ ـــش نیاب ـــم کاه ـــن رق از ای
ــود  ــادی وجـ ــه اقتصـ ــان صرفـ ــد برایشـ ــرده انـ ــام کـ اعـ

نـــدارد .
ــازار  ــی از بـ ــش بینـ ــچ پیـ ــوان هیـ ــی تـ ــه داد: نمـ او ادامـ
ـــم  ـــن بخری ـــه آه ـــی ک ـــر قیمت ـــه ه ـــا ب ـــت و م ـــی داش داخل
مـــی فروشـــیم و نمـــی توانیـــم تاثیـــری زیـــادی بـــر ایـــن 
ـــود  ـــه رک ـــا توجـــه ب ـــط در مقطعـــی ب ـــازار داشـــته باشـــیم فق ب
ـــود را  ـــی خ ـــاس قبل ـــان اجن ـــن فروش ـــدادی از آه ـــازار تع در ب
ـــن  ـــد و همی ـــه کردن ـــازار عرض ـــه ب ـــر ب ـــب ت ـــت مناس ـــا قیم ب

ـــکند. ـــا بش ـــت ه ـــدودی قیم ـــا ح ـــد ت ـــث ش ـــاله باع مس

دلسردی از ادامه کار بدلیل سختگیری در اخذ مالیات 

او نیـــز بـــا انتقـــاد از وضعیـــت فعلـــی اخـــذ مالیـــات و 
ـــی  ـــه ط ـــان اینک ـــا بی ـــان و ب ـــن فروش ـــزوده از آه ارزش اف

ســـالهای گذشـــته تعـــداد زیـــادی از ایـــن بـــازار خـــارج 
ـــون  ـــق قان ـــم طب ـــرده ای ـــاش ک ـــا ت ـــزود: م ـــد ، اف ـــده ان ش
ـــی  ـــار اداره دارای ـــان را در اختی ـــدارک و دفاترم ـــناد و م اس
قـــرار دهیـــم ولـــی بـــاز هـــم ســـختگیری هـــای زیـــادی 
را شـــاهد هســـتیم کـــه مـــا را از ادامـــه کار دلســـرد مـــی 
ـــای  ـــات ه ـــر مالی ـــاوه ب ـــه ع ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــد. وی ب کن
ــا  ــرای مـ ــم بـ ــی هـ ــب و غریبـ ــم عجیـ ــنگین،  جرائـ سـ
ـــه کار  ـــی ادام ـــد فعل ـــا رون ـــه داد: ب ـــود، ادام ـــی ش ـــده م بری
تجـــاری و کســـب و کاردر شـــهر بیرجنـــد بســـیار دشـــوار 
مـــی شـــود و بـــه همیـــن دلیـــل کارخانجـــات چندانـــی 

هـــم در بیرجنـــد فعـــال نیســـتند.

مالیاتی که در بیرجند می دهیم 

کارخانه دار تهرانی هم نمی پردازد 

ـــان  ـــا بی ـــز ب ـــدی نی ـــان بیرجن ـــن فروش ـــر از آه ـــی دیگ یک
اینکـــه در دولـــت یازدهـــم افزایـــش قیمـــت آهـــن 
ــد از  ــا بعـ ــوده و مـ ــه نبـ ــل توجـ ــدان قابـ ــا االن چنـ تـ
ــدی در  ــش از 5۰ درصـ ــش بیـ ــاهد افزایـ ــات شـ انتخابـ
ــی  ــازار فروشـ ــچ بـ ــم، گفـــت: هیـ ــوده ایـ ــازار بـ ــن بـ ایـ
ــازار  ــن بـ ــود را در ایـ ــان رکـ ــم چنـ ــدارد و هـ ــود نـ وجـ

شـــاهد هســـتیم .
وی بـــا اشـــاره بـــه تعطیلـــی تعـــداد زیـــادی از آهـــن فروشـــان 
در شـــهر بیرجنـــد افـــزود: ســـختگیری در اخـــذ مالیـــات و 
ـــی کشـــانده  ـــه تعطیل ـــا را ب ـــزوده،  آهـــن فروشـــی ه ارزش اف
، ســـختگیری هایـــی کـــه فقـــط در بیرجنـــد وجـــود دارد و 
ـــی  ـــه دار تهران ـــی کارخان ـــم حت ـــی دهی ـــا م ـــه م ـــی ک مالیات

ـــردازد. ـــی پ ـــم نم ه

گزارش امروز خراسان جنوبی ازبازار آهن 

افزایش 60 درصدی قیمت آهن آالت



خسارت 5 میلیون تومانی آتش 
به چایخانه ای در فردوس

ــروز  ــه صبـــح دیـ ــه بیـــن راهـــی کـ ــه یـــک چایخانـ آتـــش بـ
ــود 5  ــده بـ ــق شـ ــار حریـ ــتان دچـ ــردوس _ بجسـ ــاده فـ در جـ
ـــش نشـــانی باغشـــهر  ـــان خســـارت زد.  مســـئول آت ـــون توم میلی
اســـامیه گفـــت: ســـاعت 12:30 دقیقـــه دیـــروز ظهـــر آتـــش 
ـــد  ـــزارش ش ـــز گ ـــه مرک ـــی ب ـــن راه ـــه بی ـــک چایخان ـــوزی در ی س
کـــه بافاصلـــه تیـــم بـــه محـــل اعـــزام و آتـــش مهـــار شـــد. 
ـــن  ـــرار گرفت ـــت ق ـــه عل ـــش ســـوزی ب ـــن آت ـــزود: ای ـــا اف کاظـــم نی
ــد  80  ــبب شـ ــر رخ داد و سـ ــی فـ ــن در نزدیکـ ــات کارتـ ضایعـ
ـــاد از  ـــا انتق ـــود. وی ب ـــق ش ـــار حری ـــه دچ ـــن  چایخان ـــد ای درص
کمبـــود نیـــرو در ایـــن مرکـــز گفـــت: ایـــن آتـــش نشـــانی بـــا 
وجـــود زیـــر پوشـــش قـــرار دادن  34 کیلومتـــر از جـــاده فـــردوس 
ـــک  ـــط ی ـــت فق ـــاد اس ـــم زی ـــا ه ـــردد خودروه ـــه ت ـــتان ک _ بجس

نیـــروی آتـــش نشاشـــن و دو راننـــده دارد.

خودکشی قاتل با قرص برنج

ـــود  ـــاله خ ـــر 1۹ و 22 س ـــو دودخت ـــیله چاق ـــه وس ـــاله ب ـــردی 48 س م
را بـــه قتـــل رســـانده وخـــود نیزبـــا خـــوردن قـــرص برنـــج اقـــدام 
بـــه خودکشـــی کـــرد. بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جوان؛بنـــا 
ـــرش دارای  ـــا همس ـــل ب ـــارس قات ـــران پ ـــری 12۶ ته ـــام کانت ـــر اع ب
ـــه را  ـــل خان ـــدود 40 – 50 روز قب ـــر وی از ح ـــوده و همس ـــاف ب اخت
ـــکاب  ـــد از ارت ـــل بع ـــزارش  قات ـــن گ ـــاس ای ـــود. براس ـــرده ب ـــرک ک ت
ـــد  ـــر خـــود موضـــوع را طـــرح و بع ـــا خواه ـــی ب ـــل در تمـــاس تلفن قت
ـــان  ـــود پای ـــی خ ـــه زندگ ـــد و ب ـــی کن ـــی م ـــود کش ـــه خ ـــدام ب از آن اق

ـــد. ـــی ده م

38 کشته و مصدوم
 در حادثه سقوط اتوبوس به دره در جاجرود

ســـقوط یـــک دســـتگاه اتوبـــوس مســـافربری بـــه داخـــل 
دره در جاجـــرود 11 کشـــته و 2۷ مصـــدوم بـــر جـــا گذاشـــت. 
ــی  ــال ملکـ ــوان؛ جـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ســـخنگوی ســـازمان آتـــش نشـــانی اظهـــار 

ـــوس  ـــقوط اتوب ـــه س ـــروز حادث ـــداد دی ـــاعت ٢:٣١ بام ـــت: س داش
بـــه دره در جاجـــرود بـــه آتـــش نشـــانی اطـــاع داده شـــد.وی 
افـــزود: بافاصلـــه 4 ایســـتگاه آتـــش نشـــانی بـــا 2 دســـتگاه 
ــت:  ــی گفـ ــدند. ملکـ ــزام شـ ــه اعـ ــل حادثـ ــه محـ ــل بـ جرثقیـ
ایـــن اتوبـــوس کـــه در حـــال حرکـــت بـــه ســـمت شـــمال بـــود 
بـــا انحـــراف از مســـیر بـــه دره ســـقوط کـــرد پـــس از برخـــورد 
ــدا شـــدن ســـقف از  ــره باعـــث جـ ــه ســـقف بـــه صخـ از ناحیـ
ــام  ــدن تمـ ــرت شـ ــبب پـ ــر سـ ــن امـ ــد و همیـ ــوس شـ اتوبـ
ـــان  ـــانی اذع ـــش نش ـــخنگوی آت ـــد. س ـــرون ش ـــه بی ـــافران ب مس
ـــان  ـــان ج ـــن از هموطنانم ـــه 11 ت ـــن حادث ـــفانه در ای ـــرد: متاس ک
خـــود را از دســـت دادنـــد و 2۷ تـــن نیـــز بـــه شـــدت مصـــدوم 
ـــال  ـــت انتق ـــان جه ـــدادی مصدوم ـــای ام ـــط نیروه ـــدند و توس ش

بـــه بیمارســـتان تحویـــل داده شـــدند. براســـاس تـــازه تریـــن 
ـــوس  ـــقوط اتوب ـــه س ـــت اولی ـــودرو عل ـــی خ ـــص فن ـــات، نق اطاع

بـــه دره اعـــام شـــده اســـت.  

مقام قضایی: 
قاتل مامور ناجای گلستان به زودی قصاص می شود

 قاتـــل مامـــور نیـــروی انتظامـــی گلســـتان بـــه زودی قصـــاص 
ـــور  ـــال مام ـــر پارس ـــه مه ـــرد ک ـــن ف ـــاص ای ـــم قص ـــود، حک می ش
نیـــروی انتظامـــی اســـتان را بـــه شـــهادت رســـاند، پیـــش از 
ایـــن در دیـــوان عالـــی کشـــور تاییـــد شـــده بـــود. رئیـــس کل 
ـــری،  ـــام زورگی ـــه اته ـــرد ب ـــن ف ـــت: ای ـــتان گف ـــتری گلس دادگس
ــن  ــت در بیـ ــب و وحشـ ــاد رعـ ــلحه و ایجـ ــا اسـ ــدازی بـ تیرانـ
مـــردم، از ســـوی مامـــوران نیـــروی انتظامـــی تحـــت تعقیـــب 

ـــی  ـــروی انتظام ـــور نی ـــز 5 مام ـــب و گری ـــن تعقی ـــه در ای ـــود ک ب
ـــان  ـــام گروهب ـــه ن ـــوران ب ـــن مام ـــی از ای ـــه یک ـــرد ک ـــی ک را زخم
یکـــم حســـین دیلـــم کتولـــی بـــر اثـــر شـــدت جراحـــات وارده، 
بـــه شـــهادت رســـید. هاشـــمیان اضافـــه کـــرد: قاتـــل و دیگـــر 
متهـــم کـــه تحـــت تعقیـــب بودنـــد همـــان روز دســـتگیر و پرونـــده 
ـــا  ـــرای آق ق ـــی دادس ـــعبه  بازپرس ـــه ش ـــیدگی ب ـــرای رس ـــان ب آن
فرســـتاده شـــد. هاشـــمیان ادامـــه داد: پرونـــده قاتـــل پـــس از 
ـــرار مجرومیـــت و کیفرخواســـت، بـــرای رســـیدگی بـــه  صـــدور ق
ـــن  ـــه در ای ـــد ک ـــتاده ش ـــتان فرس ـــک اس ـــری ی ـــک کیف ـــعبه ی ش
شـــعبه، متهـــم بـــه قصـــاص نفـــس محکـــوم و پرونـــده بـــرای 
ـــد. ـــتاده ش ـــور فرس ـــی کش ـــوان عال ـــه دی ـــاص ب ـــم قص ـــد حک تایی

 وسوسه های آن زن مرموز...!

آن زن مرمـــوز بارهـــا تاکیـــد کـــرده بـــود اگـــر روزی دســـتگیر 
ـــون  ـــی اکن ـــرم ول ـــی از او بب ـــد نام ـــه نبای ـــچ وج ـــه هی ـــدم، ب ش
کـــه از رفتارهـــای زشـــت و گنـــاه آلـــودم پشـــیمان شـــده ام، نمـــی 
ـــت  ـــن اس ـــه ممک ـــرا ک ـــم چ ـــی نکن ـــون معرف ـــه قان ـــم او را ب توان
ـــاند. ـــودی بکش ـــاه و ناب ـــه گن ـــه ورط ـــرا ب ـــد م ـــری مانن ـــراد دیگ اف
ـــی  ـــوج م ـــره اش م ـــت در چه ـــار ندام ـــه آث ـــی ک ـــوان درحال زن ج
زد و از گناهـــان گذشـــته اســـتغفار مـــی کـــرد، بـــه کارشـــناس 
اجتماعـــی کانتـــری ســـجاد مشـــهد گفـــت: از روزی کـــه 
ـــین  ـــه نش ـــدر خان ـــواد مخ ـــه م ـــادش ب ـــر اعتی ـــه خاط ـــرم ب همس
شـــد، مـــن هـــم از پلـــه هـــای بدبختـــی بـــاال رفتـــم چـــرا کـــه 
در شـــرایط بـــی پولـــی نمـــی توانســـتم هزینـــه هـــای زندگـــی 
را تامیـــن کنـــم. ایـــن بـــود کـــه تصمیـــم گرفتـــم بـــا دســـت 
ـــم  ـــرایطی را فراه ـــردم ش ـــای م ـــه ه ـــری در خان ـــی و کارگ فروش
ــی  ــه جایـ ــد و بـ ــل کننـ ــم تحصیـ ــد کوچکـ ــا دو فرزنـ ــم تـ کنـ
ـــا آن کـــه درآمـــدم بســـیار  برســـند کـــه بـــه آن هـــا افتخـــار کنـــم. ب
ـــا دســـترنج خـــودم زندگـــی آشـــفته  ـــه ب ـــن ک ـــی از ای ـــود ول کـــم ب
ــه  ــا بـ ــودم. روزهـ ــحال بـ ــیار خوشـ ــدم، بسـ ــی چرخانـ ام را مـ
ـــگام  ـــه روزی هن ـــن ک ـــا ای ـــد ت ـــی ش ـــپری م ـــب س ـــن ترتی همی
ـــوش  ـــیک پ ـــی ش ـــا زن ـــوس ب ـــل اتوب ـــل کارم داخ ـــه مح ـــن ب رفت
آشـــنا شـــدم. لحظاتـــی بعـــد بـــه خاطـــر فشـــارهای روزگار بـــا 

ـــت و  ـــز و درش ـــام ری ـــادگی تم ـــا س ـــم و ب ـــه درد دل پرداخت او ب
تلـــخ و شـــیرین زندگـــی ام را بـــرای »غزالـــه« بازگـــو کـــردم. او 
هـــم در حالـــی کـــه ســـرش را بـــه نشـــانه تاســـف تـــکان مـــی 
ـــرا  ـــت: چ ـــت گف ـــنید و در نهای ـــم را ش ـــرف های ـــت ح ـــه دق داد، ب
ـــا  ـــرم ب ـــم: همس ـــری؟ گفت ـــی گی ـــاق نم ـــادت ط ـــر معت از همس
آن کـــه اعتیـــاد دارد ولـــی انســـانی مهربـــان و بـــی آزار اســـت. 
ـــد  ـــی کن ـــرف م ـــوادش را مص ـــورد و م ـــی خ ـــش را م ـــه نان او لقم
ـــز  ـــر نی ـــوی دیگ ـــدارد، از س ـــم ن ـــن و فرزندان ـــه م ـــچ کاری ب و هی
ـــا  ـــا آن ه ـــد ت ـــم باش ـــر فرزندان ـــاالی س ـــایه ای ب ـــم س ـــی خواه م
ـــه شـــماره تلفنـــم را  احســـاس بـــی کســـی نکننـــد و ... آن روز غزال
ـــرد.  ـــا مـــن تمـــاس بگی ـــاز داشـــت ب ـــر نی ـــه کارگ ـــر ب ـــا اگ گرفـــت ت
دو روز بعـــد از ایـــن ماجـــرا، او تلفنـــی آدرس خانـــه اش را داد 
ــه آن  ــش بـ ــای منزلـ ــام کارهـ ــرای انجـ ــت بـ ــن خواسـ و از مـ
ـــدم  ـــه ش ـــی غزال ـــیک و ویای ـــه ش ـــی وارد خان ـــروم. وقت ـــا ب ج
ـــات  ـــه امکان ـــت. او از هم ـــرا گرف ـــره ام را ف ـــدوه، چه ـــاری از ان غب
رفاهـــی و تفریحـــی برخـــوردار بـــود و زندگـــی خوبـــی داشـــت 
ـــش  ـــد برای ـــودم، بای ـــر ب ـــر و زیبات ـــوان ت ـــه از او ج ـــن ک ـــی م ول
ـــول  ـــتمزدم پ ـــتر از دس ـــه بیش ـــردم. آن روز غزال ـــی ک ـــری م کارگ
ــازی و  ــباب بـ ــادی اسـ ــدار زیـ ــحالی مقـ ــا خوشـ ــن بـ داد و مـ
ـــتم  ـــه بازگش ـــه خان ـــادمانی ب ـــا ش ـــدم و ب ـــی خری ـــاج زندگ مایحت
ــه  ــزد غزالـ ــزل نـ ــای منـ ــه کارهـ ــرای ادامـ ــی بـ ــد وقتـ روز بعـ
ـــر از  ـــت: اگ ـــرد و گف ـــه ک ـــرا وسوس ـــیطان م ـــد ش ـــم او همانن رفت
ـــی از  ـــدار ازدواج کن ـــردان پول ـــا م ـــری و ب ـــاق بگی ـــرت ط همس
ـــی  ـــی و زیبای ـــو از جوان ـــه ت ـــرا ک ـــرد چ ـــی ب ـــذت خواه ـــی ل زندگ
ـــت و  ـــرش را گذاش ـــای او تاثی ـــه ه ـــورداری! وسوس ـــی برخ خاص
ـــد  ـــدت چن ـــن م ـــدم. در ای ـــدا ش ـــرم ج ـــی زود از همس ـــن خیل م
بـــار بـــه عقـــد موقـــت مردانـــی پولـــدار درآمـــدم تـــا ایـــن کـــه 
ـــت: او  ـــرد و گف ـــی ک ـــن معرف ـــه م ـــان را ب ـــرب زب ـــردی ع ـــه م غزال
ـــی  ـــدت کوتاه ـــد و در م ـــی کن ـــرج م ـــه دالر خ ـــش را ب ـــول های پ
ـــب،  ـــن ترتی ـــاوری. بدی ـــت بی ـــه دس ـــادی ب ـــول زی ـــی پ ـــی توان م
ـــارک  ـــرد در پ ـــا آن م ـــنایی ب ـــرای آش ـــوردم و ب ـــه را خ ـــب غزال فری
ـــر  ـــون ب ـــای قان ـــان دســـت بنده ـــی ناگه ـــرار گذاشـــتم ول ـــت ق مل

ـــدم.  ـــتگیر ش ـــورد و دس ـــره خ ـــتانم گ دس

4
خواندني هاي امروز

 تأثیر آوای قرآن در تحمل شکنجه
ـــارتش  ـــدای اس ـــرات ابت ـــاره خاط ـــی درب ـــو تراب ـــوم اب ـــید آزادگان مرح س
ـــودم.  ـــرادی ب ـــلول انف ـــراق در س ـــاع ع ـــداِن وزارت دف ـــد: »در زن ـــی گوی م
یـــک روز صبـــح صداهـــای بلنـــدی شـــنیدم، صـــدای تـــاوت قـــرآن 
ـــرد.  ـــی ک ـــاوت م ـــد آن را ت ـــدای بلن ـــا ص ـــان ب ـــی از زندانی ـــه یک ـــود ک ب
ـــنیدم.  ـــرآن ش ـــدای ق ـــاز ص ـــب ب ـــگام ش ـــود. هن ـــب ب ـــن عجی ـــرای م ب
ایـــن صداهـــا فکـــر مـــرا بـــه خـــود مشـــغول کـــرد. چنـــد روزی ـ بـــه 
ـــرای  ـــرا ب ـــه م ـــک روز ک ـــنیدم. ی ـــدا را ش ـــب ـ آن ص ـــح و ش ـــگام صب هن
ـــیدم:  ـــود، پرس ـــاور ب ـــلول مج ـــه در س ـــردی ک ـــد، از ف ـــی بردن ـــی م بازجوی
ـــح و شـــب مـــی شـــنوم؟  ـــه هـــر روز صب ـــرآن چیســـت ک ـــن صـــدای ق ای
ـــکنجه  ـــی ش ـــت. وقت ـــت اس ـــر نف ـــان وزی ـــدای تندگوی ـــن ص ـــت: ای گف
ـــه ائمـــه  ـــرد و ب ـــاه مـــی ب ـــرآن پن ـــات ق ـــه آی ـــه اوج خـــود مـــی رســـد، ب ب
ـــی  ـــه م ـــرو و روحی ـــا نی ـــد و از آنه ـــی جوی ـــل م ـــام توس ـــم الس علیه
ـــن  ـــه م ـــور ک ـــد: »آن ط ـــی گوی ـــه م ـــی در ادام ـــو تراب ـــید اب ـــرد.« س گی
ـــوده،  ـــن شـــکل ب ـــه ای ـــان ب ـــرای تندگوی ـــن ســـالها ب ـــام ای ـــر دارم، تم خب
ـــد و  ـــی کردن ـــکنجه م ـــان را ش ـــی ایش ـــور پیاپ ـــه ط ـــبها ب ـــا و ش صبحه
ـــان  ـــتند. از ایش ـــی داش ـــر نم ـــت از او ب ـــد، دس ـــی ش ـــوش نم ـــی ه ـــا ب ت
یـــک تقاضـــا داشـــتند و آن اینکـــه در مقابـــل دوربیـــن علیـــه امـــام 
خمینـــی رحمـــه ا... و نظـــام مقـــدس جمهـــوری اســـامی مطالبـــی 
بگویـــد. آن گاه بـــه هـــر کشـــوری کـــه بخواهـــد، او را مـــی فرســـتند. 
ـــور  ـــرد. آن ط ـــی ک ـــا نم ـــه ج ـــا ب ـــواد را ج ـــید ج ـــا س ـــن طوفانه ـــا ای ام
ـــه  ـــان ب ـــار وضعیـــت جســـمانی شـــهید تندگوی ـــر دارم، دو ب کـــه مـــن خب
ـــن او را  ـــرای همی ـــت. ب ـــرو رف ـــل ف ـــای کام ـــه اغم ـــه ب ـــید ک ـــدی رس ح
ـــراق  ـــه ع ـــاره او را ب ـــد از معالجـــه دوب ـــد و بع ـــزام کردن ـــه انگلســـتان اع ب

ـــد.« ـــکنجه اش کنن ـــم ش ـــاز ه ـــا ب ـــد ت ـــاز گرداندن ب

معیار مهندس روسی

ـــرای کار اســـتخدام  ـــی را ب ـــر ایران ـــدادی کارگ ـــدس روســـی تع ـــک مهن ی
ــه  ــت اذان کـ ــرعی وقـ ــه شـ ــه وظیفـ ــا بـ ــران بنـ ــود. کارگـ ــرده بـ کـ
می شـــد بـــرای خوانـــدن نمـــاز دســـت از کار می کشـــیدند. یـــک روز 
ـــد  ـــاز بخوانن ـــگام کار نم ـــر هن ـــه اگ ـــار داد ک ـــان اخط ـــه آن ـــدس ب مهن
آخـــر مـــاه از حقوقشـــان کســـر می شـــود. کســـانی کـــه ایمـــان 
ـــاز را  ـــان، نم ـــدن حقوقش ـــم ش ـــرس ک ـــتند از ت ـــت داش ـــف و سس ضعی
ـــم  ـــرس از ک ـــدون ت ـــّده ای ب ـــا ع ـــتند اّم ـــت می گذاش ـــر وق ـــرای آخ ب
ـــان  ـــر و عصرش ـــاز ظه ـــت، نم ـــان در اّول وق ـــان، همچن ـــدن حقوقش ش
را می خواندنـــد. آخـــر مـــاه، مهنـــدس بـــه کارگرانـــی کـــه همچنـــان 
نمازشـــان را اّول وقـــت خوانـــده بودنـــد، بیشـــتر از حقـــوق عـــاّدی 
ـــد از کار  ـــه بع ـــود را ب ـــاز خ ـــه نم ـــانی ک ـــرد. کس ـــت ک ـــه پرداخ ماهیان
گذاشـــته بودنـــد بـــه مهنـــدس اعتـــراض کردنـــد کـــه چـــرا حقـــوق 
آن کارگرهـــا را بـــر خـــاف انتظارشـــان زیـــاد داده اســـت. مهنـــدس 
ــر  ــاز و صرفنظـ ــه نمـ ــا بـ ــن کارگرهـ ــت دادن ایـ ــد: »اهمّیـ می  گویـ
ـــتر  ـــان بیش ـــه ایمان ش ـــت ک ـــانگر آن اس ـــوق، نش ـــر حق ـــردن از کس ک
ـــز در کار خیانـــت نمی کننـــد  ـــا هرگ ـــن قبیـــل آدم ه از شماســـت و ای

همچنانکـــه بـــه نمـــاز خـــود خیانـــت نکردنـــد.«
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کامیـــون هـــا بـــاز هـــم در بازارچـــه ماهیـــرود شهرســـتان سربیشـــه بـــه صـــف 
ایســـتادند.  بنـــا بـــه گفتـــه راننـــدگان ایـــن صـــف هـــای کامیـــون هـــا چنـــد روز اســـت 
ـــد. مســـئول  ـــون در صـــف ان ـــن بازارچـــه بوجـــود آمـــده  و بیـــش از 300 کامی کـــه در ای
بازارچـــه ماهیـــرود گفـــت: گمـــرک بـــه مســـئوالن افغانـــی اعـــام کـــرده اســـت کـــه بایـــد 
وقتـــی بارهـــای آنهـــا وارد بازارچـــه مـــی شـــود وزن شـــود امـــا آنهـــا موافقـــت نکردنـــد. 
ـــی  ـــتند. کیان ـــار نیس ـــه ب ـــه تخلی ـــر ب ـــران حاض ـــت کارگ ـــن عل ـــه همی ـــزود: ب ـــی اف اله
ـــنا  ـــی را آش ـــای طوالن ـــف ه ـــن ص ـــت ای ـــم عل ـــرود ه ـــرزی ماهی ـــرک م ـــر گم مدی
ـــام  ـــرک اع ـــی گم ـــع الکترونیک ـــامانه جام ـــد س ـــه جدی ـــا روی ـــان ب ـــار افغ ـــودن تج نب
ـــد  ـــزار ش ـــوالن برگ ـــا مس ـــه ب ـــتی ک ـــی در نشس ـــا رایزن ـــکل ب ـــن مش ـــت: ای ـــرد و گف ک
رفـــع و کامیـــون هـــا مـــی تواننـــد امـــروز صبـــح بارهـــای خـــود را تخلیـــه کننـــد. گفتنـــی 

اســـت، ســـامانه جامـــع الکترونیکـــی گمـــرک هفتـــه دولـــت در پایانـــه مـــرزی ماهیـــرود 
ـــی و  ـــای گمرک ـــه ه ـــیدن روی ـــرعت بخش ـــه س ـــتگاهها ب ـــن دس ـــد. ای ـــدازی ش راه ان
مبـــارزه بـــا قاچـــاق کاال در گمـــرکات کمـــک مـــی کنـــد. تســـریع و تســـهیل  بارگیـــری از 
محـــل، صـــدور قبـــض انبـــار و جلوگیـــری از ورود اطاعـــات مجـــدد، تســـریع در ارزیابـــی 
و مشـــخص کـــردن محـــل دقیـــق کاال، نظـــارت و کنتـــرل دقیـــق و هوشـــمند برنحـــوه 
ـــان کاال ،  انجـــام  ـــه حضـــوری صاحب ـــه مراجع ـــازی ب ـــی نی ـــه کاال، ب ـــری و تخلی بارگی
تشـــریفات گمرکـــی بـــه صـــورت غیـــر حضـــوری، انجـــام الکترونیکـــی بخشـــی از امـــور 
ـــت  ـــر قابلی ـــار از دیگ ـــل ب ـــه حام ـــایل نقلی ـــرل وس ـــن و کنت ـــل و توزی ـــی در مح ارزیاب

ـــت. ـــادرات اس ـــش ص ـــامانه در بخ ـــای س ه

ــی  ــی و امنیتـ ــی، سیاسـ ــاون اجتماعـ معـ
ــرد:  ــار کـ ــوی اظهـ ــان رضـ ــتاندار خراسـ اسـ
به جـــز ســـامانه ملـــی همســـرگزینی، همـــه 
ســـایت های همســـریابی غیـــر مجازنـــد.

ســـیدجواد  ایســـکانیوز،  گـــزارش  بـــه 
ملـــی  ســـامانه  تنهـــا  حســـینی، 
واســـطه گری  کار  کـــه  را  همســـرگزینی 
بیـــن خانواده هـــا را بـــر عهـــده دارد، مجـــاز 
شـــمرد. وی از ورود ایـــن قبیـــل ســـایت ها 

بـــه فضـــای شـــبکه های اجتماعـــی ماننـــد 
تلگـــرام و اینســـتاگرام ابـــراز نگرانـــی کـــرد 
ــر  ــا به مراتـــب مخرب تـ و گفـــت: ایـــن فضـ
از ســـایت های همســـریابی اســـت، قانـــون 
تنهـــا مرجـــع صـــدور مجـــوز ســـایت ها 
ایـــن  همـــه  اســـاس  برایـــن  و  اســـت 
ســـایت ها، حتـــی ســـایت  تبیـــان، غیـــر 

مجازنـــد.

باز هم صف کامیون ها 
در بازارچه ماهیرود

سایت های 
همسریابی 
غیر مجازاند



خطر ابتال به بیماری ریوی با مصرف مداوِم 

سفیدکننده ها

ــب از  ــتفاده مرتـ ــه اسـ ــد کـ ــدار می دهنـ ــکان هشـ پزشـ
ــداول  ــای متـ ــر ضدعفونی کننده هـ ــفیدکننده ها و دیگـ سـ

بـــا خطـــر ابتـــا بـــه بیمـــاری کشـــنده ریـــوی مرتبـــط 
ـــه  ـــه انجـــام گرفت ـــق مطالع ـــزارش ایســـنا، طب ـــه گ اســـت. ب
روی بیـــش از ۵۵ هـــزار پرســـتار در آمریـــکا مشـــخص شـــد 
ـــده  ـــر فزاین ـــا خط ـــده ب ـــی کنن ـــواد ضدعفون ـــتفاده از م اس
ـــط اســـت. ـــه مرتب ـــه بیمـــاری مزمـــن انســـدادی ری ـــا ب ابت
ـــوالت را  ـــن محص ـــه ای ـــرادی ک ـــت اف ـــده اس ـــی آم ـــن بررس در ای
تنهـــا یـــک بـــار در هفتـــه مصـــرف می کننـــد ۳۲ درصـــد بیشـــتر در 

معـــرض ابتـــا بـــه ایـــن بیمـــاری ریـــوی هســـتند. 

 تاثیر منفی غذا های ناسالم
 با ورزش از بین نمی رود

ـــر  ـــه تاثی ـــور ک ـــن تص ـــت: ای ـــه گف ـــص تغذی ـــک متخص ی
مصـــرف غذا هـــای ناســـالم بـــا ورزش از بیـــن مـــی رود، 
ـــا  ـــو ب ـــادنوش در گفتگ ـــدی ش ـــت. مه ـــط اس ـــاور غل ـــک ب ی
ـــواع  ـــرف ان ـــوص مص ـــوان؛ در خص ـــگاران ج ـــگاه خبرن باش
مـــواد غذایـــی مضـــر ماننـــد فســـت فود هـــا و غذا هـــای 
آمـــاده بیـــان کـــرد: افزودنی هـــای مصنوعـــی کـــه در 
ـــرار  ـــورد اســـتفاده ق ـــرآوری شـــده م ـــی ف ـــواد غذای ـــه م تهی
می گیرنـــد، خطـــر بـــروز بیماری هـــای خودایمنـــی را 
بـــاال می برنـــد. وی افـــزود: تـــاش بـــرای جبـــران ضـــرر 
ـــد  ـــا مفی ـــه تنه ـــق ورزش، ن ـــالم از طری ـــی ناس ـــم غذای رژی
ــرا  ــد، زیـ ــم می زنـ ــه ھـ ــدن صدمـ ــه بـ ــه بـ ــت بلکـ نیسـ
ــه بـــدن اســـترس وارد می کنـــد. وی  فعالیـــت بدنـــی بـ
ـــی  ـــدر کاف ـــه ق ـــم ب ـــه می خوری ـــی ک ـــر غذای ـــه داد: اگ ادام

ـــم  ـــه ترمی ـــد ب ـــا نمی توان ـــدن م مغـــذی و ســـالم نباشـــد، ب
خـــود بعـــد از ورزش بپـــردازد و در ایـــن صـــورت، بـــدن فـــرد 
ضعیـــف و آســـیب پذیرتـــر می شـــود. ایـــن متخصـــص 
ـــه  ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــی در پاس ـــم درمان ـــه و رژی تغذی
ــدن  ــاز بـ ــش وزن و نیـ ــرای کاهـ ــن بـ ــرف پروتئیـ مصـ

تـــا چـــه انـــدازه مجـــاز اســـت، اظهـــار کـــرد: پروتئیـــن 
مـــورد نیـــاز بـــدن در حـــدی اســـت کـــه بتـــوان وظایـــف 
خـــود را بـــه درســـتی انجـــام داد و افـــراد بایـــد در همـــه 
ـــا  ـــند، ام ـــته باش ـــن داش ـــود پروتئی ـــی خ ـــای غذای وعده ه

مقـــدار آن را بایـــد کنتـــرل کننـــد. 

بهترین زمان مصرف قهوه برای تقویت حافظه

قهـــوه یکـــی از مفیدتریـــن نوشـــیدنی ها بـــرای ســـامت 
بـــدن اســـت و مصـــرف آن در یـــک بـــازه زمانـــی ویـــژه 
ـــری از ابتـــا  ـــبب تقویـــت حافظـــه و جلوگی می توانـــد س
ــگاران؛  ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ ــود. بـ ــر شـ ــه آلزایمـ بـ
ــوه در  ــرف قهـ ــد مصـ ــی دریافتنـ ــه تازگـ ــان بـ کارشناسـ
ــه و  ــت حافظـ ــبب تقویـ ــد سـ ــه می توانـ ــده صبحانـ وعـ

جلوگیـــری از ابتـــا بـــه آلزایمـــر در افـــراد شـــود.

 از کاشت ناخن تا خطر سرطان!

ــدن  ــر شـ ــه فراگیـ ــبت بـ ــت نسـ ــص پوسـ ــک متخصـ یـ
کاشـــت ناخـــن و رابطـــه نزدیـــک آن بـــا قارچ هـــای 
ـــواد کاشـــت  ـــات ســـرطانزا در م ـــز وجـــود ترکیب پوســـتی و نی
ناخـــن هشـــدار داد. دکتـــر الیـــاس ســـلیمی در گفت وگـــو 
ـــه  ـــا جنب ـــن صرف ـــت ناخ ـــه کاش ـــان اینک ـــا بی ـــنا، ب ـــا ایس ب
زیبایـــی دارد، گفـــت: کاشـــت ناخـــن بـــه هیـــچ وجـــه کاربـــرد 
ــت  ــه بافـ ــات وارده بـ ــل صدمـ ــته و بدلیـ ــکی نداشـ پزشـ
ــن  ــود. ایـ ــه نمی شـ ــراف آن توصیـ ــت اطـ ــن و پوسـ ناخـ

ـــطحی  ـــه س ـــه الی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــت ب ـــص پوس متخص
ـــه در کاشـــت ناخـــن  ـــوده ک ـــه مهمـــی از ناخـــن ب ناخـــن الی
ـــطح  ـــدن س ـــیده ش ـــرد: تراش ـــار ک ـــود، اظه ـــیده می ش تراش
ناخـــن بـــا وارد کـــردن آســـیب های جبران ناپذیـــر بـــه 
بافـــت آن همـــراه بـــوده و از بیـــن رفتـــن تدریجـــی آن را بـــه 
ـــزود: همچنیـــن تراشـــیده شـــدن ســـطح  ـــال دارد. وی اف دنب
ـــورد  ـــب های م ـــیمیایی و چس ـــواد ش ـــث ورود م ـــن باع ناخ
ـــده و  ـــت آن ش ـــل باف ـــه داخ ـــن ب ـــت ناخ ـــتفاده در کاش اس
ـــی  ـــای عفون ـــواع بیماری ه ـــه ان ـــا ب ـــتعد ابت ـــن را مس ناخ
ــای  ــاد قارچ هـ ــت، ایجـ ــص پوسـ ــن متخصـ ــد. ایـ می کنـ
ــن  ــت ناخـ ــوارض کاشـ ــر عـ ــل را از دیگـ ــتی در محـ پوسـ
عنـــوان کـــرد و گفـــت: بدلیـــل عـــدم رعایـــت بهداشـــت 
ناخن هـــا و امـــکان انتقـــال و تکثیـــر باکتری هـــا در زیـــر 
ـــودن  ـــوده ب ـــال آل ـــن احتم ـــده و همچنی ـــته ش ـــن کاش ناخ
ـــه  ـــا ب ـــرض ابت ـــراد در مع ـــن اف ـــن، ای ـــت ناخ ـــایل کاش وس
ــواد  ــد.  وی مـ ــرار می گیرنـ ــتی قـ ــای پوسـ ــواع قارچ هـ انـ
ـــر  ـــن را از دیگ ـــت ناخ ـــب های کاش ـــتفاده و چس ـــورد اس م
ـــن  ـــت ناخ ـــن باف ـــن رفت ـــل در از بی ـــر و دخی ـــل پرخط عوام
دانســـت و خاطرنشـــان کـــرد: ایـــن مـــواد شـــیمیایی بـــا 
ایجـــاد حساســـیت در ناخن هـــا و پوســـت اطـــراف آن 
ـــن  ـــت و ناخ ـــه پوس ـــیب های وارد ب ـــی در آس ـــش پررنگ نق
ـــن در  ـــت ناخ ـــات کاش ـــه صدم ـــلیمی ب ـــد. س ـــا می کنن ایف
ناخن هـــای پـــا نیـــز اشـــاره کـــرد و افـــزود: پاهـــا بدلیـــل 
ـــوده و  ـــوای آزاد ب ـــرض ه ـــت ها در مع ـــر از دس ـــه کمت اینک
ـــد،  ـــی بمانن ـــش باق ـــادی در کف ـــاعات زی ـــت س ـــن اس ممک
بیشـــتر مســـتعد ابتـــا بـــه قـــارچ هســـتند کـــه کاشـــت 
ناخـــن ایـــن احتمـــال را افزایـــش می دهـــد. ایـــن عضـــو 
ـــود  ـــب موج ـــکی مطال ـــوم پزش ـــگاه عل ـــی دانش ـــات علم هی
در زمینـــه فوایـــد کاشـــت ناخـــن را نادرســـت دانســـت و 
ــوزه پزشـــکی هیـــچ  ــرد: کاشـــت ناخـــن در حـ ــوان کـ عنـ
ـــک از پزشـــکان پوســـت و مـــو  ـــچ ی ـــردی نداشـــته و هی کارب
ایـــن کار را تاییـــد نمی کننـــد. ســـلیمی بـــه آســـیب های 
مکانیکـــی وارده بـــه ناخن هـــای دســـت در پـــی شکســـته 
شـــدن ناخن هـــای کاشـــته شـــده اشـــاره کـــرد و افـــزود: 
ـــبیدن  ـــا چس ـــن ب ـــت ناخ ـــتفاده در کاش ـــورد اس ـــب م چس
ــادی از  ــد زیـ ــا حـ ــت تـ ــای دسـ ــطحی ناخن هـ ــه سـ الیـ
ـــواع  ـــرده و آن را مســـتعد ان ـــری ک رشـــد مناســـب آن جلوگی

آســـیب های مکانیکـــی می کنـــد.

درمان بی خوابی ناشی از استرس با نیشکر
بررســـی ها نشـــان می دهـــد ترکیـــب طبیعـــی گرفتـــه 
شـــده از نیشـــکر می توانـــد بی خوابـــی ناشـــی از اســـترس 
ـــول  ـــه گـــزارش ایســـنا، ترکیـــب اکتاکوزان را کاهـــش دهـــد. ب

)Octacosanol( کـــه در نیشـــکر وجـــود دارد می توانـــد 
ـــد.  ـــان باش ـــترس درم ـــی از اس ـــی ناش ـــی خواب ـــرای ب ب

2 ساعت ابتدایی، زمان طالیی درمان سکته قلبی

متخصـــص قلـــب و عـــروق گفـــت: اگـــر فـــرد مبتـــا بـــه 
ــز  ــه مرکـ ــاعت بـ ــر از 2 سـ ــدت کم تـ ــی در مـ ــکته قلبـ سـ
ـــکته  ـــی از س ـــوارض ناش ـــوان ع ـــد می ت ـــال یاب ـــی انتق درمان
را بـــه حداقـــل رســـاند. بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران 
ـــه ای  ـــی عارض ـــکته قلب ـــت: س ـــا گف ـــم مهرپوی ـــوان؛  مری ج
ـــب  ـــال بســـته شـــدن کامـــل رگ هـــای قل ـــه دنب ـــه ب اســـت ک
ـــابقه  ـــا دارای س ـــراد عمدت ـــن اف ـــه ای ـــود البت ـــاد می ش ایج
ــی  ــکته قلبـ ــزود: سـ ــتند. وی افـ ــروق هسـ ــی عـ گرفتگـ
بـــا تعریـــق شـــدید، درد قفســـه ســـینه، کاهـــش ســـطح 
ــم  ــن عائـ ــود ایـ ــراه می شـ ــش و ... همـ ــیاری، غـ هوشـ
می توانـــد موجـــب عـــوارض دیگـــری ماننـــد آســـیب های 
ـــش  ـــرد غ ـــی ف ـــال وقت ـــوان مث ـــه عن ـــرا ب ـــود زی ـــمی ش جس
ــار  ــه دچـ ــر شـــدت ضربـ ــر اثـ ــد ممکـــن اســـت بـ می کنـ
شکســـتگی در ســـایر اندام هـــا نیـــز شـــود. وی بـــا بیـــان 
ـــت،  ـــان اس ـــایع تر از زن ـــردان ش ـــی در م ـــکته قلب ـــه س اینک
ــار  یـــادآور شـــد: افزایـــش و کاهـــش قنـــد خـــون و فشـ
ـــدم  ـــون و ع ـــی خ ـــش چرب ـــیگار، افزای ـــتعمال س ـــون، اس خ
ـــروز  ـــب ب ـــت موج ـــد دیاب ـــا مانن ـــی بیماری ه ـــرل برخ کنت

ســـکته قلبـــی در افـــراد می شـــود.

نماینـــده مـــردم بیرجنـــد، خوســـف و درمیـــان در 
ـــه  ـــال ب ـــت از اختصـــاص ۶۰ فرســـتنده دیجیت ـــه مل خان
خراســـان جنوبـــی خبـــر داد و گفـــت: بـــا راه انـــدازی 
ـــش  ـــت پوش ـــادی تح ـــافت زی ـــا مس ـــتنده ه ـــن فرس ای
ــدد  ــد از تعـ ــردم بتواننـ ــه مـ ــا همـ ــرد تـ ــرار می گیـ قـ

ــد. ــتفاده کننـ ــی اسـ ــبکه های تلویزیونـ شـ
ـــه گـــزارش شبســـتان، حجـــت االســـام و المســـلمین  ب
ــتاهای  ــد از روسـ ــادی در بازدیـ ــر عبـ ــید محمدباقـ سـ
بـــرزج، چـــاج و نوفرســـت از توابـــع بخـــش مرکـــزی 
ــدار  ــی را دیـ ــدف از دهگردشـ ــد هـ ــتان بیرجنـ شهرسـ
ــار  ــرد و اظهـ ــوان کـ ــردم عنـ ــکات مـ ــی مشـ و بررسـ
روســـتاها  برخـــی  مشـــکات  از  یکـــی  داشـــت: 
نداشـــتن فرســـتنده دیجیتـــال اســـت و زمانـــی کـــه 
ــراغ  ــردم بـــه سـ ــتنده ملـــی ضعیـــف باشـــد مـ فرسـ
ـــا و  ـــیب ه ـــار آس ـــه دچ ـــد و در نتیج ـــی رون ـــواره م ماه

تهاجـــم فرهنگـــی مـــی شـــوند.
ـــق  ـــی مناط ـــردم برخ ـــکل م ـــه مش ـــان اینک ـــا بی  وی ب
ــث  ــی در بحـ ــان جنوبـ ــتان خراسـ ــتاهای اسـ و روسـ
نداشـــتن فرســـتنده دیجیتـــال در دیـــدار بـــا معـــاون 
ــر  ــزود: بـ ــد، افـ ــرح شـ ــور مطـ ــیمای کشـ ــداو سـ صـ
ایـــن اســـاس 60 فرســـتنده دیجیتـــال  بـــه خراســـان 
جنوبـــی اختصـــاص یافـــت تـــا در 60 نقطـــه اســـتان 
ـــد  ـــردم بتوانن ـــه م ـــا هم ـــود ت ـــدازی ش ـــب و راه ان نص
ـــه  ـــد ک ـــتفاده کنن ـــی اس ـــبکه های تلویزیون ـــدد ش از تع
ـــادی تحـــت  ـــم انجـــام شـــود مســـافت زی ـــن مه ـــر ای اگ

ــرد. ــرار می گیـ ــش قـ پوشـ
 نماینـــده مـــردم بیرجنـــد، خوســـف و درمیـــان در 
ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــامی بـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
جمهـــوری اســـامی ایـــران خدمـــات زیـــادی انجـــام 

داده و مســـئوالن خـــود را موظـــف بـــه خدمـــت مـــی 
ــل از  ــه قبـ ــد، گفـــت: ایـــن در حالـــی اســـت کـ داننـ
انقـــاب اســـامی مســـئوالن خـــود را خـــادم ملـــت 
ـــان  ـــا بی ـــادی ب ـــام عب ـــت االس ـــتند.  حج ـــی دانس نم
اینکـــه 90 درصـــد مطالبـــات روســـتاهای اســـتان 
ـــی  ـــه داد: یک ـــت، ادام ـــث آب اس ـــی بح ـــان جنوب خراس
از مصوبـــات مجلـــس ایـــن بـــود کـــه ظـــرف مـــدت 
ـــد  ـــوار بای ـــاالی 10 خان ـــتاهای ب ـــام روس ـــال تم ـــه س س
ــون از  ــا اکنـ ــوند امـ ــوردار شـ ــامیدنی برخـ از آب آشـ
ـــن  ـــال گذشـــته  و در ای ـــک س ـــه ی ـــن مصوب ـــان ای زم

موضـــوع عقـــب هســـتیم.
ــا  ــد تـ ــام کنـ ــت اهتمـ ــد دولـ ــرد: بایـ ــد کـ  وی تاکیـ
بحـــث آب کـــه حداقـــل خواســـته مـــردم شـــهرها و 

ـــی  ـــت اجرای ـــی اس ـــان جنوب ـــتان خراس ـــتاهای اس روس
ـــان  ـــف و درمی ـــد، خوس ـــردم بیرجن ـــده م ـــود.  نماین ش
ــر از  ــی دیگـ ــامی در بخشـ ــورای اسـ ــس شـ در مجلـ
ــع  ــا منابـ ــردم بـ ــکات مـ ــه مشـ ــود بـ ــخنان خـ سـ
طبیعـــی در روســـتاها اشـــاره و بیـــان کـــرد: مجلـــس 
ـــون  ـــاح قان ـــتری در اص ـــی و دادگس ـــع طبیع ـــه مناب ب
از  از روســـتاهای دور  اختیـــار داده تـــا در برخـــی 
ـــا  ـــدارد ب ـــود ن ـــواری وج ـــن خ ـــائبه زمی ـــه ش ـــهرها ک ش

شـــهروندان مـــدارا کننـــد.
ـــادی  ـــش زی ـــر بخ ـــال حاض ـــه در ح ـــان اینک ـــا بی وی ب
از مشـــکات مـــردم بـــا منابـــع طبیعـــی در خراســـان 
ــیاری  ــه داد: در بسـ ــرده ، ادامـ ــش کـ ــی فروکـ جنوبـ
از پرونـــده هایـــی کـــه حکـــم آن صـــادر شـــده بـــود 

زمین هـــا بـــه مـــردم بازگردانـــده شـــده اســـت و 
مجلـــس هـــم  درخواســـت کـــرد کـــه بیـــن حاشـــیه 
شـــهرها و روســـتاهای دوری کـــه شـــائبه زمیـــن خـــواری 
ـــر  ـــال اگ ـــن ح ـــا ای ـــود ب ـــته ش ـــاوت گذاش ـــت تف نیس
ـــن  ـــد در ای ـــی کن ـــاس م ـــتا احس ـــردم روس ـــی از م کس
خصـــوص بـــه او ظلـــم شـــده اســـت مراجعـــه کنـــد 
تـــا پیگیـــری کنیـــم. در ایـــن دهگردشـــی فرمانـــدار 
ـــت  ـــات انجـــام شـــده توســـط دول ـــز از اقدام ـــد نی بیرجن
ـــه  ـــه ب ـــرد. ناصـــری  توج ـــه ک در روســـتاها گزارشـــی ارائ
اشـــتغال در روســـتا را یکـــی از برنامـــه هـــای دولـــت 
ـــه  ـــتا از جمل ـــاون روس ـــرح تع ـــزود: ط ـــرد و اف ـــر ک ذک
و  اشـــتغال  ایجـــاد  در جهـــت  دولـــت  اقدامـــات 

مانـــدگاری روســـتائیان در روســـتاها مـــی باشـــد.
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ـــع  ـــم راه رف ـــی بدانی ـــم؛ ول ـــاری هـــای خـــود تـــاش کنی ـــع گرفت ـــرای رف ـــم ب ـــا موظفی م
گرفتـــاری هـــا فقـــط تـــاش مســـتقیم بـــرای برداشـــتن آن گرفتـــاری نیســـت. گاه 
بـــرآوردن حاجـــت دیگـــران و گـــره از کار دیگـــران گشـــودن، صدهـــا گـــره از زندگـــی 
مـــا را بـــاز مـــی کنـــد.  بـــا عنایـــت بـــه اینکـــه اکثـــر معلولیـــن موسســـه خیریـــه 
توانبخشـــی حضـــرت علـــی اکبـــر)ع( باصاحـــب و نیازمنـــد کمـــک هـــای انســـان 
دوســـتانه شـــما عزیـــزان هســـتند، ایـــن مرکـــز آمادگـــی خـــود را جهـــت دریافـــت 
کمـــک هـــای نقـــدی و غیـــر نقـــدی شـــما خوبـــان در تمـــام ســـاعات شـــبانه روز 
ـــی 222 و  ـــه 32252050 داخل ـــای موسس ـــن ه ـــماره تلف ـــی دارد .  ش ـــام م اع

نیـــز پایـــگاه ســـیار بـــه شـــماره 09153636314
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ـــی از  ـــان جنوب ـــهری خراس ـــاب ش ـــرکت آب و فاض ـــد ش ـــترکین و درآم ـــات مش ـــاون خدم مع
ـــا  ـــادی ب ـــود ن ـــر داد. محم ـــد خب ـــهر بیرجن ـــمند در ش ـــور هوش ـــت کنت ـــامانه قرائ ـــدازی س راه  ان
ـــی  ـــور تبلت ـــت کنت ـــای قرائ ـــتگاه  ه ـــتفاده از دس ـــا اس ـــترکان ب ـــور مش ـــت کنت ـــه  قرائ ـــان اینک بی
ـــت  ـــور قرائ ـــر مأم ـــن روش ه ـــت:در ای ـــا گف ـــگار م ـــه خبرن ـــود ، ب ـــی ش ـــرا م ـــد اج ـــهر بیرجن در ش
ـــژه  ـــزار وی ـــرم  اف ـــه در آن ن ـــیم کارت ک ـــه س ـــز ب ـــت مجه ـــک تبل ـــتن ی ـــار داش ـــا در اختی ـــور ب کنت
ـــه  ـــاز ب ـــدون نی ـــر روز ب ـــت، ه ـــزی قرائ ـــه سیســـتم مرک ـــا اتصـــال ب ـــت نصـــب شـــده ب ـــت تبل قرائ
ـــرای روز  ـــه کاری  اش را ب ـــود، برنام ـــت خ ـــیله تبل ـــه وس ـــت ب ـــق اینترن ـــا از طری ـــه آبف ـــه ب مراجع

ـــد. ـــی  کن ـــت م ـــاری دریاف ج
وی افـــزود: بـــا اســـتفاده از ایـــن نـــرم  افـــزار، اطاعـــات بـــه صـــورت بـــر خـــط رد و بـــدل 
ـــه  ـــد بافاصل ـــر می توان ـــه کارب ـــترکین دارد ک ـــزار مش ـــرم  اف ـــا ن ـــتقیمی ب ـــاط مس ـــود و ارتب می ش

صحـــت قرائـــت و حضـــور قـــاری را از طریـــق GPS در محـــل تأییـــد کنـــد.
وی  ادامـــه داد: در صورتـــی کـــه در منطقـــه اینترنـــت وجـــود نداشـــته باشـــد بافاصلـــه در 
منطقـــه ای کـــه امـــکان اتصـــال ایجـــاد شـــود، ایـــن اطاعـــات منتقـــل می شـــود، ســـپس 
ارقـــام قرائـــت شـــده را بـــه همـــراه زمـــان و موقعیـــت مکانـــی خـــود بـــه سیســـتم مرکـــزی 
ـــن  ـــا آخری ـــی مشـــترک را ب ـــد، ســـرور مرکـــزی قبـــض نهای ـــن رون ـــه ای ـــال می دهـــد و در ادام انتق

اطاعـــات موجـــود محاســـبه و بـــرای تبلـــت مأمـــور قرائـــت ارســـال مـــی  کنـــد.
ـــور  ـــت مأم ـــال موقعی ـــت، ارس ـــبکه اینترن ـــق ش ـــت از طری ـــت قرائ ـــال لیس ـــرد: ارس ـــار ک وی اظه
ـــس  ـــال عک ـــه و ارس ـــکان تهی ـــت، ام ـــور قرائ ـــرای مأم ـــی کاری ب ـــدوده زمان ـــن مح ـــت، تعیی قرائ
ـــده،  ـــده و نش ـــت ش ـــاس قرائ ـــر اس ـــا ب ـــتراک  ه ـــدی اش ـــه  بن ـــکان طبق ـــعاب، ام ـــل انش از مح
ـــت  ـــه مأمـــور قرائ ـــه هشـــدار ب ـــام، آدرس، کـــد اشـــتراک، ارائ ـــر اســـاس ن امـــکان جســـت و جـــو ب
در صـــورت ثبـــت ارقـــام نامتعـــارف، امـــکان تکمیـــل و اصـــاح اطاعـــات مشـــترک اعـــم از 
آدرس، نـــرخ کاربـــری، تعـــداد واحـــد و ســـایر اطاعـــات مـــورد نیـــاز و تنظیمـــات مربوطـــه 
از طـــرف مدیـــر بـــه طـــور آنـــی از طریـــق وب ســـایت روی همـــه دســـتگاه  هـــا از امکانـــات 

نرم افـــزار ایـــن ســـامانه مـــی باشـــد.
ـــرم   ـــن ن ـــات ای ـــر امکان ـــل از دیگ ـــان در مح ـــض همزم ـــاپ قب ـــت و چ ـــت، قرائ ـــر اس ـــه ذک الزم ب

ـــد. ـــد ش ـــی خواه ـــدی عملیات ـــه در گام بع ـــوده ک ـــزار ب اف

ـــگاه آزاد  ـــی دانش ـــات تکمیل ـــی و تحصی ـــاون آموزش مع
ـــه  ـــاز پروس ـــه آغ ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــان جنوب ـــامی خراس اس
ثبـــت نـــام حضـــوری دانشـــجویان همـــه مقاطـــع 
دانشـــگاه آزاد اســـامی اســـتان گفـــت :همـــه کارکنـــان 
دانشـــگاه آزاد اســـامی خدمـــت رســـانی همـــراه بـــا حفـــظ 
ــای  ــت هـ ــرلوحه فعالیـ ــجویان را در سـ ــت دانشـ کرامـ
ـــی  ـــط عموم ـــری رواب ـــز خب ـــزارش مرک ـــه گ ـــد. ب خـــود دارن
دانشـــگاه آزاد اســـامی خراســـان جنوبـــی، دکتـــر حســـین 
ــال دانشـــجویان  ــاه حـ ــرای رفـ ــزود: بـ ــور افـ حیکـــم پـ
ـــوب  ـــانی مطل ـــت رس ـــور خدم ـــه منظ ـــد و ب ورودی جدی
ـــت  ـــل ثب ـــه مراح ـــه هم ـــت ک ـــده اس ـــاذ ش ـــی اتخ ترتیب
نـــام در محـــل ســـاختمان مرکـــزی دانشـــگاه آزاد اســـامی 
ـــا  ـــراه ب ـــانی هم ـــت رس ـــود. خدم ـــی ش ـــام م ـــد انج بیرجن
ـــان  ـــت کارکن ـــظ حرمـــت دانشـــجویان ســـرلوحه فعالی حف

دانشـــگاه اســـت. دکتـــر 
ـــت  ـــت : ثب ـــور گف ـــم پ حکی
نـــام از متقاضیـــان ورود 
بـــه مقاطـــع کاردانـــی و 
و  پیوســـته  کارشناســـی 
ناپیوســـته دانشـــگاه آزاد 
اســـامی در کلیـــه رشـــته 

ـــوم  ـــروه عل ـــای گ ـــته ه ـــتثنای رش ـــه اس ـــود ب ـــای موج ه
ـــه  ـــدا ب ـــد ابت ـــان بای پزشـــکی انجـــام مـــی شـــود و داوطلب
ـــس از  ـــد و پ ـــه نماین ـــایت www.azmoon.org مراجع س
ثبـــت نـــام در آن، بـــه ســـایت واحـــد دانشـــگاهی کـــه 
انتخـــاب کـــرده بـــرای ثبـــت نـــام حضـــوری و تحویـــل 
ــگاه  ــام دانشـ ــت نـ ــه اداره ثبـ ــاز بـ ــورد نیـ ــدارک مـ مـ

مراجعـــه نماینـــد .

ــان  ــتایی زنـ ــرکت تعاونـــی روسـ مدیرعامـــل شـ
ـــی  ـــرکت تعاون ـــن ش ـــت: ای ـــد گف ـــاد بیرجن خراش
ـــه  ـــر حول ـــج هـــزار مت 297 عضـــو دارد و در مـــاه پن
دســـتباف تولیـــد مـــی کنـــد. فاطمـــه ذاکریـــان 
در گفـــت و گـــو بـــا ایرنـــا افـــزود: شـــرکت 
ـــال 1382  ـــاد س ـــان خراش ـــتایی زن ـــی روس تعاون
ـــای آن  ـــت ه ـــن مزی ـــد و از مهمتری ـــیس ش تاس
فعـــال بـــودن همـــه عضوهـــای آن اســـت. وی 
ـــاد  ـــی خراش ـــه باف ـــی حول ـــت مل ـــد: ثب ـــادآور ش ی
ـــرکت  ـــن ش ـــای ای ـــاله اعض ـــاش 14 س ـــه ت نتیج
ـــتای  ـــی روس ـــه باف ـــابقه حول ـــت و س ـــی اس تعاون
ـــردد. وی  ـــر مـــی گ ـــل ب ـــه 300 ســـال قب خراشـــاد ب
تصریـــح کـــرد: در گذشـــته حولـــه بافـــی ویـــژه 

ـــیاری  ـــروز در بس ـــه ام ـــود ک ـــاد ب ـــتای خراش روس
ــی  ــام مـ ــی انجـ ــان جنوبـ ــتاهای خراسـ از روسـ

ـــود. ش
ــان  ــتایی زنـ ــرکت تعاونـــی روسـ مدیرعامـــل شـ
ـــول  ـــروش محص ـــازار ف ـــت: ب ـــد گف ـــاد بیرجن خراش
تولیـــدی ایـــن شـــرکت عـــاوه بـــر اســـتان، 
ـــی خـــارج  ـــن الملل ـــا و نمایشـــگاه هـــای بی بازاره
اســـتان اســـت. وی اضافـــه کـــرد: تقاضـــای مـــا 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــی ای ـــان جنوب ـــئوالن خراس از مس
زمینـــه حضـــور اعضـــای ایـــن شـــرکت تعاونـــی 
ـــا  ـــی را ب ـــن الملل ـــی و بی ـــای مل ـــگاه ه در نمایش
هزینـــه دولـــت فراهـــم کننـــد تـــا صـــادرات مـــا 
بـــه کشـــورهای اروپایـــی امـــکان پذیـــر باشـــد. 

خطر ابتال به بیماری ریوی با مصرف مداوِم سفیدکننده هاعلمي
khoii@birjandemrooz.com امروز خراسان جنوبی - خویی   

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس اعالم کرد: 

بخشی از مشکالت مردم با منابع طبیعی برطرف شد
 ۶۰ فرستنده دیجیتال در استان راه اندازی می شود

معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب شهری استان خبر داد :

راه  اندازی سامانه قرائت کنتور 
هوشمند در شهر بیرجند 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی

پذیرفته شدگان ارشد و دکتری برای تکمیل ثبت نام مراجعه کنند
تولید ماهانه 5 هزار متر حوله 

در روستای خراشاد بیرجند
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ــد  ــوادآموزی:  12.5 درصـ ــت سـ ــازمان نهضـ ــس سـ رئیـ
جمعیـــت کشـــور بیســـوادند.

ـــا  ـــه فض ـــان ب ـــا 1۴۰۴ انس ـــران ت ـــا: ای ـــگاه هوافض ـــس پژوهش رئی
ـــود. ـــزام ش ـــورد اع ـــات فضان ـــل از آن رب ـــت قب ـــن اس ـــتد. ممک می فرس

ـــال از  ـــران 55 س ـــال ای ـــرف اول را می زند.فوتب ـــول ح ـــی روش: پ ک
ـــت. ـــب اس ـــه عق ـــان و فرانس آلم

ــار  ــت: معاینـــه همزمـــان چنـــد بیمـ ــخنگوی وزارت بهداشـ سـ
ــود. ــورد می شـ ــف برخـ ــک متخلـ ــا پزشـ ــت و بـ ــف اسـ تخلـ

آیـــت ا... مـــکارم شـــیرازی مرجـــع تقلیـــد شـــیعیان:اجرای 
ـــان  ـــذب جوان ـــه ج ـــا بهان ـــم ب ـــه و امثاله ـــبک های تران ـــا س ـــی ب مداح
بـــه مجالـــس اهل بیـــت )ع( به هیـــچ روی جـــای توجیـــه نـــدارد کـــه 
ــت. ــد داشـ ــی نخواهـ ــت)ع( را در پـ ــز دوری از اهل بیـ ــه ای جـ نتیجـ
نبایـــد مســـائل مالـــی به عنـــوان هـــدف مداحـــی توســـط مداحـــان 
پیگیـــری شـــود کـــه اگـــر ایـــن عامـــل اصلـــی شـــود  تمـــام بـــرکات 

عرصـــه مداحـــی از بیـــن خواهـــد رفـــت.
دادســـتان تهـــران بـــا اشـــاره بـــه یکـــی از پرونده هـــای راجـــع 
ـــام  ـــه اته ـــف ب ـــا ال ـــده، علیرض ـــن پرون ـــرًا در ای ـــوذ: اخی ـــوزه  نف ـــه ح ب
ـــه دو ســـال حبـــس محکـــوم  ـــکا ب ـــت متخاصـــم آمری ـــا دول همـــکاری ب

ـــت. ـــده اس ـــد ش ـــر تایی ـــادره در دادگاه تجدیدنظ ـــم ص ـــده و حک ش
ـــا تکفیـــری  ـــردار رادان، رئیـــس مرکـــز مطالعـــات ناجـــا: مذاکـــره ب س
ــن و  ــد "مـ ــواره ای ماننـ ــای ماهـ ــت. کانال هـ ــی اسـ ــا خوش خیالـ هـ
تـــو" از مصادیـــق خیانـــت هســـتند . امـــروز موشـــک های مـــا مغـــز 
ـــا  ـــد ام ـــرار می ده ـــدف ق ـــر ه ـــر دورت ـــزار کیلومت ـــد ه ـــری را در چن تکفی

متأســـفانه افـــرادی دانشـــمندان را خـــار می داننـــد.
ـــور:در دفـــاع از حقـــوق عامـــه کوتاهـــی نخواهیـــم  ـــتان کل کش دادس
ـــه و  ـــوه قضایی ـــده ق ـــه عه ـــا ب ـــه تنه ـــوق عام ـــای حق ـــه احی ـــرد. مقول ک
دادســـتانی نیســـت و دســـتگاه هـــای اجرایـــی بایـــد در ایـــن زمینـــه 

ـــد. ـــکاری کنن هم
جلیلی:نـــگاه برخـــی مســـئوالن بـــرای ایجـــاد اشـــتغال، صرفـــا بـــه 
ســـمت ســـرمایه خارجـــی اســـت. دولـــت ظرفیت هـــای مـــردم بـــرای 

ـــد. ـــال کن ـــاد را فع ـــی در اقتص ـــور واقع حض
موالوردی:هـــدف اصلـــی منشـــور حقـــوق شـــهروندی آگاه ســـازی 

ـــت. ـــران اس ـــود و دیگ ـــوق خ ـــردم از حق م
جانشـــین ســـازمان وظیفـــه عمومـــی: »تتـــو و خالکوبـــی« 

ــود. ــربازی نمی شـ ــت سـ ــه معافیـ ــر بـ منجـ
قاضی پور : مسئوالن مانع ورود آب  معدنی به کشور شوند.

ـــيما  ـــان صداوس ـــه مي ـــران: رابط ـــده ته ـــان، نماين ـــی کواکبی مصطف
و دولـــت همـــواره آگاهـــي دهنـــده و رضايـــت بخـــش بـــوده و ايـــن 
رونـــد در دولـــت دوازدهـــم نيـــز ادامـــه داشـــته اســـت. بـــه دليـــل 
ـــراي  ـــتد ب ـــن مي فرس ـــيما روي آنت ـــه صداوس ـــانه، آنچ ـــذاري رس تاثيرگ

ـــت. ـــد اس ـــل درك و تايي ـــردم قاب م
ــاد  ــگ و ارشـ ــر فرهنـ ــاون وزیـ ــان، معـ ــدی حیدریـ محمدمهـ
اســـامی:حال و روز ســـینما اصـــا خـــوب نیســـت. مـــا در ســـینما تنهـــا 
بـــرای یـــک قشـــر 5 میلیونـــی فیلـــم داریم.برنامـــه جامـــع ســـینما 
ـــم  ـــت و امیدواری ـــده اس ـــن ش ـــر تعیی ـــنواره دبی ـــرای جش ـــن و ب تدوی

ایـــن رونـــد ظـــرف ۴ ســـال آینـــده حفـــظ شـــود.
ـــادی  ـــد اقتص ـــا مفاس ـــارزه ب ـــیون مب ـــس فراکس ـــته رئی ـــر خجس امی
مجلس:حکـــم دیـــوان محاســـبات دربـــاره حقوق هـــای نجومـــی، 
درســـت و شـــفاف نبود.اگـــر مجلـــس از توضیحـــات رئیـــس دیـــوان 
ـــای  ـــه نهاده ـــتیضاح می کند.مقابل ـــود، وی را اس ـــع نش ـــبات قان محاس
ـــس  ـــردم از مجل ـــدی م ـــه ج ـــی، مطالب ـــای نجوم ـــا حقوق ه ـــی ب نظارت
ـــوان محاســـبات اســـت. ـــز دی ـــدام نی ـــن اق ـــی ای ـــی اصل ـــه متول ـــوده ک ب
دیـــوان محاســـبات، چشـــم نظارتـــی نظـــام اســـت درحالیکـــه متأســـفانه 

نتيجـــه ای غيرواقعـــی را دربـــاره حقوق هـــای نجومـــی اعـــام  كـــرد.

ـــی از  ـــی خـــاوری در دســـتور کار یک ـــه غیاب ـــود محاکم ـــی ش ـــه م *گفت
ـــه اســـت. ـــرار گرفت ـــران ق ـــاب اســـامی ته ـــم انق شـــعب محاک

*گفتـــه مـــی شـــود بـــر خـــاف ادعاهـــای معاندیـــن، همســـر و 
فرزنـــد مهـــدی خزعلـــی روز عیـــد غدیـــر بـــا وی ماقـــات کـــرده و محـــل 
مناســـب نگـــه داری او را مشـــاهده کردند.ادعـــای تـــداوم اعتصـــاب غـــذای 

وی کـــذب اســـت.
ـــس  ـــه ریی ـــن ب ـــده توهی ـــان پرون ـــر از متهم ـــود  دو نف ـــی ش ـــه م *گفت
ـــام  ـــم اته ـــان تفهی ـــه آن ـــبت ب ـــده و نس ـــایی ش ـــدس، شناس ـــور در روز ق جمه
صـــورت گرفتـــه و تحقیقـــات پرونـــده در مـــورد فـــرد ســـوم رو بـــه اتمـــام 

ـــد. ـــد ش ـــادر خواه ـــده ص ـــی پرون ـــرار نهای ـــه زودی ق ـــت و ب اس
ـــت وزارت  ـــی درخواس ـــکا در پ ـــی آمری ـــوان عال ـــود دی ـــی ش ـــه م *گفت
دادگســـتری ایـــن کشـــور، جلـــوی اجـــرای رأی دادگاه اســـتیناف و ملغـــی 
شـــدن ممنوعیـــت ســـفر اقـــوام درجـــه 2 مهاجـــران ۶ کشـــور خـــاص بـــه 

آمریـــکا را گرفـــت.
*گفتـــه مـــی شـــود رحمانی فضلـــی وزیـــر کشـــور در نامـــه ای بـــه 
وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش بـــر ضـــرورت درج درســـی بـــا عنـــوان ســـوانح 
ــور  ــدارس کشـ ــی مـ ــع تحصیلـ ــه مقاطـ ــوزش همـ ــه آمـ ــی در برنامـ طبیعـ

تأکیـــد کـــرد.
ـــتر  ـــخت منچس ـــوادار سرس ـــمالی ه ـــره ش ـــر ک ـــود رهب ـــی ش ـــه م *گفت
ـــر  ـــم جـــون اون رهب ـــرد کی ـــاش ک ـــی ف ـــک ســـناتور ایتالیای ـــد اســـت. ی یونایت

ـــت. ـــتریونایتد اس ـــب منچس ـــدار متعص ـــمالی طرف ـــره ش ک
*گفتـــه مـــی شـــود کاپ جـــام جهانـــی فوتبـــال در بیـــش از 5۰ 
کشـــور دنیـــا بـــه نمایـــش درخواهـــد آمـــد از جملـــه ازبکســـتان،امارات و 
ـــد. ـــن نمی آی ـــاره که ـــین ق ـــران صدرنش ـــه ای ـــام 2۰1۸" ب ـــا "ج ـــتان. ام پاکس

*گفتـــه مـــی شـــود خبرگـــزاری آناتولـــی ترکیـــه از دســـتگیری 25 
ـــر از  ـــه 22 نف ـــر داده ک ـــتانبول خب ـــش در اس ـــتی داع ـــک تروریس ـــو گروه عض

دستگیرشـــدگان اتبـــاع خارجـــی هســـتند.
یـــران در ســـال  یـــن ا *گفتـــه مـــی شـــود رکـــورد مصـــرف بنز
یـــن در  بنز لیتـــر  1۰۴.7 میلیـــون  یور  1۶ شـــهر 9۶ شکســـته شـــد. 

ــوخت. ــران سـ یـ ا
ـــف  ـــرای توق ـــارات الزم ب ـــراق اختی ـــس ع ـــود مجل ـــی ش ـــه م *گفت
همه پرســـی و حفـــظ وحـــدت ایـــن کشـــور را بـــه  حیـــدر العبـــادی 
واگـــذار کـــرد. نماینـــدگان کـــرد در اعتـــراض بـــه ایـــن مصوبـــه، پارلمـــان 

را تـــرک کردنـــد.
ــود در آســـتانه متـــه مـــاه محـــرم و بـــه علـــت  ــی شـ ــه مـ *گفتـ
ـــی 7۶۰۰  ـــا کیلوی ـــت ت ـــبی قیم ـــش نس ـــردم کاه غ ، م ـــر ـــد م ـــش تولی افزای

ــتند. ــان را شـــاهد هسـ تومـ
ــود فرزندخواندگـــی افزایـــش 3۰ درصـــدی را در  ــی شـ ــه مـ *گفتـ

کشـــور تجربـــه مـــی کنـــد.
*گفتـــه مـــی شـــود مـــدت اســـتفاده از ویـــزای اربعیـــن حســـینی 
ـــزا  ـــوع وی ـــن ن ـــاس ای ـــر اس ـــراق ب ـــاک ع ـــت در خ ـــدت اقام ـــه و م ـــه ماه س

3۰ روز اســـت.
ـــاق آرا  ـــه اتف ـــل ب ـــازمان مل ـــت س ـــورای امنی ـــود ش ـــی ش ـــه م *گفت
ـــرد.  ـــت ک ـــمالی موافق ـــره ش ـــه ک ـــکا علی ـــد آمری ـــم جدی ـــه تحری ـــا قطعنام ب
روســـیه و ویـــن هـــم پـــس از تعدیـــل قطعنامـــه پیشـــنهادی آمریـــکا بـــه 

آن رأی مثبـــت دادنـــد.
ــود قـــرار اســـت دو کنســـولگری موقـــت ویـــژه  ــی شـ ــه مـ *گفتـ

ــود. ــاد  شـ ــتان ایجـ ــن در خوزسـ اربعیـ
ـــادی  ـــد اقتص ـــور اول در رش ـــزو 1۰کش ـــار ج ـــود میانم ـــی ش ـــه م *گفت
ـــه  ـــن کشـــور دارد ک ـــاد در ای ـــای زی ـــذاری ه ـــن نشـــان از ســـرمایه گ اســـت. ای

ـــت. ـــر نیس ـــی تاثی ـــی ب ـــازی های سیاس ـــم س ـــا در تصمی یقین
ــه  ــه بـ ــود دارد کـ ــی وجـ ــروژ بانکـ ــود  در نـ ــی شـ ــه مـ *گفتـ
مســـلمانان وام مســـکن بـــدون بهـــره می دهـــد چـــون در اســـام بهـــره 

ــت. ــرام اسـ ــن حـ گرفتـ

گفته می شود شما نشنیده بگیریدکوتاه از دیگر رسانه ها نوبخت در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت عنوان کرد:

با تحدید آزادی مردم مخالفیم

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اعالم کرد:

مگر چمران پایگاه مردمی داشت؟

محمـــد باقـــر نوبخـــت در نشســـت خبـــری هفتگـــی ســـخنگوی 
ـــفر  ـــرای س ـــی ب ـــزی های ـــه ری ـــون برنام ـــا کن ـــت: ت ـــت گف دول
رییـــس جمهـــوری انجـــام شـــده کـــه برنامـــه ســـفر رییـــس 
ـــم  ـــی کنی ـــعی م ـــزود: س ـــود. وی اف ـــی ش ـــام م ـــوری اع جمه
ـــتاورد  ـــا دس ـــراه ب ـــورک هم ـــه نیوی ـــوری ب ـــس جمه ـــفر ریی س
ـــام  ـــد برج ـــاز رون ـــفر آغ ـــن س ـــه در ای ـــال 92 ک ـــد س ـــد. مانن باش
ـــدود  ـــاری ح ـــال ج ـــاه س ـــتیم در خردادم ـــورد و توانس ـــد خ کلی
3 میلیـــون و 9۰1 هـــزار بشـــکه نفـــت بفروشـــیم و اگـــر آن 
ســـفر و مذاکـــرات نبـــود، مـــا از حـــق مســـلم خـــود یعنـــی 
ــه در  ــوری کـ ــی ماندیم.همانطـ ــاز مـ ــته ای بـ ــه هسـ چرخـ
ــطح  ــتیم، در سـ ــرات داشـ ــد تغییـ ــدود 5۰ درصـ ــه حـ کابینـ
مدیـــران اســـتان هـــا نیـــز در حـــال تغییـــر هســـتیم و تعـــدادی 

از اســـتانداران بـــا توجـــه بـــه حســـن اقداماتشـــان مـــی 
ـــا  ـــر مشـــغول کار شـــوند.وی ب ـــای دیگ ـــد در اســـتان ه توانن
بیـــان اینکـــه دولـــت وقـــت زیـــادی بـــرای بررســـی تغییـــرات 
ـــال  ـــار س ـــاد، در به ـــوزه اقتص ـــت در ح ـــرد دول ـــدارد. عملک ن
ـــار  ـــن آم ـــرد. ای ـــه ک ـــد را تجرب ـــت 7 درص ـــد مثب ـــاری رش ج
بـــدون نفـــت اســـت و بـــا نفـــت بـــه ۶.5 درصـــد رســـیده 
است.رشـــد ســـرمایه گـــذاری در کشـــور در بهـــار امســـال نیـــز 
ـــی  ـــچ اقدام ـــت.دولت از هی ـــته اس ـــدی داش ـــد 7.1 درص رش
کـــه فضـــای آزادی مـــردم را محـــدود کنـــد حمایـــت 
ـــی در  ـــی و امنیت ـــوب ارزش ـــث چارچ ـــرد، مباح ـــد ک نخواه

ـــت در راســـتای  ـــت اســـت. دول حـــد واقعیـــت مـــورد توجـــه دول
ـــی  ـــای اجتماع ـــتفاده از فضاه ـــهروندی اس ـــوق ش ـــور حق منش

ـــی  ـــرار م ـــه ق ـــورد توج ـــا م ـــی ه ـــن و نگران ـــت موازی ـــا رعای را ب
ـــن  ـــه ای ـــردم در دسترســـی ب ـــوق واقعـــی م ـــت از حق دهـــد. دول

ـــرد.  ـــد ک ـــاع خواه ـــا دف فضاه

ترقـــی عضـــو شـــورای مرکـــزی حـــزب موتلفـــه: اختافـــات 
ـــت؟  ـــوده اس ـــه ب ـــای موتلف ـــر در نیروه ـــان، مگ ـــن اصولگرای بی
ــا الریجانـــی  ــاف، والیتـــی و جلیلـــی یـ ــان قالیبـ ــر آقایـ اگـ
باهـــم کنـــار نیامدنـــد و هـــر یـــک ســـاز خـــود زدنـــد، آیـــا 
این هـــا نیـــروی موتلفـــه به حســـاب می آمدنـــد؟ حـــاال چـــه 
ــی را  ــت های قبلـ ــد شکسـ ــه می خواهنـ ــاده کـ ــی افتـ اتفاقـ
ـــر درســـتی نیســـت.  ـــن اظهارنظ ـــد. ای ـــه گذارن به حســـاب موتلف
متأســـفانه در دوره احمدی نـــژاد هـــم ایـــن مشـــکل وجـــود 
ـــه  ـــان ضرب ـــود اصولگرای ـــه خ ـــه ب ـــانی ک ـــن کس ـــت و اولی داش
زدنـــد کســـانی بودنـــد کـــه بـــه آقـــای احمدی نـــژاد بـــدون 
در نظـــر گرفتـــن نقـــاط مثبـــت او حملـــه کردنـــد، اآلن هـــم 
ـــورای  ـــه در ش ـــی ک ـــر آقای ـــود دارد. مگ ـــت وج ـــن وضعی همی

ــوردار  ــی برخـ ــگاه اجتماعـ ــت، از پایـ ــمت داشـ ــهر سـ شـ
بـــود؟ باالتریـــن آرای آقـــای چمـــران چـــه انـــدازه بـــوده 
اســـت؟یک مقـــدار ایـــن حرف هـــا خودزنـــی اســـت و تـــا 
زمانـــی کـــه در بیـــن اصولگرایـــان چنیـــن خودزنی هایـــی 
ــن  ــان همیـ ــت اصولگرایـ ــد سرنوشـ ــته باشـ ــود داشـ وجـ
ــران  ــه هم فکـ ــوص کـ ــن خصـ ــی در ایـ ــد بود.ترقـ خواهـ
حـــزب موتلفـــه در اردوگاه اصولگرایـــی معتقدنـــد حـــوزه 
ـــه  ـــی اندیش ـــرد: وقت ـــان ک ـــه، بی ـــه کاهش یافت ـــوذ موتلف نف
ـــوزه  ـــد، ح ـــاب باش ـــای انق ـــول ارزش ه ـــر اص ـــی ب ـــا مبتن م
نفـــوذ بـــارأی مشـــخص نمی شـــود. مگـــر رأی مـــردم بـــه 
ـــت  ـــردی اس ـــر در ف ـــن منحص ـــن داری و متدینی ـــام، دی اس

ــدا از دیـــن و  ــود را جـ ــه خـ ــود؟ موتلفـ ــه معرفـــی می شـ کـ
اســـام نمی دانـــد و ادعـــا هـــم نمی کنـــد کـــه اگـــر فـــردی 

معرفـــی کنـــد تبلـــور اســـامی نـــاب اســـت.

فرمانـــده قـــرارگاه مرکـــزی خاتم االنبیـــاء )ص( نـــکات مهمـــی 
دربـــاره روش و چگونگـــی غافلگیـــر کـــردن دشـــمن در جنـــگ 
احتمالـــی آینـــده بـــا اســـتفاده از ابتـــکارات جدیـــد و از طریـــق 
ـــرد.   ـــان ک ـــمن را بی ـــت دش ـــرای شکس ـــی« ب ـــدرت ترکیب »ق
ایـــن مهـــم را ســـردار سرلشـــکر پاســـدار غامعلـــی رشـــید 
ـــا  ـــم االنبی ـــی خات ـــد هوای ـــرارگاه پدافن ـــد از ق ـــگام بازدی هن
)ص( و در جمـــع فرماندهـــان، مدیـــران و کارشناســـان عالـــی  
ـــرد.  وی در  ـــوان ک ـــی عن ـــد هوای ـــرارگاه پدافن ـــن ق ـــه ای رتب
ـــی  ـــی و دفاع ـــی رزم ـــای آمادگ ـــزوم ارتق ـــر ل ـــد ب ـــن بازدی ای
کشـــور و بـــاز تولیـــد قـــدرت بازدارندگـــی بـــرای شکســـت 
دشـــمن تاکیـــد کـــرد. دفـــاع موثـــر، مســـتمر و پایـــدار از 
آســـمان جمهـــوری اســـامی ایـــران در برابـــر هرگونـــه تهدیـــد 
ـــی  ـــد هوای ـــای پدافن ـــت ه ـــی ظرفی ـــری از تمام ـــره گی ـــا به ب
ـــل  ـــر اص ـــد ب ـــا تاکی ـــه ب ـــبکه ای یکپارچ ـــب ش ـــور درقال کش
ـــد  ـــرارگاه پدافن ـــای ق ـــت ه ـــه، از ماموری ـــن پای ـــد زمی پدافن

ـــت. ـــا)ص( اس ـــم االنبی ـــی خات هوای

ــد  ــای چنـ ــن امضـ ــرو در آییـ  سرپرســـت وزارت نیـ
ـــن  ـــت: ای ـــوری گف ـــرف س ـــا ط ـــد ب ـــه جدی تفاهمنام
قراردادهـــا مربـــوط بـــه بازســـازی تجهیـــزات بـــرق، 
نیروگاه هـــا و خطـــوط انتقـــال اســـت تـــا خدمـــات 
قـــرار  ســـوری  مشـــترکان  اختیـــار  در  بهتـــری 
ــر  ــا وزیـ ــدار بـ ــودی« در دیـ ــتار محمـ ــرد.  »سـ گیـ
ــی  ــه اجرایـ ــزود: زمینـ ــران افـ ــوریه در تهـ ــرق سـ بـ
ـــده  ـــاز ش ـــته آغ ـــه از گذش ـــن تفاهمنام ـــی از ای بخش
و بخشـــی از آنهـــا مربـــوط بـــه گذشـــته اســـت کـــه 
ارزش همـــه آنهـــا در مجمـــوع بـــه بیـــش از چنـــد 
ـــران  ـــت: ای ـــد. وی گف ـــی رس ـــورو م ـــون ی ـــد میلی ص
بـــه واســـطه امکاناتـــی کـــه در صنعـــت آب و بـــرق 
ــم و  ــیار مهـ ــی بسـ ــد نقشـ ــار دارد می توانـ در اختیـ
ــور و  ــدن نـ ــوریه و بازگردانـ ــازی سـ ــر در بازسـ موثـ
روشـــنایی بـــه خانه هـــای مـــردم مســـلمان ســـوری 

داشـــته باشـــد. 

ـــه ۶ مـــدل ســـاماندهی  ـــا اشـــاره ب ـــر راه و شهرســـازی ب معـــاون وزی
مـــدل   ۶ در  داشـــت:  اظهـــار  غیررســـمی  ســـکونتگاه های 
ــینی 7۰  ــمی و حاشیه نشـ ــکونتگاه های غیررسـ ــاماندهی سـ سـ
ـــرایط ها  ـــد ش ـــه واج ـــوند و ب ـــدد می ش ـــکان مج ـــوار اس ـــزار خان ه
ســـند مالکیـــت می دهیـــم. محمدســـعید ایـــزدی، بـــا اشـــاره 
ـــیه  ـــش حاش ـــرای کاه ـــازی ب ـــای وزارت راه و شهرس ـــه برنامه ه ب
ـــار ســـال گذشـــته در  ـــه در طـــول چه ـــد ک ـــر چن ـــت: ه نشـــینی، گف
شـــهرهای مهـــم ماننـــد تهـــران، مدیریـــت شـــهری حاضـــر بـــه 
ـــیه  ـــش حاش ـــت کاه ـــا در جه ـــرای برنامه ه ـــرای اج ـــکاری ب هم
ـــهرها  ـــایر ش ـــی را در س ـــتیم برنامه های ـــا توانس ـــود ام ـــینی نب نش
ـــه اجـــرا برســـانیم. وی ادامـــه داد: متاســـفانه در تهـــران مدیریـــت  ب
ــازی  ــا وزارت راه و شهرسـ ــا بـ ــرای برنامه هـ ــرای اجـ ــهری بـ شـ
همـــراه نبـــود و اساســـا از ورود بـــه عرصـــه حاشـــیه نشـــینی پرهیـــز 
ـــه اســـکان مجـــدد  می کـــرد چـــرا کـــه در برخـــی از مناطـــق تهـــران ب
ـــهرداری از  ـــه ش ـــت ک ـــاز اس ـــکن ها نی ـــین ها و بدمس ـــیه نش حاش

ورود بـــه ایـــن موضوعـــات بـــه شـــدت پرهیـــز می کـــرد.

روش غافلگیری در جنگ احتمالی 
آینده از طریق قدرت ترکیبی

ایران برای ساخت و بازسازی 
نیروگاه های سوریه قرارداد امضا کرد

اسکان مجدد حاشیه نشین ها 
در حاشیه



اعزام کونگ فوکاران قاینی  به رقابت های قهرمانی کشور 

yegane@birjandtoday.ir امروز خراسان جنوبی- یگانه
ـــای  ـــت ه ـــه رقاب ـــن ب ـــتان قای ـــی از شهرس ـــان جنوب ـــده خراس نماین
ـــزاده  ـــان علی ـــد. آرم ـــزام ش ـــور اع ـــران کش ـــو پس ـــگ ف ـــی کون قهرمان
از شهرســـتان قایـــن امـــروز در وزن 48 – کیلوگـــرم در تهـــران بـــه 
ـــژاد  ـــد ن ـــد محم ـــن محم ـــی رود. همچنی ـــود م ـــان خ ـــاف حریف مص
ـــای  ـــابقات هنره ـــن در مس ـــتان قای ـــان از شهرس ـــن اعتمادی ومحس
فـــردی ورزش پهلوانـــی و زورخانـــه ای قهرمانـــی کشـــور کـــه بـــا 
حضـــور 200نفـــر بـــه میزبانـــی کردســـتان برگـــزار مـــی شـــود بـــه 

ـــد.  ـــی پردازن ـــت م رقاب

پیگیری رقابت های فوتبال جوانان استان در بیرجند 

مســـابقات فوتبـــال جوانـــان اســـتان در بیرجنـــد پیگیـــری شـــد. 
در ایـــن رقابـــت هـــا کـــه بـــا حضـــور 6 تیـــم و بـــه مـــدت 5 روز 
ـــد  ـــرحدی بیرجن ـــاء )ص( شهیدس ـــی خاتم االنبی ـــه ورزش در مجموع
برگـــزار مـــی شـــود، تیـــم پیشـــگامان از ســـد تیـــم پیـــروزی گذشـــت 
ـــت داد. ـــت را شکس ـــن نوفرس ـــک نوی ـــرایان 4بری ـــان س ـــم توف و تی

ـــت.  ـــان گذش ـــد سرخپوش ـــوان از س ـــم ایرانج ـــن تی همچنی

اعزام تیم کاراته استان به رقابت های کشور 
تیـــم کاراتـــه خراســـان جنوبـــی بـــه رقابـــت هـــای کشـــور در 
دو ســـبک وادوریـــو و شـــیتوریو کـــن شـــی کان اعـــزام شـــد. 
ـــه  ـــود ک ـــی ش ـــزار م ـــران برگ ـــی ته ـــه میزبان ـــا  ب ـــت ه ـــن رقاب ای
ـــود  ـــان خ ـــاف حریف ـــه مص ـــی ب ـــان جنوب ـــه کا از خراس 34 کارات
ــیتوریو  ــبک شـ ــوری سـ ــابقات کشـ ــن مسـ ــی روند.همچنیـ مـ
ــرز  ــتان البـ ــه در اسـ ــا یـــک روز فاصلـ ــز بـ کـــن شـــی کان نیـ
ـــت  ـــن رقاب ـــی در ای ـــان جنوب ـــم خراس ـــه تی ـــود ک ـــزار می ش برگ

هـــا حضـــور دارد. 

پیشگامان خراسان جنوبی  مغلوب برد سیر کرمان شد 

تیـــم پیشـــگامان خراســـان جنوبـــی در رقابـــت هـــای لیـــگ 
دســـته ســـه کشـــور در مقابـــل تیـــم بردســـیر کرمـــان بـــا 
ــذار  ــازی را واگـ ــی بـ ــه پایانـ ــر در دقیقـ ــک برصفـ ــه یـ نتیجـ
کـــرد. بـــه گـــزارش امـــروز خراســـان جنوبـــی، مدیرعامـــل 
باشـــگاه پیشـــگامان اســـتان گفـــت: در اولیـــن رقابـــت لیـــگ 
ــان جنوبـــی روز  ــور تیـــم پیشـــگامان خراسـ ــه کشـ ــته سـ دسـ
گذشـــته در زمیـــن چمـــن شـــماره یـــک اســـتادیوم آزادی 
ــذار  ــازی را واگـ ــان بـ ــیر کرمـ ــم بردسـ ــل تیـ ــد در مقابـ بیرجنـ
ــی   ــی و تکنیکـ ــازی فنـ ــم بـ ــه رغـ ــزود: بـ ــروی افـ ــرد. خسـ کـ

تیـــم پیشـــگامان خراســـان جنوبـــی و خلـــق موقعیـــت هـــای 
ــط  ــک وسـ ــودی هافبـ ــن آرش محمـ ــوی بازیکـ ــوب از سـ خـ
ــف  ــر روی دروازه حریـ ــم بـ ــم تیـ ــن مهاجـ ــرائی بازیکـ و کسـ

ــم.  ــذار کردیـ ــه را واگـ نتیجـ
ـــگاه آزادی  ـــی از ورزش ـــه نیم ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــه ب وی در ادام
ــد،  ــرده بودنـ ــر کـ ــد پـ ــت بیرجنـ ــال دوسـ ــاچیان فوتبـ را تماشـ
ــیون  ــوی فدراسـ ــد از سـ ــت و تاییـ ــاس درخواسـ ــزود: براسـ افـ
ــی  ــه میزبانـ ــور بـ ــه کشـ ــته سـ ــگ دسـ ــابقه لیـ ــال مسـ فوتبـ
تیـــم  تمریـــن  محـــل  آزادی کـــه  اســـتادیوم  در  بیرجنـــد 
پیشـــگامان اســـت برگـــزار شـــد. خســـروی تاکیـــد کـــرد: 4 داور 
ایـــن رقابـــت از خراســـان جنوبـــی و ناظـــر ایـــن مســـابقات از 
ــم  ــن تیـ ــت ایـ ــه وی  سرپرسـ ــه گفتـ ــت. بـ ــوده اسـ ــهد بـ مشـ
چـــرخ کاران و مربیـــان خســـرو ی و کســـرائی بودنـــد دومیـــن 
بـــازی نماینـــده خراســـان جنوبـــی هفتـــه آینـــده برگـــزار مـــی 

شـــود. 
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کاریكاتور: سرابي

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

09382220770  تلگرام نمایند.

بـــه  الحســـنه  قـــرض  تســـهیالت  پرداخـــت 
کارفرمایـــان کارگاه هـــای تولیـــدی و کارخانجـــات 
ـــداد  ـــه ام ـــان کمیت ـــه مددجوی ـــی ک ـــان جنوب خراس
را اســـتخدام کننـــد آغـــاز شـــد. معـــاون اشـــتغال 
و خودکفایـــی کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی )ره( 
اســـتان بـــا بیـــان اینکـــه کارفرمایـــان متقاضـــی مـــی 
ـــد،  ـــه کنن ـــداد مراجع ـــه ام ـــه ادارات کمیت ـــد ب توانن

ـــا  ـــهیالت ب ـــان تس ـــون توم ـــداد 20 میلی ـــه ام ـــوی کمیت ـــر مددج ـــه ازای ه ـــت: ب گف
ـــداد  ـــنه ام ـــرض الحس ـــدوق ق ـــل صن ـــاله از مح ـــت 5 س ـــد و بازپرداخ ـــزد 4 درص کارم
والیـــت پرداخـــت مـــی شـــود. ســـیدرضا حســـینی افـــزود: ســـهمیه هـــر کارفرمـــا 

بکارگیـــری 5 مددجـــو و دریافـــت وام تـــا ســـقف 100 میلیـــون تومـــان اســـت.

ــون در  ــهریور تاکنـ ــدای شـ ــون از ابتـ ــدای خـ اهـ
ــت. ــه اسـ ــش یافتـ ــی کاهـ ــان جنوبـ خراسـ

مدیـــرکل انتقـــال خـــون اســـتان گفـــت: اهـــدای 
مـــدت  بـــه  نســـبت  امســـال  آغـــاز  از  خـــود 
ـــت  ـــش یاف ـــد افزای ـــم درص ـــال 7 و نی ـــابه پارس مش
ــا از ابتـــدای شـــهریور در مقایســـه بـــا مـــرداد  امـ

بـــا کاهـــش روبـــه رو بودیـــم.  11هـــزار و 32 نفـــر ازابتـــدای امســـال بـــه مراکـــز 
ـــزار و 368  ـــداد 9 ه ـــن تع ـــه از ای ـــد ک ـــه کردن ـــی مراجع ـــان جنوب ـــری خراس خونگی
ـــدای  ـــن تعـــداد از ابت ـــر از ای ـــزود: هـــزار و 300 نف ـــی اف ـــد. عامل ـــر خـــون اهـــدا کردن نف
ـــه اهـــدای خـــون شـــدند کـــه  ـــر موفـــق ب ـــد کـــه هـــزار و 117 نف شـــهریور مراجعـــه کردن

در مقایســـه بـــا مـــرداد 17 درصـــد کاهـــش دارد.

آغاز پرداخت تسهیالت قرض الحسنه  
به کارفرمایان

کاهش اهدای خون
 در خراسان جنوبی

اولیـــن نمایشـــگاه آثـــار علمـــی و هنـــری بازنشســـتگان 
ـــر  ـــاح شـــد. مدی ـــد افتت ـــی در بیرجن کشـــوری خراســـان جنوب
صنـــدوق بازنشســـتگی کشـــوری خراســـان جنوبـــی در گفتگـــو 
بـــا خبرنـــگار امـــروز خراســـان جنوبـــی گفـــت: در آســـتانه 
25 ذی الحجـــه روز خانـــواده و تکریـــم بازنشســـتگان  اولیـــن 
ـــوری   ـــتگان کش ـــری بازنشس ـــی و هن ـــار علم ـــگاه آث نمایش

خراســـان جنوبـــی بـــا حضـــور مدیـــران کانـــون هـــا و ســـفیران آموزشـــی در محـــل نمایشـــگاه خانـــه 
امیـــد بازنشســـتگان در پـــارک آزادی بیرجنـــد گشـــایش یافـــت. حســـن حاجـــی آبـــادی بـــا اشـــاره بـــه 
اینکـــه ایـــن نمایشـــگاه بـــا هـــدف انتقـــال تجـــارب بازنشســـتگان بـــه نســـل هـــای آینـــده دایـــر شـــده 
اســـت، تصریـــح کـــرد: ایـــن نمایشـــگاه از ســـاعت 5 بعدازظهـــر تـــا 11 شـــب بـــه مـــدت 5 روز در خانـــه 

ـــت.  ـــر اس ـــوم دای ـــد عم ـــرای بازدی ـــد  ب ـــارک آزادی بیرجن ـــتگان در پ ـــد بازنشسس امی

توزیـــع کتـــاب هـــای درســـی دانـــش آمـــوزان در 
آغـــاز شـــد. معـــاون توســـعه  خراســـان جنوبـــی 
ــرورش  ــوزش و پـ ــتیبانی اداره کل آمـ ــت و پشـ مدیریـ
اســـتان گفـــت:  دانـــش آمـــوزان متوســـطه اول و دوم 
مـــی تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه کتـــاب فروشـــی هـــا، 
ـــد  ـــد. محم ـــداری کنن ـــود را خری ـــای درســـی خ ـــاب ه کت
علـــی واقعـــی افـــزود: کتـــب درســـی دانـــش آمـــوزان 

ـــع مـــی شـــود.  ابتدایـــی، کار و دانـــش و فنـــی و حرفـــه ای هـــم اول مهـــر، در مـــدارس توزی
ـــام در ســـامانه فـــروش  وی از دانـــش آمـــوزان پیـــش دانشـــگاهی و ابتدایـــی کـــه از ثبـــت ن
ـــن  ـــام در ای ـــت ن ـــا ثب ـــون ب ـــم اکن ـــت ه ـــم خواس ـــد ه ـــده ان ـــاز مان ـــی ب ـــای درس ـــاب ه کت
ســـامانه ثبـــت نـــام و کتـــاب هـــای درســـی خـــود را از طریـــق پســـت دریافـــت کننـــد. 

افتتاح نمایشگاه آثار علمی و هنری 
بازنشستگان کشوری استان در بیرجند 

آغاز توزیع کتب درسی دانش آموزان 
در خراسان جنوبی

رئیـــس اداره تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی 
ایـــن  در  تعاونـــی   170 بشـــرویه گفـــت: 
ــای  ــد و جـ ــی کننـ ــت مـ ــتان فعالیـ شهرسـ
خالـــی تعاونـــی هـــای حـــوزه صنعـــت 
احســـاس مـــی شـــود. ســـید ضیـــاء الدیـــن 
ـــا  ـــا ایرن ـــی در گفـــت و گـــو ب حســـن زاده میدان
افـــزود: بیـــش از 70 درصـــد تعاونـــی هـــای 

ـــه تولیـــد خدمـــات، کشـــاورزی و دامپـــروری فعالیـــت مـــی  بشـــرویه در زمین
ـــن  ـــال در ای ـــی فع ـــای تعاون ـــرکت ه ـــوع ش ـــه داد: از مجم ـــد. وی ادام کنن
شهرســـتان 39 تعاونـــی در حـــوزه بانـــوان فعالیـــت مـــی کننـــد. میدانـــی 
ـــه  ـــردم در زمین ـــالب اســـالمی ضـــرورت مشـــارکت م ـــد از انق ـــرد: بع ـــار ک اظه
ـــدی،  ـــای تولی ـــت ه ـــعه فعالی ـــه توس ـــی از جمل ـــادی و اجتماع ـــای اقتص ه
ـــق  ـــی از طری ـــت اجتماع ـــم عدال ـــتغال و تعمی ـــای اش ـــت ه ـــترش فرص گس
ـــت 16  ـــوز فعالی ـــدور مج ـــت. وی از ص ـــرار گرف ـــه ق ـــورد توج ـــا م ـــی ه تعاون
ـــن  ـــر داد و اضافـــه کـــرد: از ای ـــون خب ـــی از شـــهریور ســـال گذشـــته تاکن تعاون
ـــای  ـــش ه ـــامل گرای ـــوان ش ـــای بان ـــش ه ـــی در گرای ـــت تعاون ـــوع هش مجم
ـــد. میدانـــی  مختلـــف میـــراث فرهنگـــی و صنایـــع دســـتی، تشـــکیل شـــده ان
افـــزود: در طـــول یـــک ســـال گذشـــته 585 میلیـــون تومـــان تســـهیالت 
ــان  ــه متقاضیـ ــوان بـ ــوزه بانـ ــاص در حـ ــورت اختصـ ــه صـ ــره ای بـ تبصـ
ـــن بیـــش  ـــه داد: همچنی ـــا، وی ادام ـــزارش ایرن ـــه گ پرداخـــت شـــده اســـت. ب
از یـــک میلیـــارد و 350 میلیـــون تومـــان تســـهیالت ســـرمایه در گـــردش 
ـــت.  ـــده اس ـــت ش ـــرویه پرداخ ـــای بش ـــی ه ـــی تعاون ـــن نقدینگ ـــت تامی جه
رئیـــس اداره تعـــاون بشـــرویه گفـــت: بـــا صـــدور مجوزهـــای الزم بـــرای 
ـــش  ـــی، بی ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــر دس ـــکاری دیگ ـــا هم ـــا ب ـــی ه ـــکیل تعاون تش
ـــن  ـــی در ای ـــای تعاون ـــرکت ه ـــکیل ش ـــا تش ـــغلی ب ـــت ش ـــورد فرص از 310 م
ـــرویه را در  ـــی بش ـــای تعاون ـــرکت ه ـــت. وی ش ـــده اس ـــاد ش ـــتان ایج شهرس
ـــار کـــرد:  ـــی معرفـــی کـــرد و اظه ـــی هـــای فعـــال خراســـان جنوب ردیـــف تعاون
ـــرات  ـــت و تغیی ـــه ثب ـــوط ب ـــائل مرب ـــر مس ـــکالت نظی ـــی مش ـــع برخ ـــا رف ب
ـــش از  ـــی بی ـــای تعاون ـــرکت ه ـــش ش ـــر افزای ـــالوه ب ـــا ع ـــا، یقین ـــرکت ه ش

ـــود. ـــم ب ـــا خواهی ـــرکت ه ـــن ش ـــرد ای ـــود عملک ـــاهد بهب ـــش ش پی

سرپرستان شهرداری ها از هرگونه تغییر و تحول پرسنلي

 تا صدور حكم شهرداران خودداري نمایند

ــوراهای  ــهری و شـ ــور شـ ــر امـ ــرکل دفتـ مدیـ
ـــاس  ـــت: براس ـــي گف ـــان جنوب ـــتانداري خراس اس
قوانيـــن ، شـــوراهاي اســـالمي پـــس از رســـميت 
ــاري  ــال جـ ــاه سـ ــهريور مـ ــن در اول شـ يافتـ
ـــد  ـــدام نمودن ـــه اق ـــکيل جلس ـــه تش ـــبت ب نس
کـــه براســـاس آخريـــن گزارشـــات از مجموعـــه ۲۷ 
ـــداد ۱۲ شـــهردار در ســـمت  شـــهرداري اســـتان تع

ـــن شـــده اســـت. عبدالحســـين  ـــز سرپرســـت تعيي ـــراي ۱۴ شـــهردار ني ـــا و ب خـــود ابق
ـــا بيـــان اينکـــه شـــهرداري گزيـــک بـــه علـــت عـــدم تشـــكيل شـــورا هنـــوز  داداشـــي ، ب
ـــت  ـــف وضعي ـــن تكلي ـــور تعيي ـــه منظ ـــزود: ب ـــت، اف ـــده اس ـــف نش ـــن تكلي تعيي
ـــات الزم  ـــالمي مكاتب ـــوراهاي اس ـــاي ش ـــا روس ـــده ب ـــي مان ـــهر باق ـــي ۱۴ش مديريت
صـــورت پذيرفتـــه و بـــه منظـــور اســـتقرار نظـــام شايســـتگي و ايجـــاد ثبـــات در حـــوزه 
عملكـــرد پرســـنل شـــهرداري هـــا تاكيـــد شـــده سرپرســـتان شـــهرداري هـــا از هرگونـــه 
تغييـــر و تحـــول پرســـنلي اعـــم از قـــراردادي و پيمانـــي و... تـــا صـــدور حكـــم شـــهرداران 

ـــد. ـــودداري نماين خ

معرفی دو شهردار دیگر خراسان جنوبی

ـــان  ـــود و زه ـــای م ـــهرداری ه ـــتان ش ـــک و سرپرس ـــه و آیس ـــهردار سربیش دو ش
ـــت:  ـــتانداری گف ـــوراهای اس ـــهری و ش ـــور ش ـــر ام ـــرکل دفت ـــدند. مدی ـــی ش معرف
ـــی شـــدند.   ـــوان شـــهرداران سربیشـــه و آیســـک معرف ـــه عن ـــی و مســـعودی ب زینل
داداشـــی نیاکـــی افـــزود:  همچنیـــن صـــادق بختیـــاری سرپرســـت شـــهرداری مـــود  
ـــد و  ـــهردار بیرجن ـــی ش ـــد. وی از معرف ـــان ش ـــهرداری زه ـــت ش ـــدری سرپرس و حی

ـــرداد. ـــه خب ـــان هفت ـــا پای ـــهردارها ت ـــایر ش س

بازداشت دو شكارچی غیر مجاز در سرایان

2 شـــکارچی غیـــر مجـــاز در منطقـــه شـــکار ممنـــوع کمـــر ســـرخ شهرســـتان ســـرایان در 
دام قانـــون گرفتـــار شـــدند. کیوانـــی رئیـــس اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت شهرســـتان 
ســـرایان گفـــت: از ایـــن شـــکارچیان متخلـــف یـــک رأس قـــوچ وحشـــی، یـــک 
ـــی و 7 تیـــر فشـــنگ نیـــز کشـــف و ضبـــط  قبضـــه ســـالح کمـــر شـــکن ســـاچمه زن

شـــد.جریمه شـــکار غیرمجـــاز هـــر رأس قـــوچ وحشـــی 10 میلیـــون تومـــان اســـت.

رئیس اداره تعاون بشرویه: 

جای تعاونی های حوزه صنعت خالی است



امروز خراسان جنوبی- صادق
ــتای  ــکا و در راسـ ــری آمریـ ــه رهبـ ــرب بـ ــه غـ ــت کـ ــال هاسـ سـ
ـــتی در  ـــای صهیونیس ـــه ه ـــدد اندیش ـــه م ـــده ب ـــف ش ـــداف تعری اه
ـــا را  ـــن آن ه ـــا و کاری تری ـــه ه ـــترین ضرب ـــا بیش ـــت ت ـــاش اس ت
ـــدن  ـــمگیر گروی ـــد چش ـــس از رش ـــرود آورد. پ ـــام ف ـــره اس ـــه پیک ب
ـــی،  ـــای غرب ـــین ه ـــیاری از تئوریس ـــا، بس ـــام در اروپ ـــن اس ـــه دی ب
از خطـــر اســـام بـــرای تمـــدن غـــرب نـــام بردنـــد. در راس ایـــن 
تئوریســـین هـــا، هانتینگتـــون و فوکویامـــا اســـت کـــه از جنـــگ 
تمـــدن هـــا ســـخن گفتند.پـــس از حمـــات از پیـــش طراحـــی شـــده 
و در حقیقـــت کنتـــرل شـــده یـــازده ســـپتامبر 2001 در نیویـــورک 
ـــی و  ـــارت جهان ـــوی تج ـــای دو قل ـــرج ه ـــدام  ب ـــه انه ـــر ب ـــه منج ک
کشـــته شـــدن نزدیـــک بـــه 3000 نفـــر انســـان بیگنـــاه شـــد، فرصتـــی 
ـــه زعـــم خـــود  ـــا غـــرب را ب ـــه وجـــود امـــد ت ـــکا ب ـــرای امری ـــم ب مغتن
از خطـــر اســـام برهاند.حملـــه بـــه دو کشـــور اســـامی در خاورمیانـــه 
و کشـــتار بـــی ســـابقه مســـلمانان از ســـوی بســـیاری از آزاد اندیشـــان 
ـــرب را  ـــادات، غ ـــن انتق ـــی همـــراه بود.ای ـــادات فراوان ـــا انتق ـــان ب جه
ـــا  ـــردن آن ه ـــن ب ـــرای از بی ـــلمانان ب ـــتفاده از مس ـــت اس ـــه صراف ب
انداخت.ایـــن نـــوع تفکـــر بـــه خلـــق گـــروه هـــای تندوریـــی انجامیـــد 

کـــه وظیفـــه اصلـــی شـــان در کنـــار از بیـــن 
ـــردن،  ـــن ک ـــلمانان ، بدبی ـــایر مس ـــردن س ب
ـــود.  ـــه اندیشـــه اســـامی ب ـــان ب ـــردم جه م
ـــن  ـــده ای ـــش زائی ـــان و داع ـــده، طالب القاع
ـــی زود و  ـــروه اول خیل ـــد. دو گ ـــر بودن تفک
ـــازده ســـپتامبر  حتـــی پیـــش از حمـــات ی
نشـــان دادنـــد کـــه از ســـوی آمریکایـــی 
ـــه مـــی شـــوند.گروه ســـوم ســـال  هـــا تغذی
ــی  ــغالگری آمریکایـ ــد از دل اشـ ــا بعـ هـ
ـــا  ـــش ت ـــود آمد.داع ـــه وج ـــراق ب ـــا در ع ه
ـــار  ـــت و در کن ـــلمانان کش ـــت از مس توانس
ـــرب  ـــروژه اســـام هراســـی در غ ـــه پ ـــن ب ای
کمـــک شـــایانی کرد.ســـناریوی دومـــی کـــه 
غربـــی هـــا بـــرای مقابلـــه بـــا رشـــد فزاینـــده 
ـــد، صـــدور  ـــا در پیـــش گرفتن اســـام در دنی
مجـــوز قتـــل عـــام بـــرای تنـــدرو هـــای 
ســـایر ادیـــان و فرقـــه هـــای غیـــر الهـــی 
بـــود.در همیـــن راســـتا، تندروهـــای بودایـــی 
از نزدیـــک بـــه ســـه دهـــه قبـــل بـــه صـــورت 

ـــد.  ـــی کردن ـــلمانان م ـــتن مس ـــه کش ـــدام ب ـــه، اق ـــته و گریخت جس
کشـــتاری کـــه از همـــان آغـــاز بـــا موضـــع گیـــری هـــای ایـــران 
اســـامی همـــراه بـــود. رهبـــر معظـــم انقـــاب در 14 اســـفندماه 1370 
ـــون داشـــتند از ظلمـــی کـــه  ـــا جمعـــی از روحانی ـــداری کـــه ب و در دی
ـــان در  ـــد. ایش ـــخن گفتن ـــت س ـــی رف ـــاری م ـــلمانان میانم ـــر مس ب

ـــد: ـــم فرمودن آن مراس
ایـــن وضـــع مســـلمانان مســـتضعف بیچـــاره  میانمـــاری اســـت کـــه 
ـــگادش  ـــع در بن ـــن وض ـــا بدتری ـــروز ب ـــا ام ـــر از آنه ـــزار نف ـــا ه دهه
ـــد  ـــد و آمدن ـــا رفتن ـــه آن ج ـــا ب ـــدگان م ـــد. نماین ـــی کنن ـــی م زندگ
ـــان  ـــم انس ـــواب از چش ـــًا خ ـــه واقع ـــد ک ـــا دادن ـــه م ـــی ب و خبرهای
ــلمان  ــزار مسـ ــا هـ ــوش دههـ ــرد! یـــک مشـــت چکمه پـ ــی پـ مـ
میانمـــاری را بـــا فجیع تریـــن وضـــع از خانـــه  خودشـــان بیـــرون 
ــان را  ــتند؛ اموالشـ ــان را کشـ ــان و مردانشـ ــا و زنـ ــد؛ بچه هـ کردنـ
ـــرار  ـــردارد، ف ـــودش را ب ـــان خ ـــته ج ـــس توانس ـــر ک ـــد؛ ه ـــارت کردن غ

ـــت. ـــی نیس ـــه کس ـــی ب ـــم کس ـــا ه ـــرده؛ در دنی ک
ـــع  ـــام موض ـــت اع ـــن صراح ـــا ای ـــران ب ـــت ای ـــت وق ـــد دول ـــر چن ه

نکـــرد امـــا موضـــع رهبـــری عظیـــم الشـــأن ایـــران، در حقیقـــت 
ـــه  ـــداری ک ـــد و در دی ـــه بع ـــود. دو ده ـــران ب ـــزرگ ای ـــت ب ـــع مل موض
معظـــم لـــه بـــا قاریـــان قـــرآن در 31 تیرمـــاه 1391 داشـــتند، بـــار 
دیگـــر بـــه موضـــوع مســـلمانان مظلـــوم میانمـــار اشـــاراتی فرمودنـــد 
ـــدار  ـــان در آن دی ـــف کردند.ایش ـــج توصی ـــا را بغرن ـــت آن ه و وضعی

ـــد: گفتن
ـــاق،  ـــع از اخ ـــرِ منقط ـــوق بش ـــت؛ حق ـــر اینهاس ـــوق بش ـــن، حق ای
ـــلمان  ـــان مس ـــزاران انس ـــدا. ه ـــع از خ ـــت، منقط ـــع از معنوی منقط
ـــان دروغیـــن  ـــدا می شـــوند، مدعی ـــد ف ـــد کشـــته میشـــوند، دارن دارن
ـــات  ـــرای حیوان ـــه ب ـــی ک ـــد. همانهائ ـــر نمی کنن ـــب ت ـــوق بشـــر ل حق
ـــه مســـتقل از  ـــر در جوامعـــی ک ـــه اگ ـــی ک دل می ســـوزانند، همانهائ
آنهـــا هســـتند، وابســـته ی بـــه آنهـــا نیســـتند، کوچکتریـــن بهانـــه ای 
ـــل  ـــا در مقاب ـــد، اینج ـــزرگ می کنن ـــر آن را ب ـــد براب ـــد، ص ـــدا کنن پی
ـــودک،  ـــرد، ک ـــاع، زن، م ـــاه، بی دف ـــان بی گن ـــده انس ـــک ع ـــتار ی کش

ســـکوت می کننـــد؛ توجیـــه هـــم می کننـــد!
ـــران را حـــکام ســـایر کشـــورهای  ـــر ای ـــر کمـــی از دوراندیشـــی رهب اگ
اســـامی داشـــتند شـــاید امـــروز شـــاهد تکـــرار اتفاقـــات دهـــه 
ـــلمانان  ـــر مس ـــتار اخی ـــن کش ـــدت یافت ـــی نبودیم.ش ـــاد شمس هفت

در روهینگیـــا ســـبب شـــد تـــا واقعـــه از یـــک قتـــل عـــام بـــه 
ـــا  ـــد ت ـــبب ش ـــات س ـــن اتفاق ـــردد. ای ـــل گ ـــی تبدی ـــل کش ـــک نس ی
مقـــام معظـــم رهبـــری یـــک بـــار دیگـــر شـــفاف تـــر و اجرایـــی 
ـــام را  ـــان اس ـــزرگ جه ـــکل ب ـــن مش ـــل ای ـــته راه کار ح ـــر از گذش ت
ـــرت  ـــد. حض ـــان دهن ـــامی نش ـــورهای اس ـــایر کش ـــران س ـــه رهب ب
ـــروز  ـــح دی ـــامی صب ـــاب اس ـــم انق ـــر معظ ـــه ای رهب ـــت ا... خامن آی
)21 شـــهریور مـــاه 96( در ابتـــدای جلســـه درس خـــارج فقـــه بـــا 
ـــی  ـــکوت و بی عمل ـــار، از س ـــز میانم ـــوادث فاجعه آمی ـــه ح ـــاره ب اش
ـــع  ـــن فجای ـــال ای ـــر در قب ـــوق بش ـــان حق ـــی و مدعی ـــع جهان مجام
به شـــدت انتقـــاد کردنـــد و بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه راه حـــل ایـــن 
ـــی و  ـــار سیاس ـــلمان و فش ـــورهای مس ـــی کش ـــدام عمل ـــه، اق قضی
اقتصـــادی بـــه دولـــت بی رحـــم میانمـــار اســـت، خاطرنشـــان کردنـــد: 
جمهـــوری اســـامی بایـــد علیـــه ظلـــم در هـــر نقطـــه از جهـــان، 
صریـــح و شـــجاعانه، اعـــام موضـــع کند.حضـــرت آیـــت ا... خامنـــه ای، 
ــن  ــی بیـ ــری مذهبـ ــک درگیـ ــه یـ ــار بـ ــه  میانمـ ــل فاجعـ تقلیـ
مســـلمانان و بودایی هـــا را نادرســـت خواندنـــد و افزودنـــد: البتـــه 

ـــته  ـــر داش ـــی تأثی ـــب مذهب ـــه تعص ـــن حادث ـــت در ای ـــن اس ممک
باشـــد امـــا ایـــن قضیـــه، یـــک قضیـــه سیاســـی اســـت، زیـــرا 
ـــی  ـــز زن ـــت نی ـــار اســـت و در رأس آن دول ـــت میانم مجـــری آن، دول
ـــن  ـــا ای ـــوده و ب ـــل ب ـــح نوب ـــزه  صل ـــده جای ـــه برن ـــرار دارد ک بی رحـــم ق
ـــان  ـــم خورد.ایش ـــل رق ـــح نوب ـــزه  صل ـــرِگ جای ـــع، م ـــات، در واق اتفاق
ـــای  ـــورها و دولت ه ـــم کش ـــل چش ـــع در مقاب ـــن فجای ـــد: ای افزودن
اســـامی و مجامـــع جهانـــی و دولت هـــای ریـــاکار و دروغگـــوی 
ــار، در  ــم میانمـ ــت بی رحـ ــوی دولـ ــر از سـ ــوق بشـ ــی حقـ مدعـ
حـــال رخ دادن اســـت.رهبر انقـــاب اســـامی بـــا 
انتقـــاد از اکتفـــا کـــردن دبیـــرکل ســـازمان ملـــل 
ـــد:  ـــار افزودن ـــات در میانم ـــردن جنای ـــوم ک ـــه محک ب
ـــازات  ـــرای مج ـــه گاهـــی ب ـــوق بشـــر ک ـــان حق مدعی
یـــک مجـــرم در یـــک کشـــور، جنجـــال و هیاهـــو 
می کننـــد، در مقابـــل کشـــتار و آواره شـــدن ده هـــا 
ـــی  ـــچ عکس العمل ـــار، هی ـــردم میانم ـــر از م ـــزار نف ه
ـــا  ـــه ای ب ـــت ا... خامن ـــرت آی ـــان نمی دهند.حض نش
ـــی دولت هـــای  ـــدام عمل ـــزوم ورود و اق ـــر ل ـــد ب تأکی
ـــی،  ـــدام عمل ـــور از اق ـــه منظ ـــد: البت ـــامی، گفتن اس
ـــی،  ـــار سیاس ـــد فش ـــه بای ـــت بلک ـــی نیس لشکرکش
ـــار  ـــت میانم ـــر دول ـــود را ب ـــاری خ ـــادی و تج اقتص
ـــع  ـــات در مجام ـــن جنای ـــه ای ـــد و علی افزایـــش دهن
ـــس  ـــکیل کنفران ـــان تش ـــاد بکشند.ایش ـــی فری جهان
ـــع  ـــوع فجای ـــا موض ـــامی ب ـــکاری اس ـــازمان هم س
میانمـــار را ضـــروری خواندنـــد و خاطرنشـــان کردنـــد: 
ـــوری  ـــت و جمه ـــم اس ـــای ظل ـــروز، دنی ـــای ام دنی
ـــظ  ـــود حف ـــرای خ ـــار را ب ـــن افتخ ـــد ای ـــامی بای اس
ـــم در هـــر نقطـــه از جهـــان، چـــه  ـــد کـــه علیـــه ظل کن
ــن و  ــه در یمـ ــت ها، چـ ــط صهیونیسـ ــغالی توسـ ــق اشـ در مناطـ
ـــود را  ـــجاعانه  خ ـــح و ش ـــع صری ـــار، موض ـــه در میانم ـــن و چ بحری

ـــد. ـــام کن اع
 همـــان گونـــه کـــه رهبـــری فرمودنـــد، غـــرب بـــا ایـــن رفتـــار 
دوگانـــه اش، آبـــروی جایـــزه ای بـــه نـــام صلـــح نوبـــل را بـــرد.
ـــل وادارد.  ـــه تام ـــی ب ـــان را کم ـــردم جه ـــا م ـــن رویداده ـــاید ای ش
ـــه ایـــن نکتـــه بیندیشـــند کـــه صلـــح  شـــاید پـــس از ایـــن بیشـــتر ب
بـــرای اســـتکبار جهانـــی تنهـــا لغتـــی اســـت کـــه مـــی تـــوان از 
آن در مواقـــع ضـــروری، ســـو اســـتفاده کرد.صلـــح بـــرای آن هـــا 
ـــک  ـــی جـــان ی ـــا یعن ـــرای آن ه ـــح ب ـــت اســـرائیل. صل ـــی امنی یعن
اســـرائیلی یـــا یـــک آمریکایـــی اهمیـــت دارد و جـــان میلیـــون 
ــاز  ــک نیـ ــه اینـ ــا آنچـ ــی ارزد. امـ ــیزی نمـ ــلمان پشـ ــا مسـ هـ
ـــی در  ـــل کش ـــا نس ـــامی ب ـــورهای اس ـــد کش ـــورد واح ـــت، برخ اس
ـــان در  ـــکوت ش ـــه س ـــد ک ـــد بدانن ـــلمانان بای ـــت. مس ـــار اس میانم
ـــات  ـــرای جنای ـــود ب ـــی، چـــراغ ســـبزی خواهـــد ب ـــن مقطـــع زمان ای

ـــتکبار. ـــه اس ـــده جبه آین
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ـــازمان ســـینمایی  ـــده و کارشـــناس ســـینما:باید س ـــه کنن ـــی، تهی میرعالی
ـــزی  ـــه ری ـــینما برنام ـــعه س ـــرای توس ـــی ب ـــاب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال و ش
ـــوری  ـــگ جمه ـــانی و فرهن ـــم. پیش ـــینمایی نداری ـــاخت س ـــا زیرس ـــد. م کنن
ـــت و  ـــفبار اس ـــینما اس ـــم در س ـــروش فیل ـــت.وضعیت ف ـــامی سینماس اس

ـــت. ـــازگار نیس ـــا س ـــگ م ـــا فرهن ـــًا ب اص
ـــا  ـــنبه بازاره ـــه و ش ـــران: از جمع ـــهر ته ـــورای ش ـــه ش ـــر کار در جلس وزی
ــک  ــای کوچـ ــی و کارگاه هـ ــدی خانگـ ــوالت تولیـ ــروش محصـ ــرای فـ بـ
ـــاماندهی  ـــی آوری و س ـــرای جمع ـــتری ب ـــا دادگس ـــم. ب ـــی کنی ـــتفاده م اس
ــی  ــر در تمامـ ــادان متجاهـ ــت. معتـ ــده اسـ ــگ شـ ــودکان کار هماهنـ کـ
کانشـــهرها وجـــود دارنـــد و جمـــع آوری آنهـــا در دســـتور کار بهزیســـتی 

اســـت.
ــران: بـــا راه انـــدازی ســـامانه جامـــع گمرکـــی زمـــان  ــرک ایـ گمـ
ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــه کاه ـــک دقیق ـــر از ی ـــه کمت ـــا ب ـــه ه ـــتعام محمول اس

ســـردار آســـودی مشـــاور عالـــی نماینـــده ولـــی فقیـــه در ســـپاه 
:جنایـــت میانمـــار، جنـــگ میـــان مســـلمانان و هندوهـــا نیســـت، بلکـــه 
توطئـــه ای از ســـوی اســـتکبار جهانـــی بـــوده کـــه دولـــت میانمـــار نیـــز 
ــان  ــوش به فرمـ ــی گـ ــت.مجامع بین المللـ ــده اسـ ــرای آن شـ ــل اجـ عامـ
ـــرای  ـــوان ام الق ـــه عن ـــران ب ـــامی ای ـــوری اس ـــتند .جمه ـــا هس آمریکایی ه
جهـــان اســـام می توانـــد پرچـــم دار پایـــان جنایـــات در میانمـــار باشـــد.
ســـخنگوی کمیســـیون اصـــل 90  : شـــرکت ها و افـــرادی کـــه در 
ــن  ــس ایـ ــه مجلـ ــد بـ ــد بایـ ــت می کننـ ــازی فعالیـ ــت خودروسـ صنعـ
گـــزارش را بدهنـــد کـــه چـــه تحولـــی در ایـــن صنعـــت ایجـــاد کرده انـــد. 
ــت  ــای بی کیفیـ ــی خودروهـ ــالیانه قربانـ ــورمان سـ ــر در کشـ ــزاران نفـ هـ
تولیـــد داخـــل می شـــوند. یکـــی از ایـــن خودروهـــای بی کیفیـــت پرایـــد 

اســـت کـــه مـــدت طوالنـــی در کشـــور تولیـــد شـــده اســـت.
ــرف  ــت: مصـ ــه وزارت بهداشـ ــود تغذیـ ــس اداره بهبـ رئیـ
ـــای  ـــث جهش ه ـــدت باع ـــت در دراز م ـــن اس ـــه« ممک ـــوالت تراریخت »محص

ــاروری شـــود. ژنتیـــک، افزایـــش تومورهـــای ســـرطانی و حتـــی نابـ
یـــک مقـــام مســـئول: هنـــوز تحقیقـــات جهانـــی در خصـــوص 
تاثیـــر مصـــرف محصـــوالت تراریختـــه بـــر روی ســـامت جامعـــه 
ـــی  ـــون و خطای ـــال آزم ـــا در ح ـــت و کل دنی ـــده اس ـــی نش ـــانی نهای انس
ـــان  ـــامت شهروندانش ـــرروی س ـــورها از آن ب ـــیاری از کش ـــه بس ـــت ک اس

حـــذر می کننـــد.
یـــک مســـئول هـــالل احمـــر: ایـــن محمولـــه ۱۰۰ تنـــی حـــاوی 
ــس از  ــه  پـ ــت کـ ــی اسـ ــی و غذایـ ــتی، درمانـ ــتی، بهداشـ ــام زیسـ اقـ
ـــود.   ـــال می ش ـــار ارس ـــای میانم ـــلمان روهینگی ـــردم مس ـــرای م ـــری ب بارگی
ـــر  ـــال احم ـــاب ه ـــی ارزی ـــم عال ـــت، تی ـــالی نخس ـــه ارس ـــا محمول ـــراه ب هم

ـــد. ـــد ش ـــزام خواه ـــز اع نی
ــی: ادعـــای حـــق بازدیـــد از مراکـــز نظامـــی »اختـــراع آمانـــو«  والیتـ
ـــوع اســـت.   ـــه ای ممن ـــرای هـــر بیگان ـــران ب اســـت.بازدید از مراکـــز نظامـــی ای
ـــایت  ـــه س ـــی ب ـــوان دسترس ـــچ عن ـــه هی ـــس ب ـــا آژان ـــته ب ـــای گذش در قراره
ـــر  ـــم. اگ ـــی کردی ـــق نم ـــا تواف ـــود م ـــن ب ـــر چنی ـــود و اگ ـــی نب ـــای نظام ه
او مســـتقل بـــود و تصمیم گیـــری اش بـــر اســـاس اســـتقال بـــود، بایـــد 
بـــرای بازدیـــد از مراکـــز هســـته ای رژیـــم صهیونیســـتی فشـــار مـــی آورد 
ــن  ــغالی بزرگتریـ ــرزمین های اشـ ــته ای در سـ ــاح هسـ ــود سـ ــرا وجـ زیـ
ـــه تجاهـــل  ـــت. آمانـــو در ایـــن زمین خطـــر بـــرای منطقـــه خاورمیانـــه اس

می کنـــد و هیـــچ پاســـخی نـــدارد.
جهانگیـــری معـــاون اول رییـــس جمهـــور: الزم اســـت عملکـــرد ســـتاد 
ـــیب  ـــری و آس ـــورد بازنگ ـــم م ـــت یازده ـــی در دول ـــاد مقاومت ـــی اقتص فرمانده

ـــرد. ـــرار گی ـــی ق شناس
ـــور:  وام قرض الحســـنه  ـــتگی کش ـــدوق بازنشس ـــل صن ـــر عام مدی

۴ میلیونـــی بـــه ۳۰۰ هـــزار بازنشســـته در مهرمـــاه پرداخـــت خواهـــد شـــد.
ــی : کشـــورهای اســـامی بـــرای حمایـــت از مســـلمانان  حاجی دلیگانـ

ـــد. ـــکیل دهن ـــی تش ـــترک نظام ـــروی مش ـــار نی میانم
رئیـــس اتـــاق تعـــاون ایران:اجـــرای طـــرح کشـــوری سرشـــماری 
ـــران  ـــا جهادگ ـــی ه ـــود. تعاون ـــی ش ـــاز م ـــال آغ ـــاه امس ـــا ازمهرم ـــی ه تعاون

ـــتند. ـــور هس ـــاد کش اقتص

ـــاس  ـــت. براس ـــی نیس ـــی و غیرنظام ـــایت های نظام ـــان س ـــی می ـــو: فرق آمان
پروتـــکل الحاقـــی هروقـــت بخواهیـــم از هرجایـــی درخواســـت بازدیـــد 

می دهیـــم.
ـــولگری های  ـــفارتخانه و کنس ـــینی در س ـــن حس ـــزای اربعی ـــراق: وی ـــفیر ع س
ـــن  ـــرخ ای ـــد. ن ـــد ش ـــادر خواه ـــواز ص ـــاه و اه ـــهد، کرمانش ـــران، مش ـــراق در ته ع
ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــته ۴۰ دالر در نظ ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــر نس ـــدون تغیی ـــزا ب وی
ـــار  ـــزا را در اختی ـــه و وی ـــی همچـــون گذرنام ـــدارک قانون ـــد م ـــران بای و همـــه زائ
ـــتفاده از  ـــا اس ـــراق ب ـــاک ع ـــت در خ ـــدگاری و اقام ـــدت مان ـــند. م ـــته باش داش

ـــود. ـــد ب ـــینی ۳۰ روز خواه ـــن حس ـــد اربعی روادی
رئیـــس آژانـــس امنیتـــی رژیـــم صهیونیســـتی: روابـــط ایـــران و 
ـــا  ـــطین ب ـــت فلس ـــت.جنبش مقاوم ـــته اس ـــود برگش ـــه دوران اوج خ ـــاس ب حم

حمایـــت تهـــران در لبنـــان مســـتقر شـــده اســـت.
رئیـــس وزارت جاسوســـی رژیـــم صهیونیســـتی در دیـــدار نتانیاهـــو 
و ترامـــپ در حاشـــیه مجمـــع عمومـــی ســـازمان ملـــل نتانیاهـــو از ترامـــپ 
خواهـــد خواســـت توافـــق بـــا ایـــران را تعلیـــق، اصـــاح و یـــا بـــه صـــورت 

ســـاالنه تمدیـــد کنـــد.
بنیامیـــن نتانیاهـــو در بـــدو ورود بـــه آرژانتیـــن: ایـــران منبـــع 
ـــات  ـــی از اقدام ـــور حت ـــن کش ـــات ای ـــت. اقدام ـــان اس ـــم در جه ـــی تروریس اصل

قـــرون وســـطایی هـــم خشـــن تر اســـت!
ـــه نقـــل از شـــش مقـــام فعلـــی و ســـابق دولـــت آمريـــكا:   ـــرز ب ـــزاری رویت خبرگ
وزراى خارجـــه و دفـــاع ترامـــپ و مشـــاور امنيـــت ملـــى وی طرحـــى را بـــراى مقابلـــه 
ــوریه و  ــراق، سـ ــژه در عـ ــه )بویـ ــدان آن در منطقـ ــران و متحـ ــا ايـ ــر بـ تهاجمی تـ
ـــی  ـــت مل ـــورای امنی ـــه ش ـــته در جلس ـــه گذش ـــرده و آن را روز جمع ـــاده ک ـــن( آم یم
ـــه  ـــا برنام ـــه ب ـــرار داده اند.مقابل ـــپ ق ـــار ترام ـــد در اختی ـــی و تایی ـــرای بررس ـــکا ب آمری
ـــه  ـــور در منطق ـــن کش ـــده ای ـــاح بی ثبات کنن ـــه اصط ـــات ب ـــران و اقدام ـــکی ای موش
ـــى در  ـــای آمريكاي ـــان ناوه ـــه فرمانده ـــتر ب ـــارات بيش ـــاى اختی ـــن اعط و همچنی
ـــن  ـــاد اي ـــارس از مف ـــج ف ـــى در خلي ـــناورهای ايران ـــا ش ـــى ب ـــای احتمال رویارویی ه
ـــق  ـــه از تواف ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــپ توصی ـــه ترام ـــرح ب ـــن ط ـــا در ای ـــت ام ـــرح اس ط
ـــا  ـــاال ت ـــپ احتم ـــد ترام ـــورت تایی ـــرح در ص ـــود.این ط ـــارج نش ـــران خ ـــته ای ای هس

ـــد. ـــد ش ـــی خواه ـــپتامبر( رونمای ـــادی )س ـــاری می ـــاه ج ـــان م پای
ـــد در  ـــد می خواه ـــار اس ـــتی:اگر بش ـــم صهیونیس ـــتری رژی ـــر دادگس وزی

ـــد! ـــرون کن ـــران را از ســـوریه بی ـــد ای ـــد بای ـــی بمان ـــدرت باق ق
ــیا در گفتگـــو بـــا فاکس نیوز:کـــره شـــمالی ســـابقه زیـــادی  ــس سـ رئیـ
ــد نیســـت  ــود دارد و هیـــچ بعیـ ــته ای خـ ــر دانـــش موشـــکی و هسـ در نشـ

ــد. ــرار دهـ ــران قـ ــار ایـ ــود را در اختیـ ــد خـ ــرفت های جدیـ پیشـ
روســـیه:دولت ســـوریه کنتـــرل ۸۵ درصـــد از مناطـــق کشـــور را در 

دارد. اختیـــار 
کـــره شـــمالی در واکنـــش بـــه تشـــدید تحریم هـــای ســـازمان ملـــل 
علیـــه ایـــن کشـــور : آمریـــکا دردی خواهـــد کشـــید کـــه تابحـــال تجربـــه 

نکـــرده اســـت.
ـــه  ـــی را ک ـــد قوانین ـــتان نمی توان ـــان: مجارس ـــم آلم ـــرکل صدراعظ ـــگال م آن

ـــرد. ـــده بگی ـــت را نادی ـــرده اس ـــع ک ـــان وض ـــاره پناهجوی ـــا درب ـــه اروپ اتحادی
اردوغـــان رئیـــس جمهـــوری ترکیـــه: بـــر ســـر مســـاله اســـتان ادلـــب و 
ـــا  ـــت، ب ـــره اس ـــه النص ـــت جبه ـــر تروریس ـــغال عناص ـــه در اش ـــت آن ک سرنوش

ایـــران و روســـیه اختافـــی نداریـــم.
پایـــگاه خبـــری »المصـــدر نیـــوز«: رســـانه های اســـرائیلی قواعـــد 
جدیـــدی دریافـــت کرده انـــد کـــه طـــی آن بناســـت آشـــکارا از آمریـــکا 
ـــک  ـــای ی ـــه معن ـــن ب ـــد. ای ـــوریه کنن ـــگ در س ـــرای جن ـــی ب ـــت آمادگ درخواس
رویارویـــی مســـتقیم بـــا متحـــدان ســـوریه یعنـــی ایـــران و روســـیه اســـت.

ســـازمان خواربـــار و کشـــاورزی ملـــل متحـــد )فائـــو( : در پـــی 
افزایـــش تولیـــد غـــات در جهـــان شـــاخص بهـــای مـــواد غذایـــی در مـــاه اوت )۱۰ 
ـــه مـــاه ژوئیـــه )۱۰ تیـــر تـــا ۹  ـــا کاهـــش ۱٫۳ درصـــدی نســـبت ب مـــرداد تـــا ۹ شـــهریور( ب

ـــید. ـــد رس ـــط ۱۷۶٫۶ واح ـــم متوس ـــه رق ـــرداد( ب م
نماینـــده کـــره شـــمالی در دفتـــر ژنـــو ســـازمان ملل:رژیـــم آمریـــکا بـــازی 
وحشـــیانه  ای بـــرای وارونـــه کـــردن توســـعه قـــدرت اتمـــی کـــره شـــمالی در پیـــش گرفتـــه 
امـــا کـــره شـــمالی در ایـــن زمینـــه بـــه مرحلـــه تکمیلـــی رســـیده اســـت. اقدامـــات آتـــی 
کـــره شـــمالی باعـــث خواهـــد شـــد کـــه آمریـــکا دردناک تریـــن تجربـــه ممکـــن را 

ـــد. ـــته باش داش

یک خط خبر

آبروی جایزه نوبل را بردند
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