
گزینه های شهرداری بیرجند 
به ۵ نفر رسید

احتمال انتخاب گزینه ای خارج از ۵ نفر

در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان تاکید شد:

پیش بینی مجازات محرومیت از خدمات اجتماعی برای مجرمین حرفه ای/5

ـــت:  ـــا گف ـــی ناج ـــه عموم ـــازمان وظیف ـــس س رئی
کلیـــه مشـــموالن غایـــب و غیرغایـــب متولـــد 
کســـرخدمت  از  می تواننـــد  قبـــل  بـــه   ۷۲
ایثارگـــری بهره منـــد شـــوند. ســـردار بهـــرام 
ـــد  ـــه جدی ـــر ابالغی ـــت: براب ـــار داش ـــوروزی اظه ن
مشـــموالن  مســـلح،  نیروهـــای  ســـتاد کل 
ــربازی  ــت سـ ــه غیبـ ــل کـ ــه قبـ ــد ۷۲ بـ متولـ
ــه،  ــت جبهـ ــر خدمـ ــد از کسـ ــد، می تواننـ دارنـ
جانبـــازی و آزادگـــی والدیـــن خـــود بهره منـــد 

ـــموالنی  ـــا مش ـــه تنه ـــان اینک ـــا بی ـــوند. وی ب ش
کـــه بـــه خدمـــت ســـربازی اعـــزام می شـــوند، 
می تواننـــد از کســـرخدمت ایثارگـــری والدیـــن 
ــه و  ــان وظیفـ ــزود: کارکنـ ــوند، افـ ــد شـ بهره منـ
ـــت،  ـــه خدم ـــاده ب ـــرگ آم ـــموالن دارای ب ـــا مش ی
ــه یـــگان خدمتـــی  ــه بـ ــا مراجعـ ــد بـ می تواننـ
والدیـــن، گواهـــی مربـــوط بـــه کســـرخدمت را 
ـــگان خدمتـــی  ـــروی انســـانی ی ـــه نی دریافـــت و ب

خـــود تحویـــل دهنـــد.
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سیاست هم پدر دارد و هم مادر...!!

استاندار اعالم کرد:

اقتصاد مقاومتی برنامه ای عالمانه 
برای برون رفت از مشکالت اقتصادي

همزمان با نخستین روز از ماه محرم؛

همایش شیرخوارگان حسینی در بیش 
از5۰ نقطه استان برگزار می شود

صدای اذان محرم می آید!

انفجار هنگام پخت »ُرب« 
جان دختر ۲ ساله را گرفت

تاکید دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها
بر رعایت نرخ مصوب سود سپرده ها 

یادداشتسرمقاله

8 6

روحانی در گفتگو با سی ان ان به ایاالت متحده هشدار داد

هزینه آمریکا در صورت لغو برجام
پذیرش 85۰ دانشجوی جدید 

در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

برترین های جشنواره ابن حسام خوسفی معرفی شدند/۲

سود سهام عدالت هفته آینده 
واریز می  شود

ــه  ــت: الیحـ ــازی گفـ ــی سـ ــازمان خصوصـ ــاون سـ معـ
ســـاماندهی ســـهام عدالـــت تهیـــه و آزاد ســـازی ایـــن 
ـــل  ـــذاری قاب ـــرمایه گ ـــای س ـــدوق ه ـــب صن ـــهام در قال س
ـــب  ـــس از کس ـــه پ ـــده ک ـــن ش ـــی و تدوی ـــه طراح معامل
ـــس  ـــه مجل ـــی ب ـــب نهای ـــت تصوی ـــاره جه ـــن ب ـــر در ای نظ
ـــه  ـــزود: هفت ـــار اف ـــن محمدتب ـــد. حس ـــد ش ـــال خواه ارس
ــود نقـــدی دریافتـــی از مجامـــع  آینـــده نخســـتین سـ
برگـــزار شـــده برخـــی از شـــرکت هـــا بـــه حســـاب 

مشـــموالن واریـــز خواهـــد شـــد.

»صیاد« برای اعتبار چک 
به شبکه بانکی آمد

ـــور  ـــا حض ـــار و ب ـــول و اعتب ـــورای پ ـــه ش ـــیه جلس در حاش
ـــن  ـــد. ای ـــی ش ـــاد رونمای ـــامانه صی ـــه س ـــئوالن مربوط مس
ـــه  ـــا مرحل ـــک ت ـــته چ ـــت دس ـــدای درخواس ـــامانه از ابت س
نقـــد شـــدن آن را تحـــت کنتـــرل داشـــته و مشـــکالت 
موجـــود را حـــل می کنـــد و بـــه عبارتـــی عاملـــی بـــرای 
ـــه  ـــه چـــک خواهـــد بود.ایـــن ســـامانه ب ـــار ب بازگشـــت اعتب
ـــت چـــک و  ـــری موضـــوع ســـاماندهی وضعی ـــال پیگی دنب
ـــود. ـــه ب ـــورد توج ـــکاوک م ـــی چ ـــامانه مل ـــی س ـــا طراح ب

اجرای 71 برنامه طی هفته دفاع 
مقدس و امر به معروف در استان/4
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yavari@Birjandtoday.ir امروز خراسان جنوبی -یاوری
ـــام  ـــن حس ـــعر اب ـــه ای ش ـــنواره منطق ـــن جش ـــه اولی اختتامی
بـــا حضـــور نماینـــده ولـــی فقیـــه در خراســـان جنوبـــی، رئیـــس 
ـــه  ـــاعران و عالق ـــی از ش ـــتان و جمع ـــگاهی اس ـــاد دانش جه
منـــدان بـــه حـــوزه شـــعر و ادب در ســـالن ایثـــار بیرجنـــد 
ـــی در  ـــان جنوب ـــه در خراس ـــی فقی ـــده ول ـــد.  نماین ـــزار ش برگ
ـــظ« در  ـــر »لف ـــعار از نظ ـــیاری از اش ـــت: بس ـــم گف ـــن مراس ای
رتبـــه خوبـــی قـــرار دارنـــد امـــا از »محتـــوا« بـــی بهـــره هســـتند 
کـــه اشـــعار دوران جاهلیـــت از ایـــن نـــوع اشـــعار بـــوده اســـت.  
آیـــت ا... ســـیدعلیرضا عبـــادی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه برخـــی از 
اشـــعار دارای لفـــظ و محتـــوای خوبـــی هســـتند امـــا شـــاعر آن 
ـــه اســـت؛ ادامـــه داد: بهتریـــن  ـــا مفاهیـــم آن بیگان ســـروده،  ب
ـــم از  ـــعر ه ـــک ش ـــه ی ـــوند ک ـــی ش ـــروده م ـــی س ـــعار زمان اش
نظـــر »لفـــظ و محتـــوا« در اوج باشـــد و هـــم شـــاعر از مفاهیـــم 

ـــرد.   ـــره بب ـــی به ـــه خوب آن ب
 حمیـــد مـــرادی معـــاون فرهنگـــی جهـــاد دانشـــگاهی خراســـان 
جنوبـــی هـــم در ایـــن مراســـم بـــه اســـتقبال خـــوب شـــاعران از 
ـــان  ـــا بی ـــرد و ب ـــاره ک ـــام اش ـــن حس ـــعر اب ـــنواره ش ـــن جش اولی
ـــنواره  ـــن جش ـــه ای ـــه دبیرخان ـــاعر ب ـــر از ۱۶۵ ش ـــه ۹۳۵ اث اینک
ـــب هـــای کالســـیک، شـــعر  ـــن اشـــعار در قال ـــزود: ای رســـید،  اف
ـــی و آزاد( و بخـــش  ـــی )آیین ـــو و ســـپید و در دو بخـــش اصل ن
جنبـــی بـــا موضـــوع محیـــط زیســـت هســـتند.  در ادامـــه 
برگـــزاری ایـــن جشـــنواره،  بـــر اســـاس اعـــالم نظـــر هیـــات 

ـــن  ـــه ای شـــعر اب ـــر اولیـــن جشـــنواره منطق ـــرات برت داوران؛ نف
ـــدند. ـــل ش ـــی و تجلی ـــر معرف ـــرح زی ـــه ش ـــام ب حس

 بخش »کالسیک آیینی«

از  عباســـی  جعفـــر  تهـــران،  از  ســـلیمانی  علـــی 
خراســـان جنوبی و دکتـــر مریـــم میـــری از سیســـتان 
ــن  ــوم ایـ ــرات اول و سـ ــب نفـ ــه ترتیـ ــتان بـ و بلوجسـ

بخـــش را بـــه خـــود اختصـــاص دادنـــد.

 بخش »کالسیک آزاد«

حمیدرضـــا نظـــری از شهرســـتان طبـــس، پرســـتو رضایـــی از 
ـــه  ـــی ب ـــر از خراســـان جنوب کرمانشـــاه و فاطمـــه حســـینی ف
ـــد. ـــا ســـوم ایـــن رشـــته را کســـب کردن ترتیـــب نفـــرات اول ت

 بخش »شعر سپید«

اول،  رتبـــه  خراســـان جنوبی  از  مهرانی فـــر  مهـــدی 
ـــان  ـــی از کرم ـــه دوم و رزا ردین ـــژاد رتب ـــی ن ـــن نخع پروی

رتبـــه ســـوم را بـــه خـــود اختصـــاص دادنـــد.

 بخش »جنبی« با موضوع محیط زیست

از اســـتان گلســـتان و محمـــد  بازرلـــو  شـــعبانعلی 
حســـن قلنـــدری از بیرجنـــد رتبـــه هـــای اول و دوم را 
بـــه دســـت آوردنـــد.  در بخـــش ویـــژه هـــم بـــا نظـــر 
ـــده  ـــوان برگزی ـــه عن ـــماعیلی ب ـــد اس ـــات داوران محم هی
ــای  ــاب صهبـ ــم از کتـ ــن مراسـ ــد.   در ایـ ــی شـ معرفـ
نرگـــس بـــا حضـــور نماینـــده ولـــی فقیـــه در خراســـان 

جنوبـــی رونمایـــی شـــد.

امروز خراسان جنوبی _ حمیدی - رضازاده
ـــه  ـــدن ۵ گزین ـــی ش ـــد از نهای ـــهر بیرجن ـــورای ش ـــس ش رئی
از بیـــن ۳۰ گزینـــه معرفـــی شـــده بـــرای شـــهرداری بیرجنـــد 
ـــه برگـــزاری جلســـه  ـــا اشـــاره ب ـــر داد . دکتـــر تقـــی زاده ب خب
ـــا  ـــد ب ـــهر بیرجن ـــورای ش ـــب ش ـــنبه ش ـــاده دوش ـــوق الع ف
ـــن  ـــت: در ای ـــا گف ـــگار م ـــه خبرن ـــورا ب ـــو ش ـــور ۹ عض حض
جلســـه نامـــه هـــای ارســـالی بـــه شـــورا مـــورد بررســـی 
ـــه  ـــده ب ـــی ش ـــای معرف ـــه ه ـــورد گزین ـــت و در م ـــرار گرف ق

ـــت . ـــه اس ـــورت گرفت ـــر ص ـــادل نظ ـــث و تب ـــورا بح ش
ـــه اینکـــه انتخـــاب  ـــا توجـــه ب ـــدواری کـــرد ب ـــار امی وی اظه
ـــی  ـــک م ـــود نزدی ـــی خ ـــل پایان ـــه مراح ـــد ب ـــهردار بیرجن ش
ـــردم و  ـــه م ـــی آن ب ـــده شـــاهد معرف ـــه آین شـــود طـــی هفت

ـــا باشـــیم. رســـانه ه
ـــرای  ـــورتی ب ـــه مش ـــده از کمیت ـــه آین ـــه داد: هفت وی ادام
نظـــر خواهـــی در مـــورد ایـــن گزینـــه هـــا دعـــوت مـــی 
ـــی مشـــخص شـــدند  ـــه نهای ـــه ۳ گزین ـــد از اینک شـــود و بع

ـــرد. ـــم ک ـــالم خواهی ـــامی را اع اس
ـــر  ـــده غی ـــای باقیمان ـــه ه ـــر گزین ـــه اکث ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــامی  ـــن اس ـــم در بی ـــی ه ـــه بوم ـــزود : گزین ـــد ،اف ـــی ان بوم
ـــه هـــا تفـــاوت فاحشـــی  وجـــود دارد واگـــر بیـــن ایـــن گزین
ــه  ــد گزینـ ــته باشـ ــود نداشـ ــی وجـ ــاظ مدیریتـ ــه لحـ بـ
ـــهر  ـــورای ش ـــس ش ـــود. رئی ـــد ب ـــت خواه ـــی در اولوی بوم
بیرجنـــد بـــر حضـــور خبرنـــگاران در جلســـات روز شـــنبه 
ـــده  ـــه آین ـــال دارد هفت ـــت : احتم ـــرد و گف ـــد ک ـــورا تاکی ش

هـــم حضـــور خبرنـــگاران را در جلســـات شـــورا نداشـــته 
ـــا  ـــرایط مهی ـــن ش ـــده ای ـــای آین ـــه ه ـــا در هفت ـــیم ام باش

ـــود . ـــد ب خواه

احتمال انتخاب گزینه ای خارج از 5 گزینه نیز وجود دارد

ـــد در  شـــنیده هـــا حاکیســـت اعضـــای شـــورای شـــهر بیرجن
ـــنبه  ـــه دوش ـــهردار ک ـــاب ش ـــرای انتخ ـــود ب ـــر خ ـــه اخی جلس
ـــز  ـــه روی می ـــش از ۳۰ گزین ـــان بی ـــد، از می ـــزار ش ـــب برگ ش
بـــه نـــام ۵ نفـــر رســـیدند. شـــنیده مـــی شـــود رونقی)معـــاون 
ـــد(،  ـــداری بیرجن ـــی فرمان ـــی و عمران ـــور فن ـــی ام هماهنگ
ـــی  ـــازندگی(، عظیم ـــیج س ـــازمان بس ـــس س ـــی )رئی زهرای
ـــه  ـــد( ۵ گزین ـــبق بیرجن ـــهردار اس ـــا )ش ـــی و رادنی زاده، امین
ــتند.  ــد هسـ ــهر بیرجنـ ــورای شـ ــز شـ ــده روی میـ باقیمانـ
ـــابقه  ـــال س ـــه ۵ س ـــی زاده ک ـــه عظیم ـــت ک ـــن در حالیس ای
ـــرکل دفتـــر فنـــی اســـتانداری  ـــزد و 2 ســـال مدی شـــهرداری ی
یـــزد را در کارنامـــه دارد اخیـــرا بـــه عنـــوان شـــهردار 
رفســـنجان انتخـــاب شـــده اســـت. گویـــا در ایـــن جلســـه 
ــکل از اژدری  ــاال متشـ ــه ای احتمـ ــده کمیتـ ــرر گردیـ مقـ
)بـــه عنـــوان مطلـــع(، فرهـــادی )نماینـــده اســـتانداری(، 
آرام )نماینـــده دانشـــگاه هـــا(، توکلـــی )نماینـــده نظـــام 
ــی  ــتری(، مالکـ ــل دادگسـ ــیروانی )وکیـ ــی(، شـ مهندسـ
ـــده راه  ـــور )نماین ـــی پ ـــداری(، ول ـــابق فرمان ـــناس س )کارش
و شهرســـازی( و نخعـــی نـــژاد )شـــهردار اســـبق بیرجنـــد 
ـــتانداری(  ـــی اس ـــور عمران ـــی ام ـــابق هماهنگ ـــاون س و مع

ـــن  ـــردد و ای ـــکیل گ تش
اولینـــن  در  کمیتـــه 
فرصـــت بـــر اســـاس 
شـــاخص هـــای مدنظـــر 
ـــه کار در  ـــورا )از جمل ش
مـــدارک  شـــهرداری، 
ســـوابق  تحصیلـــی، 
خدمتـــی، تعامـــل بـــا 

مـــردم و شـــورا و دســـتگاه هـــای مرتبـــط و رســـانه هـــا 
ـــه  ـــد. البت ـــه مطـــرح نمـــره دهن ـــک از ۵ گزین ـــه هـــر ی و...( ب
ـــه ای  ـــت گزین ـــن اس ـــت و ممک ـــورتی اس ـــره مش ـــن نم ای
ـــد در  ـــر اول باش ـــور نف ـــه مذک ـــره کمیت ـــاس نم ـــر اس ـــه ب ک
رای گیـــری اعضـــای شـــورا در مقـــام آخـــر قـــرار گیـــرد و 
ـــن اســـاس  ـــر ای ـــه هـــر حـــال اعضـــای شـــورا ب بالعکـــس... ب
ـــد  ـــه خواهن ـــه ۳ گزین ـــده ب ـــه آین در جلســـه روز شـــنبه هفت
رســـید و در ادامـــه از ایـــن ۳ نفـــر بـــرای ارائـــه دفـــاع از 
ـــه اعضـــا در مســـایل مختلـــف  برنامـــه هـــا و پاســـخگویی ب
ـــن  ـــر گرفت ـــا در نظ ـــا ب ـــد و اعض ـــی آی ـــل م ـــه عم ـــوت ب دع
همـــه جوانـــب شـــهردار بیرجنـــد را انتخـــاب خواهنـــد کـــرد. 
ـــهر  ـــورای ش ـــای ش ـــه اعض ـــود چنانچ ـــی ش ـــه م ـــه گفت البت
ـــر روی گزینـــه ای قـــوی  در هـــر مرحلـــه از مراحـــل مذکـــور ب
ـــکان  ـــند ام ـــدی برس ـــع بن ـــه جم ـــر ب ـــه مدنظ ـــر از ۵ گزین ت
ــد  ــهردار جدیـ ــوان شـ ــه عنـ ــد بـ ــه جدیـ ــاب گزینـ انتخـ

بیرجنـــد وجـــود خواهـــد داشـــت.

سیاست هم پدر دارد وهم مادر...!!
mohammadraeifard@yahoo.com- امروز خراسان جنوبی - محمد راعي فرد

ــرده  ــج کـ ــی را رایـ ــرب المثلـ ــردم ضـ ــن مـ ــه در بیـ ــن کـ ایـ
ــن  ــی برایـ ــت دارد، مبنـ ــرن قدمـ ــم قـ ــش از نیـ ــه بیـ ــد کـ انـ
ـــوده  ـــل ب ـــن دلی ـــه ای ـــاید ب ـــدارد( ش ـــادر ن ـــت پدروم که)سیاس
ــد و کســـی را  ــرار دهنـ ــیه قـ ــردم را در حاشـ ــه مـ و هســـت کـ
بـــه کار سیاســـیون باالدســـتی کاری نباشـــد و مـــردم بیشـــتر 
بـــه خودشـــان و مشکالتشـــان ســـرگرم باشـــند و هـــوس 
ــته  ــد را نداشـ ــران ارشـ ــی از مدیـ ــاب کشـ ــگری و حسـ پرسشـ

ــند!! باشـ
ــی  ــری، یعنـ ــم گیـ ــل و تصمیـ ــوان تحلیـ ــی تـ ــت یعنـ سیاسـ
ــئولین  ــان، یعنـــی مسـ ــوان پرسشـــگری بـــدون لکنـــت زبـ تـ
دایـــم در مظـــان و جایـــگاه  پاســـخگویی بـــه افکارعمومـــی 
باشـــند، یعنـــی مـــردم بـــه آنچنـــان پختگـــی فکـــری برســـند 
ــی  ــد، یعنـ ــخیص دهنـ ــعور تشـ ــعار را از شـ ــد شـ ــه بتواننـ کـ
ــوم  ــا مفهـ ــد تـ ــار بگذارنـ ــت فشـ ــا را تحـ ــت هـ ــه دولـ اینکـ
واقعـــی تحـــزب و تکثـــر در کشـــور را بچشـــند، یعنـــی ایـــن 
ازصدرتاذیـــل همگـــی خـــادم  کـــه مســـئولین ومدیـــران 
وطلبکارآنـــان،  قیـــم  نـــه  باشـــند  مـــردم  وخدمتگـــزاران 
یعنـــی ایـــن کـــه تهدیدهـــا تبدیـــل بـــه فرصـــت شـــوند 
وفرصـــت هـــا تبدیـــل بـــه هـــدف، یعنـــی ایـــن کـــه قانـــون 
ــی  ــد، یعنـ ــون بـ ــی قانـ ــد حتـ ــه باشـ ــاب همـ ــل الخطـ فصـ
لـــب حـــرف و شـــعارهای  لـــت را از قا ایـــن کـــه بتوانـــد عدا
نـــخ نمـــا شـــده درکـــوره واقعیـــت افکنـــد، یعنـــی ایـــن کـــه 
ـــا  ـــارج شـــوند و ب ـــی خ ـــی و فصل ـــه انتخابات ـــزاب از چارچوب اح
ـــه  ـــردم راجـــذب وب ـــد م ـــه دارن ـــی ک ـــا و نقشـــه راه های ـــده ه ای
ـــوند  ـــده ش ـــت زایی لوق ـــن ا ـــه اب ـــه اینک ـــند ن ـــان پاسخگوباش آن
ــد،  ــاال بزننـ ــان را بـ ــره شـ ــات کرکـ ــان انتخابـ ــط در زمـ و فقـ
یعنـــی اینکـــه مســـئوالن تـــوان تحمـــل خواســـت اکثریـــت 
ــای  ــته هـ ــیدن خواسـ ــذ نفـــس کشـ ــد و منافـ ــته باشـ راداشـ

برحـــق مـــردم را مســـدود نکنـــد.
ــه  ــاز دارد کـ ــت نیـ ــت و قابلیـ ــی، درایـ ــدر پختگـ ــت آنقـ سیاسـ
ــه  ــتیابی بـ ــت دسـ ــت  جهـ ــه دوسـ ــمن بـ ــل دشـ ــوان تبدیـ تـ
ـــای  ـــدرت ه ـــن ق ـــد بزرگتری ـــد، بتوان ـــته باش ـــی را داش ـــع مل مناف
علمـــی، اقتصـــادی و سیاســـی جهـــان را دور یـــک میـــز و طـــی 
چانـــه زنـــی هـــای  نفســـگیر جمـــع کنـــد تـــا امتیـــاز بدهـــد و 

امتیـــاز بســـتاند.
ــر  ــدارد را سـ ــادر نـ ـــدر و مـ ـــت پ ــعار سیاس ـــه شـ ــانی ک کسـ
ــردم،  ــردم، کار مـ ــان مـ ــه نـ ــد کـ ــی داننـ ــک مـ ــد نیـ می دهنـ
ـــردم،  ـــق م ـــردم، ح ـــالمت م ـــردم، س ـــاد م ـــردم، اقتص ـــرپناه م س
ســـالمت فرهنگـــی ومالـــی واخالقـــی مـــردم، حـــق دانســـتن 
مـــردم، همـــه وهمـــه ریشـــه اش درسیاســـت اســـت والغیـــر، 
ـــه  ـــت، ریش ـــی اس ـــوی و واقع ـــزاب ق ـــتن اح ـــه اش در داش ریش
ــه اش در  ــت، ریشـ ــی اسـ ــای منطقـ ــتگذاری هـ اش در سیاسـ
حضـــور وتثبیـــت قانـــون پـــاک دســـتان شناســـنامه دار و 

ــت. ــه دار اسـ ــل و ریشـ اصیـ
ـــته  ـــت داش ـــناختی از سیاس ـــردم ش ـــد م ـــت ندارن ـــه دوس ـــی ک آنان
باشـــند همانانـــی هســـتند کـــه نـــه عدالـــت را برمی تابنـــد 
و نـــه اصـــل مترقـــی قســـط را، نـــه حاضرنـــد پاســـخ دهنـــد و 
ـــاد  ـــود فس ـــی ش ـــم م ـــه اش ه ـــد، نتیج ـــس دهن ـــاب پ ـــه حس ن

ــی و اداری !! ــی، سیاسـ ــادی، فرهنگـ اقتصـ
ـــط  ـــه فق ـــی و ن ـــکلی واقع ـــه ش ـــد و ب ـــت باش ـــر درس ـــت اگ سیاس

ـــادر . ـــم م ـــدر دارد و ه ـــم پ ـــذ، ه ـــر روی کاغ ب

34 متر فرش هدیه بانوان سربیشه به بازسازی عتبات عالیات
ـــات  ـــازی عتب ـــرای بازس ـــرش ب ـــع ف ـــر مرب ـــه ۳4 مت ـــتان سربیش ـــوان شهرس بان
عالیـــات بافتنـــد. مســـئول ســـتاد بازســـازی عتبـــات عالیـــات شهرســـتان 
سربیشـــه گفـــت: بانـــوان سربیشـــه 4 تختـــه فـــرش ۶ متـــری، یـــک تختـــه 
گبـــه ۶متـــری و دو تختـــه گلیـــم 2متـــری بـــه ارزش بیـــش از ۱۹ میلیـــون 
ـــفیعی  ـــد. ش ـــرا)س( اهـــدا کردن ـــرت زه ـــن حض ـــاخت صح ـــرای س ـــان ب توم
ـــگز،  ـــتاهای بش ـــه و روس ـــهر سربیش ـــوی ش ـــا را ۵۰ بان ـــرش ه ـــن ف ـــزود: ای اف

ـــد. ـــاه بافتن ـــدت 4م ـــتان و در م ـــن شهرس ـــدر ای ـــک و گلن نی

برگزاری جلسه داوری نشان ملی صنایع دستی استان

معـــاون صنایـــع دســـتی خراســـان جنوبـــی گفـــت: جلســـه داوری نشـــان ملـــی صنایـــع 
ـــاس زاده  ـــین عب ـــود. حس ـــی ش ـــزار م ـــروز برگ ـــی، ام ـــان جنوب ـــتان خراس ـــتی اس دس
ـــد  ـــی و داوری خواهن ـــتان ارزیاب ـــه اس ـــه دبیرخان ـــیده ب ـــر رس ـــش ار ۹۰ اث ـــزود:  بی اف
شـــد و ۱۵ اثـــر بـــه مرحلـــه کشـــوری و دریافـــت نشـــان اعتمـــاد معرفـــی خواهـــد شـــد. 

آغاز ثبت نام از ناشران برای شرکت در نمایشگاه کتاب استان

ـــن نمایشـــگاه  ـــرای شـــرکت در یازدهمی ـــام از ناشـــران سراســـر کشـــور ب ـــت ن ثب
بـــزرگ کتـــاب خراســـان جنوبـــی آغـــاز شـــد.  مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد 
اســـالمی اســـتان خراســـان جنوبـــی گفـــت: ناشـــران سراســـر کشـــور مـــی 
ــان  ــاب خراسـ ــزرگ کتـ ــگاه بـ ــن نمایشـ ــور در یازدهمیـ ــرای حضـ ــد بـ تواننـ
ـــران  ـــی ای ـــای فرهنگ ـــگاه ه ـــه نمایش ـــایت موسس ـــه س ـــر ب ـــا ٣ مه ـــی ت جنوب
ـــزرگ  ـــگاه ب ـــن نمایش ـــزود: یازدهمی ـــی اف ـــد. محب ـــام کنن ـــت ن ـــه و ثب مراجع

کتـــاب اســـتان از  ۱7 تـــا 22 مهـــر در بیرجنـــد برپـــا مـــی شـــود.

بارگاه امامزادگان فردوس غبارروبی و عطرافشانی شد
ــید  ــزادگان سـ ــر امامـ ــارگاه مطهـ ــانی بـ آییـــن معنـــوی غبارروبـــی و عطرافشـ
محمـــد و ســـید ابراهیـــم از نـــوادگان حضـــرت موســـی بـــن جعفـــر)ع( شهرســـتان 
ـــن  ـــوس، ای ـــزارش فان ـــه گ ـــد. ب ـــزار ش ـــئوالن برگ ـــردم و مس ـــور م ـــا حض ـــردوس ب ف
مراســـم معنـــوی بـــا قرائـــت کالم وحـــی شـــروع  شـــد و  مداحـــان اهـــل بیـــت بـــه 
ـــغ ۱7  ـــنه مبل ـــنت حس ـــک س ـــاس ی ـــر اس ـــد. ب ـــت پرداختن ـــل بی ـــب اه ـــر مناق ذک
میلیـــون تومـــان وجوهـــات داخـــل ضریـــح جمـــع آوری و توســـط مـــردم شـــمارش 

ـــد. ـــو داده ش ـــا گالب شستش ـــر ب ـــح مطه ـــل ضری و داخ

آبرسانی سیار به 39 روستای شهرستان قاینات
ـــه  ـــیار ب ـــانی س ـــت: آبرس ـــات گف ـــتایی قاین ـــالب روس ـــور آب و فاض ـــر ام مدی
۶هـــزار و 8۰۶ نفـــر از روســـتاییان ایـــن شهرســـتان در ۳۹ روســـتا بـــا تانکـــر 
ـــا  ـــه ب ـــتاهایی ک ـــداد روس ـــزود: تع ـــدی اف ـــا عی ـــود. محمدرض ـــی ش ـــام م انج
ـــی  ـــش م ـــه 4۹ روســـتا افزای ـــی شـــود در فصـــل تابســـتان ب ـــر آبرســـانی م تانک
ـــود  ـــل کمب ـــه دلی ـــد ب ـــدار دارن ـــه آبرســـانی پای ـــد و بعضـــی از روســـتاهایی ک یاب

ـــود. ـــی ش ـــتفاده م ـــی اس ـــیار کمک ـــر س ـــتان از تانک ـــل تابس آب در فص

4۷ درصد ادارات نهبندان مناسب سازی شدند
ـــر  ـــال حاض ـــه در ح ـــان اینک ـــا بی ـــدان ب ـــتان نهبن ـــتی شهرس ـــس اداره بهزیس رئی
ـــت  ـــرفت اس ـــال پیش ـــته در ح ـــه  گذش ـــبت ب ـــدان نس ـــازی در نهبن ـــب س مناس
گفـــت: مناســـب ســـازی در روســـتاها بـــه ویـــژه روســـتاهای پـــر جمعیـــت حاشـــیه 
شـــهر از ضروریـــات اســـت و تاکنـــون 47 درصـــد ادارات نهبنـــدان مناســـب ســـازی 
ـــزار و  ـــوع ه ـــار داشـــت: در حـــال حاضـــر از مجم ـــی اظه ـــد باران شـــده اســـت. محم
ـــتند  ـــاکن هس ـــتاها س ـــول در روس ـــدان، ۶۳۰ معل ـــتان نهبن ـــول در شهرس ۱2۰ معل

ـــد.  ـــتفاده می کنن ـــتی اس ـــتمر بهزیس ـــر مس ـــتمر و غی ـــات مس ـــه از خدم ک

برترین های جشنواره ابن حسام خوسفی معرفی شدندسرمقاله

گزینه های شورا برای شهرداری بیرجندبه 5 نفر رسید
احتمال انتخاب گزینه ای خارج از 5 نفر
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اســـتاندار خراســـان جنوبـــی در جلســـه ســـتاد راهبـــری 
ــي از  ــت: يکـ ــتان گفـ ــی اسـ ــاد مقاومتـ ــت اقتصـ و مدیریـ
ـــران  ـــف مدي ـــا و وظاي ـــه ه ـــن برنام ـــن و اساســـي تري مهمتري
ــات  ــعارها و منويـ ــاختن شـ ــق سـ ــي محقـ ــرايط فعلـ در شـ
ـــوري  ـــس جمه ـــاي رئي ـــري و برنامـــه ه ـــام معظـــم رهب مق
در زمينـــه اقتصـــاد مقاومتـــي اســـت چـــرا کـــه ايـــن امـــر 
برنامـــه اي عالمانـــه و هوشـــمندانه بـــراي بـــرون رفـــت از 

ــادي اســـت. مشـــكات و معضـــات اقتصـ
لشـــريعه ، ســـتاد اقتصـــاد  محمـــد مهـــدي مـــروج ا
جلســـات  يـــن  مهمتر جملـــه  از  را  مقاومتـــي 
اقتصـــادي اســـتان برشـــمرد و افـــزود: ايـــن جلســـات 
بايـــد فشـــرده تـــر و متراکـــم تـــر و بـــا ارائـــه برنامـــه 
اي زمـــان بنـــدي شـــده ، راهبـــردي و قابـــل اجـــرا 
برگـــزار شـــود تـــا بتـــوان بـــه نتايـــج عملـــي در زمينـــه 
هـــاي مختلـــف بـــراي رســـيدن بـــه اهـــداف اقتصـــاد 

ــت. ــت يافـ ــي دسـ مقاومتـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه در ايـــن جلســـه عـــاوه بـــر مباحـــث 
ــوع  ــر موضـ ــذار بـ ــاي تاثيرگـ ــه هـ ــاير مولفـ ــادي، سـ اقتصـ
ـــي، فرهنگـــي  ـــات امنيت ـــه موضوع ـــي از جمل اقتصـــاد مقاومت
ــورد  ــد مـ ــتقيم بايـ ــر مسـ ــور غيـ ــه طـ ــز بـ ــي نيـ و اجتماعـ
توجـــه قـــرار گيـــرد، افـــزود: اعضـــاي ايـــن ســـتاد بايـــد بـــا 
عزمـــي جـــدي و کامـــًا هدفمنـــد و اثربخـــش در جلســـات 

حضـــور پيـــدا کننـــد.
ـــتان در  ـــم اس ـــاي مه ـــرح ه ـــی از ط ـــو را یک ـــرح تکاپ وی ط
زمينـــه اقتصـــاد مقاومتـــی برشـــمرد و افـــزود: بـــا توجـــه 
بـــه اينکـــه در حـــال حاضـــر رفـــع معضـــل بيـــكاري يكـــي 
ـــد از  ـــت باي ـــت اس ـــام و دول ـــاي نظ ـــه ه ـــن دغدغ از مهمتري
ـــن  ـــل اي ـــراي ح ـــو ب ـــرح تكاپ ـــه ط ـــا از جمل ـــت ه ـــام ظرفي تم

مشـــكل نهايـــت اســـتفاده صـــورت گيـــرد.
ــت  ــن فرصـ ــی از مهمتريـ ــاخت: یکـ ــان سـ ــر نشـ وی خاطـ
ــاي it و  ــرح هـ ــراي طـ ــتان اجـ ــتغالزايي در اسـ ــاي اشـ هـ
ــد  ــتان بايـ ــتغال اسـ ــروه اشـ ــتاد و کارگـ ــه سـ ــت کـ ict اسـ

ــد. ــري كننـ پيگيـ
وی، بـــا بیـــان اینکـــه خراســـان جنوبـــي بـــه دليـــل 
ـــع  ـــديد مناب ـــت ش ـــاله و اف ـــن س ـــاي چندي ـــالي ه خشکس
ــت ،  ــه اسـ ــه مواجـ ــن زمينـ ــکاتي در ايـ ــا مشـ ــي بـ آبـ
ــعه در  ــل توسـ ــن عامـ ــوان مهمتريـ ــه عنـ ــزود: آب بـ افـ
ايـــن اســـتان بـــا كمبـــود مواجـــه اســـت امـــا ايـــن بـــه 
معنـــاي بـــاز ايســـتادن حركـــت قطـــار توســـعه اســـتان 
ــا بیـــان اینکـــه خراســـان  نيســـت. مـــروج الشـــریعه، بـ
ــاي  ــت هـ ــگري داراي ظرفيـ ــوع گردشـ ــي در موضـ جنوبـ
ـــع  ـــي صناي ـــراي معرف ـــد ب ـــت: باي ـــت گف ـــي اس ـــار خوب بس
دســـتي اســـتان برنامـــه اي جامـــع، کامـــل و قابـــل 
اجـــرا ارائـــه شـــود ؛ ايـــن در حاليســـت کـــه بازاريابـــي 
محصـــوالت ، توليـــدات و صنايـــع دســـتي اســـتان مـــي 
ـــل  ـــك قاب ـــش كم ـــن بخ ـــه اي ـــي ب ـــق بخش ـــه رون ـــد ب توان

ــد. توجهـــي نمايـ
ـــراي توســـعه اســـتان  ـــی بســـيار مناســـب ب ـــر را فرصت وی کوی
ــتفاده از توليـــدات هنـــري و  ــرد: اسـ دانســـت وتصريـــح کـ
ــر  ــاوه بـ ــد عـ ــي توانـ ــتان مـ ــدان اسـ ــوالت هنرمنـ محصـ
ـــن  ـــد در اي ـــق تولي ـــه رون ـــدگان ب ـــزه در توليدکنن ـــاد انگي ايج

بخـــش كمـــك كنـــد.

تاکید بر شبکه سازی اشتغال

وی توجـــه بـــه مشـــاغل خانگـــی را مهـــم ارزیابـــي کـــرد و 
ـــا  ـــته و ب ـــود را دانس ـــاي خ ـــته ه ـــدر داش ـــد ق ـــه داد: باي ادام
ـــتان  ـــده اس ـــراروي آين ـــه کاري ف ـــا برنام ـــرار دادن آنه ـــا ق مبن
ـــر اســـاس  در بخشـــهاي مختلـــف را تهيـــه و تدويـــن کـــرده و ب
ـــه  ـــت ك ـــن در حاليس ـــم؛ اي ـــم نمايي ـــود را تنظي ـــت خ آن حرك
ـــك  ـــد كم ـــي توان ـــوزه م ـــن ح ـــتغال در اي ـــازي اش ـــبكه س ش

ـــد. ـــده باش كنن

توجه به معادن به عنوان بنیان مهم اقتصادی

ـــی را دارای  ـــان جنوب ـــتان، خراس ـــت در اس ـــی دول ـــام عال مق
توانمنـــدي هـــاي صنايـــع مرتبـــط بـــا معـــادن و معـــادن 
ـــته  ـــن داش ـــي از مهمتري ـــرد: يک ـــح ک ـــت و تصري ـــي دانس غن
ــي  ــادن غنـ ــود معـ ــي وجـ ــان جنوبـ ــتان خراسـ ــاي اسـ هـ
ــدادادي  ــروت عظيـــم خـ ــوان يـــك ثـ ــه عنـ ــه بـ اســـت کـ
ــورد  ــادي مـ ــم اقتصـ ــان مهـ ــك بنيـ ــوان يـ ــه عنـ ــد بـ بايـ

توجـــه قـــرار گيـــرد.

1700 میلیارد تومان سرمایه گذاری 

در حوزه صنعت و معدن استان اجرایی شود

مـــروج الشـــریعه، بـــا بیـــان اینکـــه بايـــد تـــاش کنيـــم 
تـــا ۱۷۰۰ ميليـــارد تومـــان ســـرمايه گـــذاري در حـــوزه 
افـــزود:  شـــود  اجرايـــي  اســـتان  معـــدن  و  صنعـــت 
ــورت  ــه صـ ــد بـ ــات بايـ ــوالد قاينـ ــه فـ ــکات كارخانـ مشـ
ـــه  ـــرار گرفت ـــي ق ـــورد بررس ـــروژه م ـــل پ ـــي و در مح تخصص

ــود. ــع شـ و مرتفـ
ـــر  ـــت تدبی ـــام و دول ـــزاران نظ ـــتان را کارگ ـــئولین اس وی مس
و اميـــد دانســـت و تصريـــح کـــرد: شـــأن و منزلـــت همـــه 
ـــق  ـــراي محق ـــه ب ـــي وقف ـــاش ب ـــردم و ت ـــه م ـــت ب ـــا خدم م
ســـاختن سياســـت هـــا و برنامـــه هـــاي کاري دولـــت 
دوازدهـــم اســـت و در ايـــن راه هـــم افزايـــي و همپوشـــاني 

بـــا ســـاير دســـتگاه هـــا بســـيار مهـــم اســـت.

ــرد و  ــر رويکـ ــک تغييـ ــی یـ ــاد مقاومتـ ــزود: اقتصـ وی افـ
تغييـــر نگاهـــي اســـت کـــه موجـــب مـــي شـــود ظرفيـــت 
ــه و  ــرار گرفتـ ــه قـ ــتفاده بهينـ ــورد اسـ ــادي مـ ــاي اقتصـ هـ
بـــا رويكـــردي متفـــاوت ، عالمانـــه و هوشـــمندانه اهـــداف 

اقتصـــادي اجـــرا شـــوند.
ــاي  ــرح هـ ــان در طـ ــش بنيـ ــاي دانـ ــه هـ ــت پایـ وی تقویـ
اقتصـــادي را ازمولفـــه هـــاي اقتصـــاد مقاومتـــي دانســـت و 
ـــه بنيـــان هـــاي ســـرمايه گـــذاري، توجـــه  تصريـــح کـــرد: توجـــه ب
بـــه اســـتانداردهاي روز دنيـــا و توجـــه بـــه ظرفيـــت هـــاي بومـــي 
و درون نگـــري از ديگـــر مولفـــه هـــاي اقتصـــاد مقاومتـــي اســـت 
ـــايه  ـــتغال در س ـــد و اش ـــت تولي ـــود ظرفي ـــي ش ـــب م ـــه موج ک

ـــد. ـــا ياب ـــن ارتق ـــر ممك ـــه حداکث ـــش ب ـــت و آرام امني
مقـــام عالـــی دولـــت در اســـتان، بـــا بیـــان اینکـــه 
ــت در  ــوي دولـ ــغلي از سـ ــت شـ ــزار فرصـ ــد ۷۰۰ هـ تعهـ
ــت،  ــتايش اسـ ــل سـ ــزرگ و قابـ ــاري کاري بـ ــال جـ سـ
ــاي  ــه واحدهـ ــي بـ ــئوليت بخشـ ــا مسـ ــد بـ ــزود: بايـ افـ
از تمامـــي ظرفيـــت هـــاي  زيرمجموعـــه و اســـتفاده 
ـــداف در  ـــه اه ـــيدن ب ـــراي رس ـــار ب کاري و اداري در اختي

ــرد. ــاش كـ ــه تـ ــن زمينـ ايـ

تقویت رویکرد های بین المللی استان

ـــر  ـــی را از ديگ ـــذار خارج ـــرمایه گ ـــذب س ـــریعه، ج ـــروج الش م
ـــرد:  ـــح ک ـــت و تصري ـــتان دانس ـــم کاري اس ـــاي مه ـــه ه برنام
ـــن  ـــاي بي ـــت رويكرده ـــراي تقوي ـــع ب ـــه جام ـــک برنام ـــد ي باي
المللـــي اســـتان ارائـــه شـــود تـــا بتـــوان از ظرفيـــت هـــاي 

ـــرد. ـــتفاده ك ـــتر اس ـــر و بيش ـــه بهت ـــز هرچ ـــرزي ني ـــرون م ب
فـــروش  بازارهـــای  در  تولیدکننـــدگان  حضـــور  وی 
محصـــوالت خصوصـــًا در اســـتان هـــاي همجـــوار را 
ــگاه  ــاد نمايشـ ــزود: ايجـ ــرار داد و افـ ــد قـ کيـ ــورد تا مـ
ايـــن  در  اســـتان  توليـــدي  محصـــوالت  يـــن  ويتر
ــده اي  ــن کننـ ــش تعييـ ــد نقـ ــي توانـ ــا مـ ــتان هـ اسـ

ـــد. ـــته باش داش
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عقربـــه هـــای ســـاعت هـــم آهنـــگ عـــزا گرفتـــه انـــد در حوالـــی 
محـــرم. زمیـــن را هـــم اگـــر گـــوش شـــنوایی باشـــد، شـــیونش تـــا 
آســـمان مـــی رود. حکایـــت غریبـــی اســـت ایـــن زمـــان کـــه پســـر 
ـــت  ـــه غرب ـــد ک ـــی افت ـــب م ـــان غری ـــر چن ـــت پیامب ـــدا در ام ـــول خ رس
معنایـــی بســـیار گســـترده مـــی یابـــد و زمـــان بـــه زمـــان هـــم مـــی رود 
ـــن  ـــه )ع(، ای ـــش. ائم ـــی رود در عط ـــرات م ـــه ف ـــت چنانک ـــن غرب ای
ـــا  ـــد ت ـــی گرداندن ـــرم برم ـــه مح ـــا را ب ـــگاه م ـــز ن ـــت نی ـــوایان هدای پیش
ـــت  ـــین)ع( اس ـــت حس ـــون معرف ـــت. کان ـــز، عاشوراس ـــه مرک ـــم ک بدانی
ـــد و  ـــی رس ـــا م ـــه کرب ـــا ب ـــه راه ه ـــه هم ـــد ک ـــراه ش ـــا او هم ـــد ب و بای
ـــه  ـــخ ب ـــاره تاری ـــت دوب ـــد در بازگش ـــود. بگذاری ـــی ش ـــاز م ـــا آغ از کرب
ـــا؛ ـــه کرب ـــگاه امـــام رضـــا)ع( ب ـــم از ن ـــا گزارشـــی بخوانی محـــرم و کرب
ـــه  ـــرم ب ـــد در روز اول مح ـــه گوی ـــده ک ـــت ش ـــبیب روای ـــن ش ـــان ب ری
ـــرم و روز  ـــاره  مح ـــرت درب ـــم..... آن حض ـــا )ع( رفت ـــام رض ـــر ام محض
ـــود  ـــخنانی فرم ـــین )ع( س ـــام حس ـــداز ام ـــت جانگ ـــورا و مصیب عاش
ـــرم  ـــاه مح ـــه م ـــتی ک ـــبیب براس ـــر ش ـــود:  ای پس ـــه ب ـــه از آن جمل ک
ماهـــی اســـت کـــه مـــردم زمـــان جاهلیـــت در گذشـــته بـــه خاطـــر 
ـــی  ـــی دانســـتند ول ـــگ را در آن حـــرام م ـــاه، ســـتم و جن حرمـــت آن م
ـــر  ـــت پیامب ـــه حرم ـــتند و ن ـــه داش ـــاه را نگ ـــت  م ـــه حرم ـــت ن ـــن ام ای
ـــش را  ـــرده و اموال ـــیر ک ـــش را اس ـــته و زنان ـــدان او را کش ـــه فرزن را، ک

ـــرزد. ـــچ گاه نیام ـــان هی ـــد. خدایش ـــارت بردن ـــه غ ب
ـــر حســـین  ـــه کنـــی، ب ـــر چیـــزی گری ـــد شـــبیب اگـــر خواســـتی ب ای فرزن
ــه براســـتی او را هماننـــد  بـــن علـــی بـــن ابیطالـــب گریـــه کـــن کـ
گوســـفند کشـــتند، و بـــه همراهـــش هیجـــده مـــرد از خاندانـــش را 
ـــا  ـــهادت آنه ـــتند، و در ش ـــدی نداش ـــن همانن ـــه در زمی ـــتند ک ـــز کش نی

آســـمان هـــای هفتگانـــه و زمیـــن هـــا گریســـتند، و ....
ــدرش از  ــرد از پـ ــدرم روایـــت کـ ــه پـ ــتی کـ ــبیب براسـ ــر شـ ای پسـ
ـــون  ـــمان خ ـــد آس ـــته ش ـــین )ع( کش ـــدم حس ـــون ج ـــه چ ـــدش ک ج
ـــه  ـــین گری ـــر حس ـــر ب ـــبیب اگ ـــر ش ـــت، ای پس ـــز گریس ـــاک قرم و خ
ـــه  ـــی ک ـــر گناه ـــد ه ـــزد خداون ـــه ات بری ـــر گون ـــکانت ب ـــا اش ـــی ت کن
ـــرزد. ـــه را بیام ـــاد هم ـــا زی ـــم ی ـــزرگ ک ـــا ب ـــک ی ـــی کوچ ـــته باش داش
ـــی  ـــه خـــدای عزوجـــل را در حال ـــر خـــوش داری ک ای پســـر شـــبیب اگ
دیـــدار کنـــی کـــه گناهـــی نداشـــته باشـــی حســـین )ع( را زیـــارت 
ــای  ــر دوســـت داری در آن غرفـــه هـ ــر شـــبیب اگـ کـــن، ای پسـ
ـــس  ـــی پ ـــکونت گزین ـــدا )ص( س ـــر خ ـــا پیامب ـــت ب ـــاخته در بهش س

لعنـــت فرســـت بـــر کشـــندگان حســـین.
ــانی را  ای پســـر شـــبیب اگـــر خـــوش داری ثـــواب و پـــاداش کسـ
ـــر گاه  ـــیدند، ه ـــهادت رس ـــه ش ـــین )ع( ب ـــا حس ـــه ب ـــی ک ـــته باش داش
ـــوز  ـــم فأف ـــت معه ـــی کن ـــا لیتن ـــو »ی ـــادی بگ ـــاد آن حضـــرت افت ـــه ی ب

فـــوزا عظیمـــا.«
ـــر خـــوش داری کـــه در درجـــات واالی بهشـــت  ـــر شـــبیب اگ ای پس
ـــدوه  ـــزن و ان ـــاش در ح ـــن ب ـــزون و اندوهگی ـــس مح ـــی پ ـــا باش ـــا م ب
مـــا، و خوشـــحال و فرحنـــاک بـــاش در فـــرح و خوشـــحالی مـــا، و 
ـــردی  ـــر م ـــتی اگ ـــه براس ـــده ک ـــت م ـــا را از دس ـــتی( م ـــت )و دوس والی
ســـنگی را دوســـت بـــدارد خداونـــد در روز قیامـــت او را بـــا همـــان 

ـــد!. ـــور فرمای ـــنگ محش س
ـــت  ـــت ماس ـــک نوب ـــد و این ـــی رس ـــرم م ـــه مح ـــاره ب ـــان دوب آری، زم
ـــا خـــود را  ـــم ت ـــد کنی ـــا بســـنجیم و گام تن ـــا کرب ـــه خـــود را ب ـــا فاصل ت
ـــان  ـــام چن ـــا ام ـــود را ب ـــد خ ـــم بای ـــن ه ـــرای ای ـــانیم. ب ـــا برس ـــه کرب ب
ـــا را  ـــود م ـــر بش ـــه اگ ـــد چ ـــی نباش ـــکان جدای ـــه ام ـــم ک ـــف کنی تعری
ـــم  ـــرد و ه ـــم ب ـــه خواهی ـــه بیراه ـــا ره ب ـــم م ـــد، ه ـــدا کنن ـــام ج از ام
ـــود را  ـــرد. خ ـــد ب ـــلخ خواهن ـــه مس ـــت را ب ـــام را، امام ـــه ام ـــر ن ـــاز اگ ب
ـــا حقیقـــت  ـــم ت ـــا حســـین ایمـــان خـــود بمانی ـــا برســـانیم و ب ـــه کرب ب
ـــاند.... ـــدف بکش ـــوی ه ـــه س ـــا را ب ـــگاه ه ـــزاز، ن ـــم در اهت ـــون پرچ چ

ــا چنیـــن برداشـــت  ــانه هـ ــا رسـ ــدگان بـ ــه نماینـ ...9۱5 از مصاحبـ
ــر  ــد اگـ ــته انـ ــی نداشـ ــتاندار نقشـ ــاب اسـ ــه در انتخـ ــود کـ می شـ
اینگونـــه اســـت پـــس چـــه کســـی بـــه وزیـــر کشـــور رأی اعتمـــاد 

ــت! داده اسـ
 

ـــک حســـن  ـــب داشـــته باشـــد ی ـــر صـــد عی ...9۱5 فضـــای مجـــازی اگ
ـــتگاه های  ـــه دس ـــت ک ـــادهایی اس ـــردن فس ـــا ک ـــم برم دارد و آن ه
ـــار  ـــارزش انتش ـــه ب ـــد. نمون ـــی کن ـــیدگی م ـــه رس ـــور ب ـــی را مجب نظارت
فیش هـــای حقـــوق نجومـــی در فضـــای مجـــازی کـــه باعـــث شـــد 
ـــه میـــدان رســـیدگی بکشـــاند.  ـــی را ب دســـتگاه هـــای نظارتـــی و کنترل
ـــت  ـــه و زش ـــره کری ـــردن چه ـــا ک ـــرای برم ـــا ب ـــن فض ـــوان از ای می ت
مفســـدین ایجـــاد پارتـــی بـــازی در جـــذب نیـــروی ادارات دولتـــی 

ـــرد. ـــتفاده ک اس
 

ـــران  ...9۱5 ســـام چـــرا بلیـــط هـــای هواپیمـــا را صـــد هـــزار تومـــان گ
ــم  ــوال هـ ــد. وقتـــی سـ ــیاه راه انداختنـ ــازار سـ ــان بـ ــد. آقایـ کردنـ
ـــاال  ـــت. ح ـــلوغ هس ـــون ش ـــا چ ـــن روزه ـــد ای ـــی گوین ـــود م ـــی ش م
مســـئولی نیســـت کـــه بپرســـد چـــون شـــلوغ هســـت بایـــد خـــون 

مـــردم مکیـــده شـــود؟
 

ــازی  ــرم اداره راه و شهرسـ ــت محتـ ــت ریاسـ ــام خدمـ ...9۱5 باسـ
ــان  ــه جلیلیـ ــفالت محلـ ــی و آسـ ــدول کشـ ــوص جـ ــا در خصـ لطفـ

ــاد شـــیرازی اقـــدام نماییـــد. باتشـــکر. ــوار صیـ واقـــع در بلـ
 

ــود را در خصـــوص  ــع خـ ــتان مواضـ ــدگان اسـ ...9۱5 ســـام. نماینـ
ـــده  ـــد در آین ـــردم بدانن ـــه م ـــد ک ـــام کنن ـــد اع ـــتاندار جدی ـــن اس تعیی

ـــد. ـــری کنن ـــود را پیگی ـــه خ ـــا مطالب ـــکر و ی ـــی تش ـــه کس از چ

...9۱5 باســـام و عـــرض ادب و احتـــرام. از میزبانـــان جلســـه باشـــکوه 
اولیـــن یـــادواره شـــهدای شـــمال شـــهر ســـپاس گزاریـــم. بـــه اوج 
لـــذت رســـیدم. خیلـــی عالـــی. اجرتـــان بـــا امـــام زمـــان )عـــج(. 
ـــزار  ـــتر برگ ـــت بیش ـــا عظم ـــات ب ـــن جلس ـــاءا... از ای ـــدوارم ان ش امی

ـــق. ـــا ح ـــا. ی ـــاس دع ـــود. التم ش
 

ـــیس  ـــدو تاس ـــز! از ب ـــی عزی ـــان جنوب ـــروز خراس ـــه ام ـــام ب ...9۱5 س
رادیـــو در اســـتان شـــاهد کســـب مقـــام هـــای برتـــر ایـــن رســـانه 
بودیـــم و اخیـــرا هـــم جشـــنواره بیســـت و هدهـــد کـــه افتخارآفرینـــی 
ـــدر  ـــانه! چق ـــن رس ـــئولین ای ـــی مس ـــغ از قدردان ـــی دری ـــد… ول کردن

ـــد! ـــریف دارن ـــواب تش خ

ـــده کاری هـــای  ـــه آســـفالت کن ـــا شـــهرداری نســـبت ب ...9۱5 ســـام، لطف
ـــه در  ـــی لول ـــم ترکیدگ ـــد از ترمی ـــد، بع ـــدام نماین ـــر اق ـــجاد 23 زودت س

ـــت. ـــده اس ـــا ش ـــود ره ـــال خ ـــه ح ـــده و ب ـــده ش ـــفالت کن ـــه آس کوچ

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

09382220770  تلگرام نمایند.
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121 کیلوگرم تریاک در بیرجند کشف شد
ـــرم  ـــف 121 کیلوگ ـــی از کش ـــان جنوب ـــتان خراس ـــی اس ـــده انتظام فرمان
تریـــاک در بازرســـی از یـــک دســـتگاه ســـواری پرایـــد در شهرســـتان 
ـــس  ـــوران پلی ـــت : مام ـــجاع" گف ـــد ش ـــردار "مجی ـــر داد . س ـــد خب بیرجن
ـــی  ـــار و اطالعات ـــت اخب ـــا دریاف ـــی ب ـــان جنوب ـــی خراس ـــت عموم امنی
مبنـــی بـــر اینکـــه فـــردی 39 ســـاله بـــا هویـــت معلـــوم در زمینـــه خریـــد 
ـــتگیری وی را در  ـــت دارد، دس ـــدر فعالی ـــواد مخ ـــاق م ـــروش و قاچ ، ف
دســـتور کار خـــود قـــرار دادنـــد. وی اظهـــار داشـــت: مأمـــوران پـــس 
از اقدامـــات اطالعاتـــی و تعقیـــب و مراقبـــت هـــای صـــورت گرفتـــه 
ـــه در  ـــی ک ـــرده را هنگام ـــد و نامب ـــایی کردن ـــم را شناس ـــودروی مته خ

ـــد. ـــتگیر کردن ـــود دس ـــن ب ـــه قای ـــد ب ـــیر بیرجن ـــردد در مس ـــال ت ح

انفجار هنگام پخت »ُرب« جان دختر 2 ساله را گرفت

ـــار  ـــت رب دچ ـــگام پخ ـــار هن ـــر انفج ـــر اث ـــه ب ـــاله ای ک ـــر دو س دخت
ـــت داد. ـــود را از دس ـــان خ ـــود، ج ـــده ب ـــوختگی ش س

ـــت ســـوختگی در بیمارســـتان شـــهید  ـــه عل ـــه ب ـــر دو ســـاله ای ک دخت
ـــت داد  ـــود را از دس ـــان خ ـــود، ج ـــده ب ـــتری ش ـــران بس ـــری ته مطه
ـــه  ـــن دختربچ ـــرگ ای ـــان م ـــک در جری ـــری 145 ون ـــوران کالنت و مأم
قـــرار گرفتنـــد. بـــا حضـــور مأمـــوران در بیمارســـتان و تحقیقـــات 
ــی از  ــل در یکـ ــه 10 روز قبـ ــن دختربچـ ــد ایـ ــخص شـ ــه مشـ اولیـ
روســـتاهای همـــدان بـــر اثـــر حادثـــه دچـــار ســـوختگی شـــده و 
ــده  ــل شـ ــری منتقـ ــهید مطهـ ــتان شـ ــه بیمارسـ ــداوا بـ ــرای مـ بـ
اســـت. پـــدر ایـــن دختربچـــه در اظهاراتـــش بـــه مأمـــوران گفـــت: 
ـــزل مشـــغول تهیـــه  17 شـــهریور مـــاه جـــاری دختـــرم در حیـــاط من
رب بـــود کـــه ناگهـــان بـــه دلیـــل شـــعله ور شـــدن شـــعله 

گاز، انفجـــاری رخ داده و منجـــر بـــه مصدومیـــت دختـــرم، نـــوه ام، 

ـــان  ـــه مصدوم ـــس از حادث ـــود، پ ـــده ب ـــان ش ـــادر دامادم ـــاد و م دام
ـــه  ـــوه ام ب ـــا ن ـــدند ام ـــل ش ـــدان منتق ـــهر هم ـــتانی در ش ـــه بیمارس ب
دلیـــل وخامـــت حالـــش بـــه بیمارســـتان شـــهید مطهـــری تهـــران 
ـــس  ـــت. پ ـــا رف ـــات وارده از دنی ـــت جراح ـــه عل ـــا ب ـــد ام ـــل ش منتق
از اظهـــارات پـــدر دختربچـــه، مراتـــب بـــه بازپـــرس کشـــیک قتـــل 
ـــرس  پایتخـــت اعـــالم شـــد کـــه در نهایـــت محســـن مدیرروســـتا؛ بازپ
ـــکی  ـــه پزش ـــی ب ـــد متوف ـــال جس ـــتور انتق ـــران دس ـــی ته ـــور جنای ام

قانونـــی و تحقیقـــات دربـــاره ایـــن پرونـــده را صـــادر کـــرد.

دستگیری رمال کالهبردار

رئیـــس پلیـــس آگاهـــی فرماندهـــی انتظامـــی اســـتان گیـــالن 
از شناســـایی و دســـتگیری یـــک کالهبـــردار در پوشـــش رمالـــی 
ـــی  ـــالح کریم ـــاد ف ـــرهنگ فره ـــر داد. س ـــت خب ـــتان رش در شهرس
گفـــت: در پـــی دریافـــت خبـــری مبنـــی بـــر کالهبـــرداری 
یـــک فـــرد در پوشـــش دعانویســـی، رمالـــی و جادوگـــری از 
شـــهروندان در شهرســـتان رشـــت، بررســـی موضـــوع در دســـتور 
کار پلیـــس قـــرار گرفـــت. وی بـــا اشـــاره بـــه شناســـایی هویـــت 
ــل  ــی از محـ ــزود: در بازرسـ ــوران افـ ــوی مأمـ ــرد از سـ ــن فـ ایـ
ســـکونت ایـــن متهـــم در رشـــت، 24 جلـــد کتـــاب بـــا مضمـــون 

طلســـم و دعانویســـی و همچنیـــن تعـــدادی پـــالک و کاغـــذ بـــا 

ــد. ــط شـ ــف و ضبـ ــاص کشـ ــته هایی خـ نوشـ

 جرئت اعتراض نداشتم!
ـــی آشـــفته خســـته شـــده ام و تحمـــل ســـرزنش  ـــن زندگ ـــر از ای  دیگ
ـــام  ـــت تم ـــا وقاح ـــدارم. او ب ـــوهرم را ن ـــای مادرش ـــن ه ـــا و توهی ه
ـــد  ـــه بای ـــد ک ـــی خوان ـــری م ـــرا کارگ ـــتاد و م ـــی ایس ـــم م ـــه روی روب

ـــه ... ـــم و گرن ـــن کن ـــی ام را تامی ـــوهر زندان ـــای ش ـــه ه هزین
زن 28 ســـاله کـــه بـــه اتهـــام ایـــراد ضـــرب و جـــرح و کتـــک کاری از 
ـــی را  ـــت قضای ـــه دادخواس ـــی ک ـــت درحال ـــرده اس ـــکایت ک ـــرش ش همس
روی میـــز کارشـــناس و مـــددکار اجتماعـــی کالنتـــری ســـپاد مشـــهد 
ـــواده  ـــا خان ـــی ب ـــات شـــدید خانوادگ ـــه اختالف ـــا اشـــاره ب ـــی گذاشـــت ب م
ـــدم و  ـــرخس گذران ـــتان س ـــی را در شهرس ـــت : دوران کودک ـــرش گف همس
ـــدم 14 ســـال بیشـــتر نداشـــتم کـــه  ـــا کالس پنجـــم ابتدایـــی درس خوان ت
ـــرد. بعـــد از ازدواج همســـرم  ـــرای پســـرش خواســـتگاری ک ـــرا ب عمـــه ام م
دســـت مـــرا گرفـــت و بـــه مشـــهد آورد از همـــان زمـــان بـــه بعـــد در منطقـــه 
ـــت  ـــاد داش ـــه اعتی ـــا آن ک ـــرم ب ـــدیم. همس ـــاکن ش ـــاد س ـــماعیل آب اس
فـــردی ســـابقه دار نیـــز بـــود امـــا مـــن هیـــچ وقـــت اجـــازه اعتـــراض 
بـــه شـــوهرم را نداشـــتم در واقـــع هیـــچ گاه نمـــی توانســـتم در برابـــر 
ـــر  ـــخنی را از س ـــا س ـــم و ی ـــه ای بکن ـــرم گالی ـــای همس ـــال و رفتاره اعم
ـــا پســـرعمه ام صاحـــب ســـه  ـــم. طـــی 14 ســـال زندگـــی ب دلســـوزی بگوی
فرزنـــد شـــدم ولـــی همـــواره مادرشـــوهرم تصمیمـــات زندگـــی مـــا را مـــی 

گرفـــت تـــا ایـــن کـــه آخریـــن بـــار حـــدود یـــک ســـال و نیـــم قبـــل دوبـــاره 
ـــار  ـــن ب ـــی ای ـــد ول ـــتگیر ش ـــدر دس ـــل موادمخ ـــام حم ـــه اته ـــرم ب همس
محاکمـــه او بـــا دیگـــر دســـتگیری هایـــش متفـــاوت بـــود چـــرا کـــه اتهـــام 
معاونـــت در قتـــل عمـــدی را نیـــز در پرونـــده کیفـــری خـــودش داشـــت بـــا 
ایـــن وجـــود پـــس از برگـــزاری چندیـــن جلســـه محاکمـــه، دادگاه او را بـــه 
ـــدم  ـــه بعـــد مـــن مان ـــدان محکـــوم کـــرد از آن زمـــان ب تحمـــل 10 ســـال زن

ـــد! ـــم ق ـــد و نی ـــودک ق ـــه ک ـــی و س ـــنگین زندگ ـــارج س و مخ
ـــه  ـــی هزین ـــبزی فروش ـــا س ـــه ب ـــز آن ک ـــتم ج ـــاره ای نداش ـــر چ دیگ
ـــران دراز نشـــود در  ـــزد دیگ ـــا دســـتم ن ـــم ت ـــن کن ـــی را تامی ـــای زندگ ه
ـــردم  ـــی ام را پرداخـــت مـــی ک ـــد مخـــارج همســـر زندان ـــان بای ـــن می ای
ولـــی از زخـــم زبـــان هـــا و ســـرزنش هـــای مادرشـــوهرم در امـــان 
ـــه  ـــه ب ـــپردن وثیق ـــا س ـــرم ب ـــواده همس ـــل خان ـــی قب ـــا مدت ـــودم ت نب
ـــرم  ـــد و همس ـــوهرم گرفتن ـــرای ش ـــه ای ب ـــک ماه ـــی ی دادگاه مرخص
از زنـــدان آزاد شـــد ولـــی بعـــد از آن کـــه مـــدت زمـــان مرخصـــی او 
ـــه  ـــرد ب ـــی ک ـــودداری م ـــدان خ ـــه زن ـــت ب ـــید از بازگش ـــام رس ـــه اتم ب
ـــتم  ـــرم را نداش ـــه همس ـــراض ب ـــت اعت ـــه جرئ ـــن ک ـــل م ـــن دلی همی
ــدان  ــه زنـ ــود را بـ ــا خـ ــتم تـ ــی از او خواسـ ــت و مهربانـ ــا مالیمـ بـ
ـــدت  ـــه ش ـــخنان ب ـــن س ـــنیدن ای ـــا ش ـــرم ب ـــا همس ـــد ام ـــی کن معرف
ـــت.  ـــرون انداخ ـــه بی ـــدم از خان ـــه فرزن ـــراه س ـــه هم ـــک زد و ب ـــرا کت م
ـــتم  ـــان گذاش ـــا او درمی ـــوع را ب ـــم و موض ـــه ام رفت ـــزد عم ـــار ن ـــه ناچ ب
ـــت  ـــت وگف ـــر دانس ـــرا مقص ـــرم م ـــداری از همس ـــه طرف ـــز ب ـــی او نی ول
تـــو همســـر مناســـبی بـــرای پســـرم نیســـتی! فقـــط وظیفـــه داری 
ـــی  ـــن حـــال زمان ـــا ای ـــی ب ـــن کن ـــدان و همســـرت را تامی مخـــارج فرزن
ـــو را طـــالق  ـــرم و ت ـــی مـــی گی ـــه پســـرم آزاد شـــود برایـــش زن زیبای ک
ـــد از  ـــه روز بع ـــت ک ـــدت گرف ـــی ش ـــات زمان ـــن اختالف ـــم! ای ـــی دهی م
ایـــن ماجـــرا مامـــوران زنـــدان همســـرم را دســـتگیر کردنـــد و بـــه زنـــدان 
ـــودادن همســـرم  ـــه ل بازگرداندنـــد حـــاال هـــم مادرشـــوهرم مـــرا متهـــم ب

ـــت. ـــده اس ـــرا بری ـــان م ـــش ام ـــرزنش های ـــا س ـــد و ب ـــی کن م

ـــد  ـــا تأکی ـــی ب ـــان جنوب ـــتان خراس ـــا )ع( اس ـــار الرض ـــپاه انص ـــده س فرمان
بـــر حفـــظ ارزش هـــای امـــر بـــه معـــروف و دفـــاع مقـــدس گفـــت: 10 
ـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر  ـــه امـــر ب ـــا هفت برنامـــه محـــوری همزمـــان ب
ـــری  ـــمی در نشســـت خب ـــی قاس ـــردار عل ـــود. س ـــرا می ش ـــتان اج در اس
ـــی از  ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــه  ام ـــدس و ده ـــاع مق ـــه دف ـــون هفت پیرام
ـــا آغـــاز  ـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر ب منکـــر اظهـــار داشـــت: هفتـــه امـــر ب
ـــروف  ـــه مع ـــای امرب ـــرای احی ـــه ب ـــین )ع( ک ـــام حس ـــام ام ـــرم و قی مح
و نهـــی از منکـــر و زنـــده کـــردن دیـــن بـــود، آغـــاز می شـــود. وی بـــا 
بیـــان اینکـــه امـــام حســـین )ع( بـــه تاریـــخ درس اســـتقامت، ایســـتادگی، 
ـــود  ـــد، افـــزود: آزادی و آزاداندیشـــی راه روشـــنی ب حریـــت و آزادگـــی دادن
ـــاد  ـــا ی ـــه م ـــین )ع( ب ـــام حس ـــژه ام ـــه وی ـــال و ب ـــهدای کرب ـــه ش ـــه هم ک

ـــد. دادن
ـــد  ـــرد: بای ـــان ک ـــی بی ـــان جنوب ـــا )ع( خراس ـــار الرض ـــپاه انص ـــده س فرمان
ـــای  ـــروف و ارزش ه ـــه مع ـــر ب ـــای ام ـــم و ارزش ه ـــه دهی ـــن راه را ادام ای

ـــم. ـــظ کنی ـــدس را حف ـــاع مق دف
ــی  ــب مردمـ ــای داوطلـ ــت نیروهـ ــا همـ ــرد: بـ ــح کـ ــمی تصریـ قاسـ
ســـتاد امـــر بـــه معـــروف اســـتانی و شهرســـتانی پـــا گرفتـــه اســـت و 
ــای  ــاجد، ادارات کل، حوزه هـ ــی در مسـ ــوش مردمـ ــوراهای خودجـ شـ
ـــرد:  ـــازار تشـــکیل شـــده اســـت. وی خاطرنشـــان ک ـــاف و ب ـــه و اصن علمی

ــروه در  ــه 25 گـ ــود دارد کـ ــورا وجـ ــتا در ادارات کل 70 شـ ــن راسـ در ایـ
ـــا را  ـــج ارزش ه ـــانی و تروی ـــر لس ـــئله تذک ـــتند و مس ـــوش هس آن خودج
دنبـــال می کننـــد. فرمانـــده ســـپاه انصارالرضـــا )ع( خراســـان جنوبـــی 
ـــده  ـــکیل ش ـــورا تش ـــا 5 ش ـــروه ب ـــه 10 گ ـــوزه علمی ـــه در ح ـــان اینک ـــا بی ب
اســـت یـــادآور شـــد: در مســـاجد نیـــز 30 گـــروه فعالیـــت می کننـــد. 
ــای  ــه نیروهـ ــوزش بـ ــث آمـ ــت: در بحـ ــار داشـ ــمی اظهـ ــردار قاسـ سـ
ـــن  ـــه در ای ـــد ک ـــوزش دیدن ـــته آم ـــاه گذش ـــر در 6 م ـــز 700 نف ـــب نی داوطل

راســـتا 100 گواهینامـــه صـــادر و 150 نفـــر در حـــال گزینـــش هســـتند.
ـــه  ـــن ب ـــت از آمری ـــون حمای ـــتان قان ـــطح اس ـــه در س ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــال از  ـــه 2 س ـــب ب ـــزود: قری ـــت اف ـــده اس ـــالغ  ش ـــب و اب ـــروف تصوی مع
اجـــرای ایـــن قانـــون می گـــذرد هرچنـــد خیلـــی در تشـــکیالت موفـــق 
ـــرو  ـــادم و پی ـــوان خ ـــه عن ـــز ب ـــا نی ـــت و م ـــی اس ـــا کار مردم ـــم ام نبودی

مـــردم کار را دنبـــال می کنیـــم.
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــان جنوب ـــا )ع( خراس ـــار الرض ـــپاه انص ـــده س فرمان
در بحـــث آمـــوزش یکـــی از موضوعـــات مهـــم بحـــث عفـــاف و 
ـــر از 31  ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــه ام ـــت: هفت ـــت، گف ـــاب اس حج

شـــهریورماه آغـــاز و تـــا 6 مهرمـــاه ادامـــه دارد.
ـــزاری  ـــی از برگ ـــده ســـپاه انصـــار الرضـــا )ع( اســـتان خراســـان جنوب فرمان
ـــت:  ـــر داد و گف ـــتان خب ـــدس در اس ـــاع مق ـــه دف ـــه هفت ـــوان برنام 71 عن

همچنیـــن بازســـازی عملیـــات قـــدس 2 نیـــز در شهرســـتان طبـــس 
ـــاع  ـــه دف ـــت: هفت ـــار داش ـــمی اظه ـــی قاس ـــردار عل ـــود.  س ـــزار می ش برگ
مقـــدس از 31 شـــهریورماه بـــا رژه نیروهـــای مســـلح در 14 نقطـــه اســـتان 
ـــاع  ـــه دف ـــه هفت ـــان اینک ـــا بی ـــود. وی ب ـــاز می ش ـــپاه آغ ـــی س ـــه میزبان ب
ـــه  ـــود ک ـــین )ع( ب ـــام حس ـــت ام ـــتای حرک ـــداد و در راس ـــدس در امت مق
در آن زمـــان جنـــگ تحمیلـــی شـــد و بـــه نامـــوس مســـلمین تجـــاوز 
شـــد افـــزود: خوشـــبختانه ملـــت ایـــران در کنـــار نیروهـــای مســـلح 
ــتادگی  ــت و ایسـ ــال مقاومـ ــت سـ ــه هشـ ــته و نتیجـ ــا خاسـ ــه پـ بـ
ـــار  ـــپاه انص ـــده س ـــان آورد. فرمان ـــه ارمغ ـــا ب ـــرای م ـــی را ب ـــروزی بزرگ پی
ـــر  ـــه خاط ـــدس ب ـــاع مق ـــرد: در دف ـــان ک ـــی بی ـــان جنوب ـــا )ع( خراس الرض
کرامت هـــای انســـانی فضیلت هایـــی کـــه در ســـال های اول انقـــالب 
لـــه شـــده بـــود زنـــده شـــد و امـــروز وارد ســـی و هشـــتمین ســـال 
انقـــالب می شـــویم. ســـردار قاســـمی تصریـــح کـــرد: عـــزت انقـــالب 
ـــه  ـــت ک ـــدس اس ـــاع مق ـــت دف ـــه برک ـــا ب ـــان م ـــن و ایم ـــالمی، دی اس
ـــروف  ـــه مع ـــر ب ـــای ام ـــم و ارزش ه ـــج دهی ـــه تروی ـــد آن را در جامع بای
ــور  ــه حضـ ــان اینکـ ــا بیـ ــم. وی بـ ــظ کنیـ ــدس را حفـ ــاع مقـ و دفـ
ـــرد:  ـــک پیشـــگیری اســـت خاطرنشـــان ک نیروهـــای مســـلح در مرزهـــا ی
در هفتـــه دفـــاع مقـــدس  71 عنـــوان برنامـــه در خراســـان جنوبـــی 
ـــی  ـــان جنوب ـــا )ع( خراس ـــار الرض ـــپاه انص ـــده س ـــود. فرمان ـــزار می ش برگ

ــورد  ــی 37 مـ ــی، برپایـ ــاده روی و کوهپیمایـ ــورد پیـ ــزاری 24 مـ برگـ
نمایشـــگاه های دفـــاع مقـــدس، 24 مـــورد خاطره گویـــی دفـــاع 
ـــزاری 27  ـــه مناطـــق محـــروم و برگ ـــادی ب ـــروه جه ـــزام 3 گ ـــدس، اع مق
مـــورد مســـابقه فرهنگـــی و ورزشـــی را از جملـــه برنامه هـــای هفتـــه 
ـــزاری  ـــار داشـــت: برگ ـــرد.  ســـردار قاســـمی اظه ـــوان ک ـــاع مقـــدس عن دف
ـــهدا،  ـــادواره ش ـــورد ی ـــه، 17 م ـــروی محل ـــهدای آب ـــادواره ش ـــورد ی 6 م
یـــک مـــورد یـــادواره شـــهدای دانـــش آمـــوز، یـــک مـــورد یـــادواره 
شـــهدای زن اســـتان، 4 مـــورد همایـــش نقـــش زنـــان در دفـــاع 
ـــاع  ـــه دف ـــبت هفت ـــه مناس ـــدارس ب ـــور در م ـــورد حض ـــدس و 15 م مق

مقـــدس از دیگـــر برنامه هـــای ایـــن هفتـــه اســـت.

4
خواندني هاي امروز

حاضر جوابی نصرالدین!
روزی بـــاران شـــدیدی 
مـــی  باریـــد. نصرالدیـــن 
خـــود  خانـــه  پنجـــره 
بـــود  کـــرده  بـــاز  را 
مـــی   را  کوچـــه  و 
ــایه را  ــت. همسـ نگریسـ
ــی   ــدی مـ ــه تنـ ــد بـ دیـ
او  نصرالدیـــن  گـــذرد. 
گفـــت:  و  زد  صـــدا  را 
طـــور  ایـــن  »چـــرا 

مـــی دوی؟« گفـــت: »مگـــر نمـــی بینـــی بـــاران بـــه چـــه شـــدت 
ــت؛  ــوب اسـ ــم خـ ــت: »خجالـــت هـ ــن گفـ ــارد؟«. نصرالدیـ می بـ
انســـان از رحمـــت خـــدا ایـــن طـــور فـــرار نمـــی  کنـــد!« آن 
شـــخص ناچـــار بـــا تأنـــی راه پیمـــود تـــا بـــه خانـــه  اش رســـید 
ـــخص  ـــر آن ش ـــود. روز دیگ ـــده ب ـــیده ش ـــوش آب کش ـــل م ـــا مث ام
جلـــوی پنجـــره منـــزل خـــود ایســـتاده بـــود و کوچـــه را تماشـــا 
می کـــرد. ناگهـــان بـــارِش بـــاران شـــروع شـــد. نصرالدیـــن را 
دیـــد در کوچـــه دامنـــش را بـــر ســـر کشـــیده و بـــا عجلـــه مـــی 
دود. فریـــاد زد: »نصرالدیـــن! مگـــر حـــرف دیـــروزت را فرامـــوش 
کـــردی؟! از رحمـــت خـــدا چـــرا فـــرار مـــی کنـــی؟« نصرالدیـــن 
ــابی تـــو می خواهـــی مـــن رحمـــت خـــدا را  گفـــت: »مـــرد حسـ

ــا لگدکـــوب کنـــم؟!« ــر پـ زیـ

االغ با پوست شیر
االغی، پوست شیری را پیدا کرد و پوشید و به حیوانات حمله میکرد

همه فرار میکردند و او از این بابت خوشحال بود...
و خوشحالی خود را با نعره بلند میکرد. روباهی که مثل دیگران از او 
او  دید صدای  وقتی خوب گوش کرد،  مدتی مکث کرد.  بود،  ترسیده 
فرق میکند... به االغ نزدیک شد و با خنده گفت: »اگر دهانت را بسته 
بودی شاید مرا میترساندی اما خودت را لو دادی احمق!« یک احمق 
ـــا این برای مدت  شاید با لباس و ظاهر خوب دیگران را فریب دهد، ام

طوالنی نیست...
چون حرف زدن او، همه چیز را لو میدهد...

رعیت و عتیقه فروش
ـــد.  ـــاده وارد ش ـــی س ـــزل رعیت ـــه من ـــتایی ب ـــی در روس ـــه فروش عتیق
ـــاده و  ـــه ای افت ـــه در گوش ـــی دارد ک ـــس و قدیم ـــه ای نفی ـــد کاس دی
ـــت  ـــد رعی ـــه را بپرس ـــت کاس ـــر قیم ـــد اگ ـــورد. دی ـــه در آن آب میخ گرب
ـــذا  ـــد. ل ـــی نه ـــر آن م ـــی ب ـــت گران ـــود و قیم ـــی ش ـــب م ـــت مطل ملتف
ـــه  ـــری آن را ب ـــا حاض ـــنگی داری آی ـــه قش ـــه گرب ـــان چ ـــت: عموج گف

ـــت:... ـــت گف ـــی؟ رعی ـــن بفروش م
ـــه  ـــت و ب ـــه را گرف ـــت گرب ـــم. رعی ـــک دره ـــت: ی ـــری؟ گف ـــی خ ـــد م چن
دســـت عتیقـــه فـــروش داد و گفـــت: خیـــرش را ببینـــی. عتیقـــه فـــروش 
ـــه  ـــن گرب ـــا خونســـردی گفـــت: عموجـــان ای ـــه ب پیـــش از خـــروج از خان
ـــر اســـت کاســـه آب را هـــم  ممکـــن اســـت در راه تشـــنه اش شـــود بهت
ـــا  ـــیله ت ـــن وس ـــه ای ـــن ب ـــان م ـــت: قرب ـــت گف ـــی. رعی ـــن بفروش ـــه م ب

ـــت. ـــی نیس ـــه فروش ـــه ام. کاس ـــه فروخت ـــج گرب ـــال پن ـــه ح ب
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با این مواد غذایی ید بدن را تامین کنید
غـــده تیروئیـــد افـــراد بـــرای بهتـــر کار کـــردن نیـــاز بـــه یـــد دارد. 
ـــی و  ـــرف ماه ـــا مص ـــد ب ـــی توانی ـــدن را م ـــاز ب ـــورد نی ـــد م ی
ـــی مـــدت  ـــد در طوالن ـــاد ی ـــد. مصـــرف زی ـــات تامیـــن کنی لبنی
ـــه  ـــد شـــود ک ـــده تیروئی ـــرد غ ـــر عملک ـــد باعـــث تغیی ـــی توان م

ـــراه دارد. ـــه هم ـــش وزن را ب ـــد افزای ـــادی مانن ـــم زی عالئ

با فلفل قرمز سوخت و ساز بدن را باال ببرید

ـــه  ـــام کاپسایســـین اســـت ک ـــه ن ـــی ب ـــز دارای ترکیب ـــل قرم فلف
ـــی  ـــرم م ـــدن را گ ـــاده ب ـــن م ـــود، ای ـــی ش ـــدی آن م ـــث تن باع
کنـــد و متابولیســـم را بـــاال مـــی بـــرد و کمـــک مـــی کنـــد 
ـــش وزن  ـــان کاه ـــوزانید، متخصص ـــی بس ـــری اضاف ـــما کال ش
ـــج  ـــس و برن ـــوپ، س ـــه س ـــل را ب ـــه فلف ـــد ک ـــی  کنن ـــه م توصی
ــی  ــم غذایـ ــوزی رژیـ ــت چربی سـ ــا قابلیـ ــد تـ ــه کنیـ اضافـ

ـــد. ـــش دهی ـــود را افزای خ

اضطراب و افسردگی عامل 

کیفیت پایین زندگی زنان نابارور
نابـــاروری عـــالوه بـــر آنکـــه یـــک نقـــص در ســـالمت فـــرد 
اســـت، بـــار اجتماعـــی ســـنگینی نیـــز بـــرای زوج نابـــارور، 
ـــردگی  ـــراب و افس ـــان بـــا اضط بـــه خصـــوص زنـــان دارد، زن
شـــدید، شکســـت در درمـــان قبلـــی و نابـــاروری بـــا علـــت 
ناشـــناخته کیفیـــت زندگـــی پائین تـــری نســـبت بـــه ســـایر 

زنـــان نابـــارور دارنـــد.

نسبت به همساالن خود 

با آهنگی کندتر پیر می شوید
ــت  ــری پوسـ ــد پیـ ــرعت رونـ ــش سـ ــیدن آب در کاهـ نوشـ

ـــت  را  ـــدن، پوس ـــاز ب ـــورد نی ـــن آب م ـــرا تامی ـــش دارد زی نق
ـــروک  ـــدون چ ـــوان و ب ـــان، ج ـــرم، درخش ـــالم، ن ـــوب، س مرط
ـــک  ـــز کم ـــی نی ـــت عضالن ـــظ باف ـــه حف ـــی دارد، آب ب ـــه م نگ

ـــد. ـــی کن م

با مصرف این دارو 

مرگ سریع تر به سراغتان می آید!
مصـــرف کننـــدگان داروهـــای ضدافســـردگی ۳۳ درصـــد 
داروهـــای  دارنـــد،  قـــرار  مـــرگ  معـــرض  در  بیشـــتر 
ـــدن  ـــای ب ـــروتونین در اعض ـــذب س ـــع از ج ـــردگی مان ضدافس
ـــرد مناســـب  ـــری از عملک ـــا جلوگی ـــی شـــوند و در نتیجـــه  ب م
ــد. ــی دهنـ ــرگ را افزایـــش مـ ــو، ریســـک مـ ــن عضـ چندیـ

نوشیدنی برای رفع سموم سیگار در بدن

نیکوتیـــن موجـــود در ســـیگار تـــا ســـه روز در بـــدن افـــراد 

ــر  ــد بـ ــی توانـ ــی مـ ــد، نیکوتیـــن حتـ ــی مانـ ــیگاری مـ سـ
ــان داده  ــات نشـ ــد. تحقیقـ ــذار باشـ ــت اثرگـ ــاختار پوسـ سـ
اســـت کـــه آب هویـــج بـــرای پوســـت اثـــر فوق العـــاده ای 
دارد و سرشـــار از ویتامیـــن هـــای A، C، K و B اســـت کـــه 
ایـــن ویتامین هـــا می توانـــد بـــه از بیـــن بـــردن نیکوتیـــن 

در بـــدن کمـــک کنـــد.

فشارخون باال در نوجوانان را جدی بگیرید

ـــاالن  ـــدازه بزرگس ـــه ان ـــز ب ـــان نی ـــاال در نوجوان ـــون ب ـــار خ فش
ـــد.  ـــی زن ـــیب م ـــا آس ـــب و رگ ه ـــه قل ـــت و ب ـــاک اس خطرن
ـــیگار  ـــی، س ـــم تحرک ـــور، ک ـــاده و ش ـــای آم ـــتفاده از غذاه اس
و مشـــروبات الکلـــی از مهمتریـــن عوامـــل افزایـــش فشـــار 

ـــت. ـــان اس ـــون در نوجوان خ

نوشیدنی که سکته مغزی 
را در افراد افزایش می دهد

ـــرف  ـــای مص ـــتر چ ـــا بیش ـــان ی ـــه فنج ـــه س ـــه روزان ـــرادی ک اف
ـــان  ـــک فنج ـــر از ی ـــه کمت ـــرادی ک ـــه اف ـــبت ب ـــد، نس ـــی کنن م
چـــای ســـیاه یـــا ســـبز در روز مـــی نوشـــند ۲۱ درصـــد 
ـــد. ـــدا مـــی کن ـــا افرایـــش پی ـــه ســـکته در آنه احتمـــال ابتـــال ب

آرامش اعصاب با این میوه

ـــی  ـــه دچـــار تنـــش هـــای فکـــری و فشـــارهای روان کســـانی ک
هســـتند، بـــا روزهـــای دشـــواری زندگـــی خـــود را ســـپری 
مـــی کننـــد و بـــه همیـــن دلیـــل میـــل بـــه غـــذای پختـــه 
ـــانی  ـــت غذارس ـــراد خاصی ـــن اف ـــدن ای ـــرای ب ـــور ب ـــد، انگ ندارن
مناســـبی دارد و بـــرای پاکســـازی بـــدن از مـــواد مضـــر 
ــه  ــت و  از غلبـ ــد اسـ ــی مفیـ ــی و بدنـ ــای روانـ در فرآیندهـ

خشـــکی بـــر سیســـتم عصبـــی پیشـــگیری مـــی کنـــد.

۱۲ گزینه غذایی سالم برای رفع گرفتگی عروق

ـــما  ـــی، ش ـــم غذای ـــه رژی ـــا ب ـــی غذاه ـــزودن برخ ـــر اف ـــالوه ب ع
ـــکل و تنباکـــو جـــدا  ـــد مصـــرف ال ـــد از عـــادات ســـمی مانن بای

ـــوید. ـــریان ها نش ـــداد ش ـــار انس ـــا دچ ـــد ت ـــودداری کنی خ
ـــدی  ـــب ج ـــکلروز عواق ـــان آترواس ـــا هم ـــریان ها ی ـــداد ش انس
ـــه،  ـــن ک ـــه ای ـــر از هم ـــراه دارد و بدت ـــه هم ـــالمت ب ـــرای س ب
ـــخصی  ـــانه مش ـــچ نش ـــه هی ـــت ک ـــوش اس ـــمن خام ـــک دش ی
نـــدارد. رژیم هـــای غذایـــی غنـــی از چربـــی، احتمـــال 
انســـداد شـــریان ها، افزایـــش کلســـترول، فشـــار خـــون 
بـــاال و مشـــکالت گـــردش خـــون را بـــه همـــراه دارد. بـــرای 
جلوگیـــری از ایـــن بیماری هـــا، ۱۲ گزینـــه غذایـــی مفیـــد را 

بـــه رژیمتـــان اضافـــه کنیـــد:
ــیر: ســـیر غنـــی از آنتـــی اکســـیدان هـــا اســـت  *سـ
دارد.  را  آزاد  رادیکال هـــای  بـــا  مبـــارزه  توانایـــی  کـــه 
همچنیـــن، مصـــرف ســـیر منجـــر بـــه کاهـــش کلســـترول 
شـــده، فشـــار خـــون را کاهـــش داده و منجـــر بـــه بهبـــود 
ــام از  ــیر خـ ــرف سـ ــود. مصـ ــما می شـ ــون شـ ــان خـ جریـ
انســـداد شـــریان ها جلوگیـــری کـــرده و از تجمـــع چربـــی 

می کنـــد. جلوگیـــری 
*روغـــن زیتـــون: مصـــرف ایـــن روغـــن از تشـــکیل 

کلســـترول در شـــریان ها جلوگیـــری کـــرده و بـــرای حفـــظ 
ســـالمت قلـــب مفیـــد اســـت. 

*آووکادو: خـــواص مشـــابه روغـــن زیتـــون را دارد و 
ــی  ــیون چربـ ــروری آن از اکسیداسـ ــرب ضـ ــیدهای چـ اسـ

می کنـــد. جلوگیـــری 
ــو: جـــو یکـــی از گزینه هـــای غذایـــی اســـت کـــه  *جـ

نبایـــد از وعـــده صبحانـــه حـــذف شـــود. 
ــوت  ــامل تـ ــن: شـ ــاوی پکتیـ ــای حـ *میوه هـ
ـــش  ـــه کاه ـــر ب ـــور منج ـــروت و انگ ـــپ ف ـــیب، گری ـــی، س فرنگ
کلســـترول ال دی ال خـــون می شـــوند. مصـــرف ایـــن 
میوه هـــا خطـــر ابتـــال بـــه بیماری هـــای قلبـــی را کاهـــش 

می دهـــد.  
ــد  ــترول بـ ــطح کلسـ ــش سـ ــث کاهـ ــه: باعـ *مارچوبـ
ــاد لخته هـــای خـــون جلوگیـــری  ــود و از ایجـ خـــون می شـ

 . می کنـــد
ــار: مقادیـــر زیـــادی از آنتـــی اکســـیدان هـــا را در  *انـ
ـــی از  ـــیب ناش ـــش آس ـــث کاه ـــت و باع ـــای داده اس ـــود ج خ

ــود.  ــدن می شـ ــی در بـ ــع چربـ تجمـ
ـــش  ـــه کاه ـــر ب ـــوالت آن منج ـــویا و محص ـــویا: س *س
قاشـــق   ۳ مصـــرف  و  شـــده  ال  دی  ال  کلســـترول 
قلـــب  بـــرای ســـالمت کلـــی  روز،  در  آن  غذاخـــوری 

ــت.  ــد اسـ مفیـ
ـــن  ـــاوی ویتامی ـــگ ح ـــره رن ـــبزی تی ـــن س ـــی: ای *بروکل
کا اســـت کـــه منجـــر بـــه حفـــظ ســـالمت شـــریان ها 

می شـــود. 
ــی  ــالمون، ماهـ ــی سـ ــرب: ماهـ ــای چـ *ماهی هـ
از جملـــه  آال  قـــزل  ماهـــی  و  ماهـــی ســـاردین  تـــن، 
ـــکیل  ـــری از تش ـــرای جلوگی ـــگا ۳ ب ـــار از ام ـــای سرش گزینه ه
ــار  ــش فشـ ــه کاهـ ــر بـ ــتند و منجـ ــون هسـ ــای خـ لخته هـ

خـــون می شـــوند. 
ـــاک  ـــبب پ ـــگ س ـــره رن ـــبزی تی ـــن س ـــان: ای *بادمج
می شـــود.  کلســـترول  کاهـــش  و  شـــریان ها  کـــردن 
ــذای  ــک غـ ــگ یـ ــه زردرنـ ــن ادویـ ــه: ایـ *زردچوبـ
ضـــد التهابـــی اســـت کـــه از آســـیب های ناشـــی از 
ــری  ــما جلوگیـ ــریانی شـ ــواره شـ ــی در دیـ ــع چربـ تجمـ
می کنـــد و خطـــر ابتـــال بـــه لختـــه شـــدن خـــون را 

می دهـــد. کاهـــش 

امروز خراسان جنوبی- حسین زاده
شـــورای پیشـــگیری از وقـــوع جـــرم اســـتان روز گذشـــته 
ـــگیری از  ـــی و پیش ـــی، اجتماع ـــاون فرهنگ ـــت مع ـــه ریاس ب
ـــزار شـــد. ـــی برگ ـــوع جـــرم دادگســـتری کل خراســـان جنوب وق

اعمال مجازات های جایگزین مجازات حبس 

در جرایم کم اهمیت تر

در ایـــن جلســـه بحـــث دســـتورالعمل مجـــازات هـــای 
جایگزیـــن مجـــازات حبـــس بـــه عنـــوان دســـتور کار اول 
ــی و  ــی، اجتماعـ ــاون فرهنگـ ــد و معـ ــرح شـ ــه مطـ جلسـ
ــت:  ــتان گفـ ــتری اسـ ــرم دادگسـ ــوع جـ ــگیری از وقـ پیشـ
در جرایـــم کـــم اهمیـــت تـــر کـــه قانـــون گـــذار مشـــخس 
ــازات هـــای جایگزیـــن  کـــرده اجـــرای دســـتورالعمل مجـ
ـــالم  ـــت االس ـــد. حج ـــی باش ـــر م ـــد نظ ـــس م ـــازات حب مج
والمســـلمین وحدانـــی نیـــا افـــزود: بایـــد اطـــالع رســـانی 
ــا  ــرد تـ ــورت گیـ ــبی صـ ــازی مناسـ ــگ سـ ــق و فرهنـ دقیـ
دســـتگاه هـــای اجرایـــی بتواننـــد در ارائـــه بخشـــی از 

ــد  ــتفاده نماینـ ــتورالعمل اسـ ــود از ایـــن دسـ ــات خـ خدمـ
ــران و  ــه مدیـ ــد. در ادامـ ــه کار بگیرنـ ــر را بـ ــراد مدنظـ و افـ
نماینـــدگان دســـتگاه هـــای عضـــو شـــورای پیشـــگیری از 
ـــد  ـــان کردن ـــاره بی ـــن ب ـــود را در ای ـــرات خ ـــم نظ ـــوع جرای وق
و در مجمـــوع ایـــن دســـتورالعمل را مفیـــد دانســـته و بـــر 
ــم  ــا هـ ــه بعضـ ــد البتـ ــد کردنـ ــرای آن تاکیـ ــرورت اجـ ضـ
ـــده  ـــالغ نش ـــا اب ـــه م ـــتورالعمل ب ـــن دس ـــه ای ـــد ک ـــوان ش عن

اســـت.

ضرورت پیش بینی مجازات بازدارنده محرومیت

 از خدمات اجتماعی برای مجرمین حرفه ای

ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــه ب ـــن جلس ـــد در ای ـــتان بیرجن ـــدار شهرس فرمان
ـــن  ـــا پایی ـــه و ادارات م ـــت در جامع ـــو و گذش ـــفانه روح عف متاس
ـــرم و  ـــکاب ج ـــس از ارت ـــرم پ ـــک مج ـــی ی ـــت: از طرف ـــت، گف اس
ـــب  ـــر مرتک ـــار دیگ ـــدن ب ـــض آزاد ش ـــه مح ـــس، ب ـــی دوران حب ط
جـــرم مـــی شـــود و ایـــن رونـــد ادامـــه مـــی یابـــد و ایـــن افـــراد بـــه 
مجـــرم حرفـــه ای تبدیـــل شـــده انـــد و بـــا افـــرادی کـــه در شـــرایطی 

ـــه، مرتکـــب جـــرم  ـــر حادث ـــا ب ـــی و بن ـــه صـــورت اتفاق خـــاص و ب
مـــی شـــود تفـــاوت دارنـــد. ناصـــری تصریـــح کـــرد: جـــا دارد 
بـــرای مجرمـــان حرفـــه ای مجـــازات هـــای بازدارنـــده ای از جملـــه 

ـــه شـــود. ـــی در نظـــر گرفت ـــات اجتماع ـــت از خدم محرومی

طرح دستبند الکترونیکی تنها 

در چند استان بزرگ اجرایی شده است

هاشـــمی مدیـــرکل زنـــدان هـــا و اقدامـــات تامینـــی و 
ـــه  ـــس جلس ـــئوال رئی ـــه س ـــخ ب ـــز در پاس ـــتان نی ـــی اس تربیت
ـــتان  ـــد اس ـــا در چن ـــی تنه ـــتبند الکترونیک ـــرح دس ـــت: ط گف
ـــتان  ـــایر اس ـــد در س ـــورت تایی ـــده و در ص ـــی ش ـــزرگ اجرای ب
ـــد  ـــرا در خواه ـــه اج ـــز ب ـــی نی ـــان جنوب ـــه خراس ـــا و از جمل ه
ـــوع  ـــگیری از وق ـــی و پیش ـــی اجتماع ـــاون فرهنگ ـــد. مع آم
ـــر  ـــه نظ ـــت: ب ـــه جلســـه گف جـــرم دادگســـتری اســـتان در ادام
مـــی رســـد اعضـــا آییـــن نامـــه مجـــازات هـــای جایگزیـــن 
ـــه  ـــا اینک ـــد ی ـــرده ان ـــه نک ـــوب مطالع ـــس را خ ـــازات حب مج
ـــت. ـــده اس ـــل نش ـــوب عم ـــا خ ـــتگاه ه ـــه دس ـــالغ آن ب در اب

ضرورت تغییر دیدگاه جامعه و قضات

 در بحث مجازات های جایگزین حبس

ـــن  ـــزود: ای ـــا اف ـــی نی ـــلمین وحدان ـــالم والمس ـــت االس حج
ـــازات  ـــن مج ـــای جایگزی ـــازات ه ـــه مج ـــه ک ـــگ جامع فرهن
ـــد عـــوض شـــود. ضمـــن اینکـــه  ـــد، بای حبـــس را نمـــی پذیرن
ـــن  ـــتانداری آیی ـــه اس ـــد ک ـــه مندن ـــا گالی ـــتگاه ه ـــی دس برخ
ـــالغ نکـــرده کـــه خواهشـــمندیم ایـــن آییـــن نامـــه  نامـــه را اب
ـــد  ـــا بتوانن ـــا آنه ـــردد  ت ـــالغ گ ـــا اب ـــتگاه ه ـــی دس ـــه تمام ب
ـــا  ـــده حتم ـــای پذیرن ـــتگاه ه ـــه دس ـــد. البت ـــاز کنن ـــالم نی اع
ـــه  ـــا توج ـــاز ه ـــالم نی ـــا اع ـــاط ب ـــاده 5 در ارتب ـــاد م ـــه مف ب
ـــا حضـــور  ـــه تشـــکیل کمیتـــه ای ب ـــاز ب ـــد. اگـــر هـــم نی نماین
ـــر  ـــارت ب ـــرای نظ ـــا ب ـــتگاه ه ـــار دس ـــام االختی ـــدگان ت نماین
رونـــد اجـــرای آییـــن نامـــه احســـاس شـــود مـــی توانیـــم 
پیگیـــر شـــویم. وی تصریـــح کـــرد: دیـــدگاه همـــکاران 
ـــرای اســـتفاده از مجـــازات هـــای  ـــز ب قضایـــی و قضـــات را نی
ـــتا  ـــن راس ـــه در ای ـــم ک ـــر دهی ـــد تغیی ـــس بای ـــن حب جایگزی

ـــد.  ـــم ش ـــر خواهی ـــازمانی را پیگی ـــات درون س ـــام اقدام انج

افراد به کار گرفته شده باری

 بر دوش دستگاه های پذیرنده نباشند

ــت  ــده اسـ ــه آمـ ــن نامـ ــن آییـ ــه وی در ایـ ــه گفتـ بـ
ــرم  ــت مجـ ــا رضایـ ــد بـ ــس بایـ ــی حبـ ینـ ــه جایگز کـ
صـــورت گیـــرد و از آنجـــا کـــه مجرمیـــن معمـــوال 
ینـــی را نمـــی پذیرنـــد لـــذا بهتـــر اســـت در  جایگز
ایـــن مـــورد تجدیـــد نظـــر شـــود. عـــالوه بـــر ایـــن از 
یـــن  آنجـــا کـــه ایـــن افـــراد در ضمـــن خدمـــت جایگز
تحـــت پوشـــش بیمـــه نیســـتند چنانچـــه حادثـــه ای 
ــود.  ــد بـ ــم خواهـ ــت مبهـ ــد وضعیـ ــان رخ دهـ برایشـ

بـــه هـــر حـــال بایـــد تدابیـــری اندیشـــیده شـــود 
ــر  ــا بهتـ ــتگاه هـ ــراد در دسـ ــن افـ ــت ایـ ــا از ظرفیـ تـ
لبتـــه ایـــن افـــراد بـــه صـــورت  اســـتفاده شـــود. ا
رایـــگان بـــه کار گرفتـــه مـــی شـــوند و بایـــد بـــه 
ــل  ــه ای عمـ ــه گونـ ــال بـ ــن و سـ ــوان و سـ ــاظ تـ لحـ
پذیرنـــده  دســـتگاه  دوش  بـــر  بـــاری  کـــه  شـــود 
ــه بحـــث بررســـی تصویـــب نهایـــی  ــند. در ادامـ نباشـ
ــه  ــونت بـ ــگیری از خشـ ــی پیشـ ــتورالعمل اجرایـ دسـ
عنـــوان دســـتور کار دوم مطـــرح شـــد و از آنجـــا کـــه 
ــادل  ــث و تبـ ــه بحـ ــن بـ ــش از ایـ ــوع پیـ ــن موضـ ایـ
نظـــر گذاشـــته شـــده بـــود، اعضـــا بـــا ذکـــر صلـــوات 

از کنـــار آن گذشـــتند.
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نوشیدنی برای رفع سموم سیگار در بدنعلمي
khoii@birjandemrooz.com امروز خراسان جنوبی - خویی   

در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان تاکید شد:

مجازات محرومیت از خدمات اجتماعی
 برای مجرمین حرفه ای

ضرورت تغییر دیدگاه قضات و جامعه  در خصوص مجازات های جایگزین حبس
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ــان  ــای انسـ ــه کمکهـ ــی بـ ــودک یمنـ ــون کـ ــف: ۱۰ میلیـ یونیسـ
دوســـتانه نیـــاز دارنـــد.

اقتصاددانـــان: دکتـــر خلیـــل نظـــری مالـــک چســـب هـــل، بـــا 
ـــخنان جنجالـــی، خـــود را بـــه عنـــوان پدیـــده جدیـــد اقتصـــادی و  س

سیاســـی مطـــرح کـــرد.
ـــگاران:  ـــه خبرن ـــخ ب ـــو در پاس ـــا نتانياه ـــدار ب ـــیه دي ـــپ در حاش ترام
ـــران  ـــا اي ـــته ای ب ـــق هس ـــت تواف ـــه سرنوش ـــد ک ـــد دي ـــه زودی خواهي ب

ـــد. ـــد ش ـــه خواه چ
ــن از  ــرد. مـ ــدا آزاد کـ ــران را خـ ــهر تهـ ــورای شـ ــاکالم: شـ زیبـ
خودشـــان هســـتم کـــه دســـتگیرم نمـــی کننـــد! خـــط قرمـــز هـــا را 

رعایـــت مـــی کنـــم.
ـــی  ـــام م ـــل: برج ـــازمان مل ـــر کل س ـــدار دبی ـــور در دی ـــسجمه رئی
توانـــد الگـــوی خوبـــی بـــرای صلـــح و ثبـــات در منطقـــه و جهـــان 
بـــاش. هرگونـــه تغییـــر مرزهـــای منطقـــه بســـیار خطرنـــاک اســـت.

ـــران در جهـــت  ـــا ای ـــاده همـــکاری ب ـــل: آم ـــازمانمل ـــرکلس دبی
ــه تعهداتـــش  ــه همـ ــران بـ ــتیم. ایـ ــه هسـ ــت منطقـ ــح و امنیـ صلـ
در برجـــام عمـــل کـــرده اســـت. همـــه بایـــد حافـــظ برجـــام باشـــند. 
ــه  ــت قاطعانـ ــراق حمایـ ــی عـ ــت ارضـ ــی و تمامیـ ــون اساسـ از قانـ

. می کنیـــم
روحانـــی در دیـــدار رئیـــس جمهـــور فرانســـه: نقـــش فرانســـه در 
ــازه داد  ــت.نباید اجـ ــم اسـ ــابرجام مهـ ــت پسـ ــای مثبـ ــظ فضـ حفـ

ــود. ــف شـ ــام تضعیـ ــتاوردهای برجـ دسـ
مکـــرون: هـــر گونـــه مذاکـــره مجـــدد دربـــاره برجـــام بـــی معنـــا 

اســـت.
آیـــتا...جنتـــی: ایجـــاد اســـتقالل کردســـتان عـــراق؛ ایجـــاد 

یـــک اســـرائیل دیگـــر اســـت.
ـــه معلمـــان  ـــان ب ـــارد توم ـــرورش: ۱۰۰۰ میلی ـــوزشوپ ـــرآم وزی
ـــات  ـــمتی از معوق ـــاه قس ـــر م ـــل از مه ـــا قب ـــیم ت ـــم/در تالش بدهکاری

ـــم. ـــت کنی ـــان را پرداخ فرهنگی
والیتی:»تراریخـــت« ریشـــه »حیـــات«را درایـــن ســـرزمین می زنـــد.

ــه  ــرادی کـ ــوء نیت افـ ــد. سـ ــرار می۱ کننـ ــرا اصـ ــی چـ ــم برخـ نمی دانـ
ـــت. ـــتند، محرزاس ـــه هس ـــت قضی پش

ســـیامک مدیرخراســـانی قاضـــی پرونـــده کهریـــزک و احمدی نـــژاد:  
احمدی نـــژاد از شـــکایت های خصوصـــی تبرئـــه شـــد. فقـــط شـــکایت 
مجلـــس باقـــی مانده/بایـــد دادگاه احمدی نـــژاد تشـــکیل می شـــد.
می دانســـتم احضـــار احمدی نـــژاد تبعـــات و جنجـــال بـــه دنبـــال دارد.

از نظـــر مـــا محمدرضـــا رحیمـــی رهبـــر شـــبکه کالهبـــرداری بود.طبـــق 
ـــم.  ـــوم کن ـــان محک ـــزار توم ـــه 2۰ ه ـــوی را ب ـــتم مرتض ـــون می توانس قان
ـــوی دوری  ـــرد.از مرتض ـــل می ک ـــات منتق ـــه قض ـــش را ب ـــوی نظرات مرتض
ـــادی دارد. ـــان« زی ـــل بی ـــای غیرقاب ـــزک »الیه ه ـــده کهری ـــردم. پرون می ک

ـــر  ـــک ام ـــوه ی ـــنهاد رش ـــدام! پیش ـــی اع ـــی یعن ـــک قاض ـــم ی ـــال دائ انفص
ـــده  ـــه پرون ـــوط ب ـــوه مرب ـــنهاد رش ـــترین پیش ـــی است.بیش ـــیار طبیع بس
بیمـــه ایـــران بـــود. ماجـــرای حســـاب های قوه قضائیـــه چیـــز پنهانـــی 
ـــت.  ـــری نداش ـــت خی ـــرد نی ـــرح ک ـــوع را مط ـــن موض ـــه ای ـــردی ک ـــود. ف نب
ــران بـــه تعهداتـــش در  ــار پایبنـــدی ایـ ــی: آژانـــس ۷ بـ موگرینـ

ــرده اســـت. ــام را تائیـــد کـ برجـ
ـــور را  ـــکار کش ـــت بی ـــد جمعی ـــوم: ۴۰ درص ـــتوزارتعل سرپرس

غ التحصیـــالن دانشـــگاه ها تشـــکیل مـــی دهنـــد. فـــار
ــه  ــاه گزینـ ــور، مهرمـ نوبخـــت، ســـخنگوی دولـــت: رئیـــس جمهـ

ــد. ــی کنـ ــی مـ ــوم را معرفـ وزارت علـ
ـــام  ـــکا از برج ـــر آمری ـــان: اگ ـــورای نگهب ـــخنگوی ش ـــی، س کدخدای

ـــود. ـــد ب ـــودش خواه ـــی خ ـــده اصل ـــود بازن ـــارج ش خ
ــل  ــزب ا...، تـ ــد حـ ــای جدیـ ــوز:قدرتمندی هـ ــینیـ انبیسـ

آویـــو را در وضعیـــت وخیمـــی قـــرار داده اســـت.
ســـیانان: تمرکـــز ترامـــپ در اولیـــن ســـخنرانی خـــود در 
مجمـــع عمومـــی ســـازمان ملـــل بـــرروی کـــره شـــمالی و ایـــران 

ــود. ــد بـ خواهـ

ـــن  ـــش بودجـــه نظامـــي اي ـــکا اليحـــه افزاي ـــود ســـناي آمري ـــیش ـــهم *گفت
کشـــور  کـــه بخشـــي از آن مربـــوط بـــه مقابلـــه بـــا ايـــران اســـت و پیشـــتر مـــورد 
ـــل  ـــق در مقاب ـــا ۸۹ رأي مواف ـــود را ب ـــه ب ـــرار گرفت ـــدگان ق ـــس نماين ـــد مجل تایی

ـــب کـــرد. ـــف تصوی ۸ رأي مخال
ـــطین  ـــکا در فلس ـــی آمری ـــی دائم ـــگاه نظام ـــن پای ـــود اولی ـــیش ـــهم *گفت
ـــور  ـــی رآکت ـــگاه در نزدیک ـــن پای ـــیس ای ـــدف از تاس ـــد. ه ـــاح ش ـــغالی افتت اش
هســـته ای دیمونـــا، کمـــک بـــه پدافنـــد موشـــکی اســـرائیل عنـــوان شـــده 

ـــت. اس
ـــای  ـــا ادع ـــانه ها ب ـــار در رس ـــی اخب ـــار برخ ـــی انتش ـــود در پ ـــیش ـــهم *گفت
ـــام آگاه در  ـــک مق ـــنویه، ی ـــرزی اش ـــه م ـــر در منطق ـــک کولب ـــدن ی ـــته ش کش
ــر  ــرزی و معبـ ــه مـ ــد بازارچـ ــنویه فاقـ ــه اشـ ــت: منطقـ ــور گفـ وزارت کشـ
کولبـــری بـــوده و آنچـــه بـــه عنـــوان تـــردد کولبـــر در ایـــن منطقـــه عنـــوان 

شـــده کامـــاًل بـــی پایـــه و اســـاس اســـت.
ـــادا و  ـــمالی، کان ـــره ش ـــس، ک ـــیه، انگلی ـــکا، روس ـــود  آمری ـــیش ـــهم *گفت
ـــت. ـــن اس ـــا غیرممک ـــه آنه ـــی ب ـــه نظام ـــه حمل ـــتند ک ـــوری هس ـــران، 6 کش ای

ـــه در ایـــن بررســـی  اســـلحه، مســـاحت، آب و هـــوا و جغرافیـــا، عوامـــل چهارگان
بـــوده انـــد. در ایـــن گـــزارش، ایـــران بـــه عنـــوان یکـــی از قدرتمنـــد تریـــن 
ــه  ــر اینکـ ــه، معرفـــی شـــده اســـت عـــالوه بـ نیروهـــای نظامـــی خاورمیانـ
ـــارس و  ـــج ف ـــت خلی ـــادرات نف ـــی ص ـــی آن در تعطیل ـــی و دریای ـــی نظام توانای
ـــن  ـــران را در ای ـــی، ای ـــروی نظام ـــون نی ـــم میلی ـــن از نی ـــتن بی ـــار داش در اختی

ـــت. ـــرار داده اس ـــت ق فهرس
ـــر دنیـــا در مجمـــوع  ـــزان درآمـــد زنـــان در سراس *گفتـــهمـــیشـــود می
۱۸ تریلیـــون اســـت؛ ایـــن در حالـــی اســـت کـــه میـــزان خـــرج آن هـــا 2۸ 

تریلیـــون مـــی باشـــد!
ـــی  ـــج زندان ـــر پن ـــل،از ه ـــرو در برزی ـــدان کاراندی ـــود در زن ـــیش ـــهم *گفت
ـــه  ـــدان ب ـــن زن ـــت. ای ـــده اس ـــزارش ش ـــدز گ ـــروس ای ـــه وی ـــوده ب ـــر آل ـــک نف ی

ـــت. ـــده اس ـــاب ش ـــان انتخ ـــدان جه ـــن زن ـــناک تری ـــوان ترس عن
*گفتـــهمـــیشـــود فدراســـیون جهانـــی شـــطرنج، رســـمًا نـــام ایـــران 
را وارد رنکینـــگ جهانـــی کـــرد. ایـــن اتفـــاق بـــه دنبـــال اخـــراج ایـــران از 

فدراســـیون جهانـــی بـــه علـــت بدهـــی صـــورت گرفتـــه اســـت.
ـــت  ـــیا، وان ـــژو ۴۰۵، پرش ـــد، پ ـــای پرای ـــد خودروه ـــودتولی ـــیش ـــهم *گفت
ـــا  ـــردن اســـتانداردهای الزم ت ـــاس نک ـــل پ ـــه دلی ـــاد و ســـمند ســـری اول ب زامی

ـــد. ـــد ش ـــف خواه ـــده متوق ـــال  آین ـــاه س دی م
*گفتـــهمـــیشـــود آنـــگ ســـان ســـوچي ســـرانجام ســـکوت خـــود را 
شکســـت و در خصـــوص مســـلماناني کـــه بـــه بنـــگالدش مي گريزنـــد ابـــراز 

نگرانـــي کـــرد!
ــورهای  ــه کشـ ــول بـ ــی پـ ــن المللـ ــدوق بیـ ــودصنـ ــیشـ ــهمـ *گفتـ
نفت خیـــز هشـــدار داده اســـت کـــه  ســـال 2۰۴۰ پایـــان عصـــر ســـلطه نفـــت 

خواهـــد بـــود.
ـــان  ـــی مرزب ـــعید برات ـــدر س ـــا پ ـــوز ب ـــی مرم ـــود در تماس ـــیش ـــهم *گفت
ربـــوده شـــده ایرانـــی ، از وی  درخواســـت ۴ میلیـــارد تومـــان بـــرای آزادی 

فرزندشـــان کـــرده انـــد.
*گفتـــهمـــیشـــود رژیـــم صهیونیســـتی اعـــالم کـــرد بـــا اســـتفاده از 
ـــزب ا...  ـــه ح ـــق ب ـــاد متعل ـــک پهپ ـــه ی ـــوت ب ـــکی پاتری ـــاع موش ـــامانه دف س
ــلیک  ــود، شـ ــغالی بـ ــرزمین های اشـ ــه سـ ــال ورود بـ ــوریه در حـ ــه از سـ کـ

کـــرده اســـت.
ـــس  ـــی مجل ـــه اطالعات ـــو کمیت ـــورد، عض ـــز النکف ـــود جیم ـــیش ـــهم *گفت
ـــه ای در اختیـــار دارد کـــه ترامـــپ  ســـنای آمریـــکا مدعـــی شـــده  اطالعـــات محرمان

ـــد. ـــد نکن ـــام را تایی ـــه برج ـــران ب ـــدی ای ـــد پایبن ـــا می توان ـــه آنه ـــتناد ب ـــا اس ب
ـــن  ـــمالی در ای ـــفیر کره ش ـــپانیا س ـــه اس ـــود وزارت خارج ـــیش ـــهم *گفت
کشـــور را عنصـــر نامطلـــوب اعـــالم کـــرد و از وی خواســـت تـــا پایـــان مـــاه 

ـــد. ـــرک کن ـــپانیا را ت ـــالدی، اس ـــاری می ج
*گفتـــهمـــیشـــود وزیـــر راه از پیشـــنهاد پرداخـــت وام ۷۰ میلیـــون 
ـــوردی  ـــت هوان ـــازی صنع ـــرای نوس ـــوی ها ب ـــط فرانس ـــران توس ـــه ای ـــی ب یوروی

ــر داد. ــتم ها خبـ ــای سیسـ و ارتقـ

گفتهمیشودشمانشنیدهبگیریدکوتاهازدیگررسانهها روحانیدرگفتگوباشبکهتلویزیونیسیانانبهایاالتمتحدههشدارداد

هزینهآمریکادرصورتلغوبرجام
امروز خراسان جنوبی- پژوهش

ـــت  ـــور وق ـــس جمه ـــه رئی ـــود ک ـــات ب ـــت اصالح ـــه دول از میان
بـــا خبرنـــگار ایرانـــی االصـــل شـــبکه تلویزیونـــی ســـی ان 
ان امریـــکا، کریســـتین امانپـــور ، بـــرای نخســـتین بـــار بـــه 
گفتگـــو نشســـت و ایـــن را فرصـــت دیـــد بـــرای رســـاندن 
پیـــام مـــردم و دولـــت ایـــران بـــه مـــردم ســـایر کشـــورها 
ــد  ــه بعـ ــال بـ ــده. از آن سـ ــاالت متحـ ــردم ایـ ــًا مـ خصوصـ
ـــو  ـــور گفتگ ـــا امانپ ـــاری ب ـــم چندب ـــژاد ه ـــدی ن ـــود احم محم
کـــرد و حـــاال روحانـــی در دولـــت دوازدهـــم بـــه ابهامـــات 
امانپـــور بـــه نمایندگـــی از رســـانه هـــای آمریکایـــی پاســـخ 
مـــی دهـــد. روحانـــی در ایـــن گفتگـــوی تلویزیونـــی از 
ــو  ــورت لغـ ــل در صـ ــرف مقابـ ــای طـ ــه هـ ــام و هزینـ برجـ
ـــودن  ـــی ب ـــش بین ـــل پی ـــن از غیرقاب ـــت، همچنی ـــام گف برج
ترامـــپ ، آزمایـــش هـــای موشـــکی کـــره شـــمالی و نســـل 
ـــور  ـــس جمه ـــار. رئی ـــا در میانم ـــلمانان روهینگی ـــی مس کش
ــرد  ــد کـ ــو تاکیـ ــن گفتگـ ــران در ایـ ــالمی ایـ ــوری اسـ جمهـ
بـــرای خـــروج احتمالـــی آمریـــکا از برجـــام پیـــش بینـــی 
ــورت  ــکا در صـ ــی آمریـ ــم ولـ ــام داده ایـ ــای الزم را انجـ هـ

خـــروج بیشـــترین زیـــان را خواهـــد دیـــد. 
ــتین  ــی ان ان؛ کریسـ ــی سـ ــبکه تلویزیونـ ــزارش شـ ــه گـ بـ
امانپـــور خبرنـــگار ایـــن شـــبکه گفـــت: اوضـــاع در مقایســـه 
ـــم،  ـــدار کردی ـــه دی ـــش از آن ک ـــال پی ـــته و س ـــال گذش ـــا س ب
ـــس  ـــر رئی ـــما اگ ـــر ش ـــه نظ ـــت؛ ب ـــده اس ـــاوت ش ـــیار متف بس
جمهـــور ترامـــپ آمریـــکا را از توافـــق هســـته ای، برجـــام، 

خـــارج کنـــد چـــه روی مـــی دهـــد؟
آقـــای روحانـــی گفـــت:  برجـــام بـــه عنـــوان توافقـــی بیـــن 
ـــازمان  ـــت س ـــورای امنی ـــد ش ـــورد تایی ـــه م ـــت ک ـــی اس الملل
ملـــل نیـــز قـــرار گرفتـــه اســـت. خـــروج از چنیـــن توافقـــی 
مـــی توانـــد بـــرای آمریـــکا هزینـــه هـــای زیـــادی ایجـــاد 
کنـــد و بـــاور نـــدارم آمریکایـــی هـــا مایـــل باشـــند چنیـــن 
ـــی  ـــا ب ـــرای آنه ـــال ب ـــه کام ـــرای کاری ک ـــنگینی را ب ـــه س هزین
ـــه ای  ـــچ نتیج ـــن کاری هی ـــد. چنی ـــل کنن ـــت، تقب ـــده اس فای
ـــی در عیـــن حـــال، باعـــث مـــی شـــود  ـــدارد ول ـــکا ن ـــرای آمری ب
بـــه صـــورت عمومـــی اعتبـــار عمومـــی آمریـــکا در میـــان 

ـــد. ـــش یاب ـــدت کاه ـــه ش ـــان ب ـــورهای جه کش
ـــه  ـــران چ ـــش ای ـــد؟ واکن ـــی کنی ـــه م ـــما چ ـــت ش ـــور گف امانپ

ـــود؟ ـــد ب خواه
رئیـــس جمهـــور ایـــران گفـــت: مـــا گزینـــه هـــای زیـــادی 
در خصـــوص ایـــن مســـاله پیـــش رو داریـــم و در صورتـــی 
ـــادی  ـــر زی ـــود، فک ـــارج ش ـــام خ ـــد از برج ـــکا بخواه ـــه آمری ک
ــاره واکنـــش  ــی دربـ ــناریوی احتمالـ در خصـــوص ایـــن سـ
مـــا انجـــام شـــده اســـت. اگـــر چنیـــن کاری انجـــام شـــود 
ـــران را شـــاهد  ـــای ای ـــش و گام ه ـــه ســـرعت واکن ـــان ب جهانی
خواهنـــد بـــود. ایـــن گام هـــا در طـــول چنـــد روز برداشـــته 
ـــش  ـــه واکن ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــال، ب ـــن ح ـــا ای ـــوند. ب ـــی ش م
هـــا و اقدامـــات و سیاســـت هـــای آقـــای ترامـــپ تـــا 
ـــا  ـــث ه ـــا بح ـــتند، م ـــی هس ـــش بین ـــل پی ـــر قاب ـــدودی غی ح
و تفکـــرات عمـــده ای در خصـــوص واکنـــش مـــان انجـــام 

داده ایـــم.
ــران  ــت ایـ ــات دولـ ــر مقامـ ــا دیگـ ــن بـ ــت: مـ ــور گفـ امانپـ
ـــاره دیپلماســـی توئیتـــری آقـــای  صحبـــت کـــرده ام، شـــما درب
ـــک  ـــا ی ـــرد ی ـــک راهب ـــن را ی ـــد؟ ای ـــری داری ـــه نظ ـــپ چ ترام
ـــی  ـــف م ـــرج توصی ـــک هـــرج و م ـــا ی ـــد ی ـــی دانی سیاســـت م

ـــد؟ کنی

ـــر  ـــه ه ـــت: ب ـــی گف ـــای روحان آق
حـــال ایـــن شـــیوه ای اســـت 
ـــروع  ـــود ش ـــپ خ ـــای ترام ـــه آق ک
ـــی  ـــاال م ـــت. وی احتم ـــرده اس ک
خواهـــد بـــه صـــورت مســـتقیم 
ــا،  ــانه هـ ــو زدن از رسـ ــا جلـ و بـ
وارد  فعاالنـــه  صورتـــی  بـــه 
ـــتقیم  ـــای مس ـــت ه ـــی صحب برخ
ـــن  ـــاص ای ـــورت خ ـــه ص ـــود. ب ش
مســـاله را مشـــکل نمـــی دانـــم 
ــی آنچـــه کـــه وی توئیـــت  ولـ
مـــی کنـــد بـــا اظهـــارات دیگـــر 
مقامـــات آمریکایـــی همخوانـــی 
ــود  ــن در ذات خـ ــدارد و همیـ نـ
مـــی توانـــد باعـــث بـــروز هـــرج 

و مـــرج هایـــی شـــود. 
ـــگالدش  ـــار و بن ـــان میانم ـــه در می ـــه را ک ـــت: آنچ ـــور گف امانپ
ـــا در  ـــلمان روهینگی ـــت مس ـــاهدید؛ اقلی ـــد ش ـــی ده روی م
ایالـــت راخیـــن بیـــرون رانـــده مـــی شـــوند. موضـــع ایـــران 
ـــدازه  ـــه ان ـــا چ ـــوع ت ـــن موض ـــت و ای ـــوص چیس ـــن خص در ای
ـــر  ـــه ای دیگ ـــدف و بهان ـــه ه ـــدن ب ـــل ش ـــد در تبدی ـــی توان م

ـــد؟ ـــاک باش ـــا خطرن ـــر دنی ـــا در سراس ـــت ه ـــرای تروریس ب
رئیـــس جمهـــور گفـــت: کـــم ســـابقه اســـت کـــه وضعـــی 
ـــود  ـــای خ ـــه ه ـــر از خان ـــزار نف ـــد ه ـــه چهارص ـــد ک ـــش آی پی
ـــی  ـــای امنیت ـــت نیروه ـــه دس ـــان ب ـــه هایش ـــوند، خان آواره ش
ــه  ــک فاجعـ ــن یـ ــود. ایـ ــیده شـ ــه آتـــش کشـ ــار بـ میانمـ
ـــط  ـــه فق ـــان دارد و ن ـــه جری ـــت ک ـــی اس ـــل کش ـــانی و نس انس
مســـلمانان، بلکـــه همـــه کشـــورهای جهـــان بایـــد در برابـــر 
ــی میانمـــار  اقدامـــات اخیـــر دولـــت و نیروهـــای امنیتـ
بایســـتند و حمایـــت هـــای گســـترده ای از آوارگان میانمـــاری 

در بنـــگالدش صـــورت دهنـــد. 
ــذب  ــرای جـ ــی بـ ــد عاملـ ــی توانـ ــا مـ ــت آیـ ــور گفـ امانپـ

ـــد؟ ــا باش ـــت هـ تروریس
ــات،  ــه اقدامـ ــن گونـ ــه ایـ ــت: همیشـ ــی گفـ ــر روحانـ دکتـ
ســـرکوب مـــردم و بیـــرون رانـــدن آنـــان از خانـــه هایشـــان 
و نســـل کشـــی مـــی توانـــد زمینـــه را بـــرای نســـل کشـــی 
و خشـــونت فراهـــم آورد و ممکـــن اســـت تروریســـت هـــا 
ـــه  ـــد. وظیف ـــتفاده کنن ـــی اس ـــن فضای ـــد از چنی ـــم بخواهن ه
ماســـت کـــه اجـــازه ندهیـــم از ایـــن مســـاله بـــه عنـــوان 
عاملـــی بـــرای جـــذب نیـــرو اســـتفاده کننـــد. زمانـــی کـــه 
ــدان  ــد و از میـ ــورده انـ ــا شکســـت خـ ایـــن تروریســـت هـ
ـــکی  ـــدند، ش ـــده ش ـــرون ران ـــراق بی ـــوریه و ع ـــرد س ـــای نب ه
نیســـت کـــه بـــه دنبـــال تمرکـــز در نقطـــه ای دیگـــر مـــی 
گردنـــد و ایـــن خطـــری بـــزرگ بـــرای مـــا و قطعـــا همـــه 

ــت.  ــوص اروپاسـ ــان و بخصـ جهانیـ
ـــش  ـــمین آزمای ـــاره شش ـــما درب ـــش ش ـــت: واکن ـــور گف امانپ
هســـته ای رهبـــر کـــره شـــمالی و آزمایـــش موشـــک قـــاره 
ـــرزمین  ـــد س ـــن و تهدی ـــاالی ژاپ ـــک از ب ـــت موش ـــا، هدای پیم

ـــت؟ ـــکا چیس ـــای آمری ه
دکتـــر روحانـــی گفـــت: موضـــع مـــا اصـــوال در برابـــر ســـالح 
هســـته ای روشـــن اســـت، مـــا مخالـــف هـــر گونـــه تســـلیحات 
ـــتیم  ـــته ای هس ـــه تســـلیحات هس ـــی و از جمل کشـــتار جمع
ـــود  ـــا ناب ـــر دنی ـــد در سراس ـــلیحات بای ـــن تس ـــم ای ـــاور داری و ب
شـــوند. از ایـــن رو، موضـــع و دیـــدگاه مـــا روشـــن اســـت. 

ـــل  ـــه ای قاب ـــچ منطق ـــا در هی ـــر م ـــلیحاتی از نظ ـــابقه تس مس
ــم. از  ــی دانیـ ــاک مـ ــیار خطرنـ ــت و آن را بسـ ــول نیسـ قبـ
ـــورها  ـــر کش ـــکا و دیگ ـــات آمری ـــع و اقدام ـــو، مواض ـــر س دیگ
ـــدارم  ـــاور ن ـــود. ب ـــت نب ـــدان مثب ـــمالی چن ـــره ش ـــال ک در قب
ـــن موضـــوع وجـــود داشـــته باشـــد  ـــرای ای ـــی نظامـــی ب راه حل
و فقـــط دیپلماســـی ابـــزاری اســـت کـــه مـــی توانـــد ایـــن 

ـــد.  ـــل کن ـــل و فص ـــی ح ـــورت دائم ـــه ص ـــاله را ب مس
ــره  ــور کـ ــس جمهـ ــی رئیـ ــاور امنیتـ ــت: مشـ ــور گفـ امانپـ
ـــک پنجـــم  ـــا ی ـــت اوبام ـــر دول ـــه اگ ـــت ک ـــه مـــن گف ـــی ب جنوب
زمانـــی را کـــه بـــرای شـــما صـــرف کـــرده بـــود در خصـــوص 
ـــود  ـــن ب ـــرد، ممک ـــی ک ـــرف م ـــمالی ص ـــره ش ـــی ک ـــاله اتم مس
موفقیـــت هایـــی بـــه دســـت آورد. زمـــان بســـیار اندکـــی 

ـــت.  ـــده اس ـــرف ش ـــمالی ص ـــره ش ـــا ک ـــق ب ـــرای تواف ب
ـــز  ـــه هرحـــال کـــره شـــمالی پیشـــتر نی ـــور گفـــت: ب رئیـــس جمه
در مســـیر گفتگـــو قـــرار داشـــت و ایـــن مســـیر هـــا مســـدود 
ـــر از مذاکـــره  ـــه اقداماتـــی غی شـــدند و هـــر دو طـــرف تصمیـــم ب
ـــود کـــه  ـــی ب ـــه خوب ـــران تجرب ـــه ای ـــه نظـــر مـــن، تجرب ـــد. ب گرفتن
ـــال  ـــن ح ـــا ای ـــود. ب ـــرا ش ـــز اج ـــر نی ـــق دیگ ـــد در مناط ـــی توان م
ـــکا مـــی خواهـــد  ـــا در نظـــر داشـــته باشـــید وقتـــی کـــه آمری لطف
ـــرای  از برجـــام خـــارج شـــود، چـــرا کـــره شـــمالی زمـــان خـــود را ب
ـــود دارد  ـــور وج ـــن تص ـــرا ای ـــد زی ـــف کن ـــکا تل ـــا آمری ـــره ب مذاک
کـــه بعـــد از ســـالها مذاکـــره و توافقـــی احتمالـــی، دولـــت بعـــدی 
در آمریـــکا از ایـــن توافـــق خـــارج شـــود. از ایـــن رو، اقـــدام 
ـــرای  ـــی ب ـــد مانعـــی احتمال ـــی توان ـــت ترامـــپ م ـــی دول احتمال
ـــد.  ـــا باش ـــر دنی ـــه ای در سراس ـــکالت منطق ـــل مش ـــل و فص ح

ـــپ  ـــور ترام ـــس جمه ـــا رئی ـــد ب ـــرار باش ـــر ق ـــت: اگ ـــور گف امانپ
ـــد؟ ـــی گویی ـــه م ـــه او چ ـــد، ب ـــدار کنی دی

ــت  ــون دولـ ــا کنـ ــه تـ ــیوه ای کـ ــت: شـ ــی گفـ ــر روحانـ دکتـ
آمریـــکا بـــرای ایســـتادن در برابـــر ایـــران و برجـــام در پیـــش 
ـــت  ـــه دول ـــم تجرب ـــند آن ه ـــت، س ـــتباه اس ـــت اش ـــه اس گرفت
ــرای  ــا بـ ــه دولـــت اوبامـ ــل آمریکاســـت. کاری کـ ــای قبـ هـ
ـــتن  ـــام داد، دوری جس ـــام انج ـــت در برج ـــه موفقی ـــیدن ب رس
ـــن  ـــا ای ـــود. ب ـــکا ب ـــین آمری ـــای پیش ـــق روس ـــیوه ناموف از ش
ـــت،  ـــه اس ـــش گرفت ـــی در پی ـــت فعل ـــه دول ـــیوه ای ک ـــال، ش ح
بازگشـــت بـــه گذشـــته ای دور اســـت کـــه بـــه دوران بـــوش 
ـــن مســـیر پیشـــتر طـــی  ـــردد. ای ـــاز مـــی گ ـــوش پســـر ب ـــدر و ب پ
ـــپ  ـــای ترام ـــم آق ـــه زودی ه ـــود و ب ـــق ب ـــت، ناموف ـــده اس ش

ـــت. ـــده اس ـــتباه را برگزی ـــیری اش ـــه مس ـــد ک ـــی یاب درم



درخشش خراسان جنوبی در مسابقات ورزش های 

الکترونیک کشور
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تیـــم 4 نفـــره خراســـان جنوبـــی در مســـابقات ورزش هـــای 
الکترونیـــک کشـــور انتخابـــی تیـــم ملـــی،2 مـــدال را بـــه دســـت 
آورد. علـــی صباغـــی مـــدال نقـــره و ســـجاد معینـــی مـــدال برنـــز 
ـــن مســـابقات از 19 تـــا 24  ـــن رقابـــت هـــا را کســـب کردنـــد. ای ای

شـــهریور بـــه میزبانـــی تهـــران برگـــزار شـــد.

معرفی کاراته کاران برتر سبک های آزاد استان

ـــن  ـــی برتری ـــا معرف ـــتان ب ـــه اس ـــای آزاد کارات ـــبک ه ـــابقات س مس
هـــا بـــه پایـــان رســـید. در ایـــن رقابـــت هـــا کـــه بـــا حضـــور 120 
فایتـــر در ســـالن زغـــال ســـنگ طبـــس برگـــزار شـــد در رده ســـنی 
ــن  ــان«، »متیـ ــارف آبادیـ ــی زاده«، »عـ ــول تقـ ــاالن »رسـ خردسـ
رحمانـــی«، »روح ا... قوســـیان«، »ایمـــان بخشـــی«، »احمدرضـــا 
مختلـــف  هـــای  وزن  در  قهرمانـــی«  »احســـان  و  عباســـی« 
ـــی«،  ـــی اردن ـــز »مجتب ـــان نی ـــنی نوجوان ـــدند. در رده س ـــان ش قهرم
»ابوالفضـــل محمـــد دخـــت«، »ایمـــان ســـروریان«، »محمدحســـین 

ــی«،  ــا کمیلـ ــری«، »امیدرضـ ــا باقـ ــکار«، »علیرضـ ــی گلـ صبوحـ
ـــت  ـــن رقاب ـــی ای ـــان« قهرمان ـــد مرادی ـــان« و »محم ـــین دهق »حس
هـــا را از آن خـــود کردنـــد. »رضـــا علیـــزاده«، »ابوالفضـــل تقـــی 
ــد  ــان« و »امیـ ــی نظریـ ــی«، »محمدعلـ ــل فضلـ زاده«، »ابوالفضـ
عبـــدا... زاده« در وزن هـــای مختلـــف در رده ســـنی جوانـــان 
ـــان«،  ـــر نظری ـــز »امی ـــاالن نی ـــنی بزرگس ـــدند و در رده س ـــان ش قهرم
ـــا  ـــدری« ب ـــد بیدمشـــکی« و »حســـین حی ـــوی«، »وحی ـــال بان »جم

غلبـــه بـــر حریفـــان خـــود بـــه مقـــام اول دســـت یافتنـــد.

پینگ پنگ بازان نونهال استان در رقابت های کشوری

تیـــم پینـــگ پنـــگ نونهـــاالن اســـتان بـــه رقابـــت هـــای 
کشـــوری اعـــزام شـــد. رئیـــس هیئـــت پینـــگ پنـــگ اســـتان 
ــی  ــتان را »مصطفـ ــم اسـ ــب تیـ ــر ترکیـ ــن خبـ ــام ایـ ــا اعـ بـ
طاهـــری«، »حســـین یعقـــوب نـــژاد«، »علـــی رضـــا عباســـپور 
ــادی  ــدرا خراشـ ــید »صـ ــنی« و سـ ــر مهـــدی حسـ ــرد«، »امیـ فـ
ــی  ــتی» علـ ــری و سرپرسـ ــه مربیگـ ــه بـ ــرد کـ ــام کـ زاده« اعـ
عشـــقی« از 28 تـــا 31 شـــهریور مـــاه جـــاری در شـــهر »ســـقز« 
اســـتان کردســـتان بـــا حریفـــان خـــود رقابـــت مـــی کننـــد. بـــه 
ــی،  ــورت تیمـ ــه صـ ــا بـ ــت هـ ــن رقابـ ــدی« ایـ ــه »حمیـ گفتـ

ــد. ــد شـ ــزار خواهـ ــرادی برگـ ــل و انفـ دوبـ

تیم کاراته کنترلی آقایان صاحب چند مقام شد

تیـــم کاراتـــه کنترلـــی آقایـــان چندیـــن مـــدال مســـابقات 
کشـــوری را بـــه دســـت آورد. در مســـابقات قهرمانـــی کشـــور 
ســـبک وادوریـــو کـــه بـــه میزبانـــی تهـــران برگـــزار شـــد تیـــم 
ـــمند  ـــدال ارزش ـــن م ـــب چندی ـــه کس ـــق ب ـــی موف ـــان جنوب خراس
ــاد  ــش، عمـ ــی منـ ــواد کمالـ ــا جـ ــت هـ ــن رقابـ ــد. در ایـ شـ
حســـن نیـــا و محمـــد قـــوی موفـــق بـــه کســـب مقـــام نایـــب 
قهرمانـــی شـــدند. همچنیـــن جابـــر نجـــف زاده، امیـــر محمـــد 
ـــتی،  ـــین بهش ـــد حس ـــفندیاری، محم ـــم اس ـــر ابراهی ـــاده، امی افت
مهـــدی کاظمـــی ، مهـــدی افســـری ، رضـــا صاحـــی مقـــدم ، 
محمـــد ســـهرابی و ســـهراب ســـهرابی هـــم مـــدال برنـــز ایـــن 
دوره از مســـابقات بـــر گـــردن آویختنـــد. محمدعلـــی بخشـــی 
و جـــواد کمالـــی منـــش مربیگـــری و سرپرســـتی ایـــن تیـــم 

ــتند. ــده داشـ را برعهـ

اخبار ورزشي
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ـــع دســـتی و  ـــراث فرهنگـــی، صنای ـــرکل می مدی
ـــت:  ـــی گف ـــان جنوب ـــتان خراس ـــگری اس گردش
ـــان  ـــتان نش ـــتی در اس ـــع دس ـــته صنای ۱۵ رش
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــرده ان ـــب ک ـــت کس ـــی مرغوبی مل
امـــر در بازاریابـــی و فـــروش محصـــوالت 
ـــن  ـــی دارد. حس ـــش مهم ـــتی نق ـــع دس وصنای
ــوزه  ــت حـ ــه وضعیـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ رمضانـ

ـــت:  ـــار داش ـــتان، اظه ـــگری اس ـــتی و گردش ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ می
ـــت رســـیده اســـت  ـــه ثب ـــی کشـــور ب ـــار مل ـــی در آث ـــر از خراســـان جنوب 800 اث
ـــی  ـــار مل ـــت آث ـــم در فهرس ـــت یازده ـــر آن در دول ـــداد 120 اث ـــن تع ـــه از ای ک
ـــی  ـــر از خراســـان جنوب ـــت ســـه اث ـــه ثب ـــا اشـــاره ب ـــت شـــده اســـت.  وی ب ثب
ـــارت  ـــاغ و عم ـــامل ب ـــی ش ـــان جنوب ـــر از خراس ـــزود: 3 اث ـــی ، اف در آثارجهان
جهانـــی اکبریـــه، بیـــان لـــوت و قنـــات بلدیـــه فـــردوس  ثبـــت جهانـــی 

ـــت. ـــده اس ش
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حفاظتـــی  آســـفالت  روکـــش  عملیـــات 
کیلومتـــر   50 در  سرفیســـینگ  میکـــرو 
از  جنوبـــی  خراســـان  هـــای  جـــاده  از 
ــر  ــود. مدیـ ــی شـ ــاز مـ ــده آغـ ــه آینـ هفتـ
نقـــل جـــاده  راهـــداری و حمـــل و  کل 
ــر  ــاص قیـ ــا اختصـ ــت: بـ ــتان گفـ ای اسـ
اعتبـــار  تومـــان  میلیـــارد   4 و  رایـــگان 

آســـفالت حفاظتـــی میکـــرو سرفیســـینگ در جـــاده هـــای شـــریانی 
ــش از روش  ــن روکـ ــزود: ایـ ــهامت افـ ــود.  جعفرشـ ــی شـ ــرا مـ اجـ
ــدف  ــا هـ ــه بـ ــت کـ ــا اسـ ــداری راههـ ــم و نگهـ ــد ترمیـ ــای جدیـ هـ
آب بنـــدی ســـطحی جـــاده، جـــوان ســـازی آســـفالت هـــای قبلـــی، 
ـــرا  ـــتان اج ـــازی در اس ـــی  و روس ـــر لغزندگ ـــت در براب ـــش مقاوم افزای
5 ســـال اســـت و یـــک  4 تـــا  مـــی شـــود. عمـــر ایـــن نـــوع آســـفالت 

پنجـــم هزینـــه آســـفالت اســـت.

۱5 رشته صنایع دستی استان 
دارای نشان مرغوبیت ملی هستند

جاده های خراسان جنوبی به روش 
میکرو سرفیسینگ آسفالت می شود
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 مســـئول مـــوزه هـــای اســـتان گفـــت: ۱0 شـــیء تاریخـــی 
در آزمایشـــگاه حفاظـــت و مرمـــت میـــراث فرهنگـــی 
ـــن  ـــزود: ای ـــعیبی اف ـــد. ش ـــت ش ـــی مرم ـــان جنوب خراس
ـــزی، ســـفالی و نســـخه هـــای  اشـــیا شـــامل قطعـــات فل
خطـــی اســـت کـــه از آغـــاز امســـال تاکنـــون در آزمایشـــگاه 
حفاظـــت و مرمـــت میـــراث فرهنگـــی مرمـــت شـــد.   وی 

ـــا ارائـــه  ـــا بیـــان اینکـــه مـــردم در صـــورت وجـــود اشـــیای تاریخـــی در منـــزل مـــی تواننـــد ب ب
ـــت: مرمـــت  ـــد، گف ـــدام کنن ـــه مرمـــت اشـــیا اق ـــراث فرهنگـــی نســـبت ب ـــه می درخواســـت ب
ـــه صـــورت رایـــگان انجـــام شـــده اســـت.  ـــه بخـــش خصوصـــی ب اشـــیای تاریخـــی متعلـــق ب
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نـــک هـــای  با دبیـــر کمیســـیون هماهنگـــی 
خ مصـــوب ســـود  نـــر یـــت  رعا بـــر  اســـتان 
ــد  ــرد. حمیـ ــد کـ کیـ تا ــی  نکـ با ــای  ــپرده هـ سـ
بخشـــنامه  اســـاس  بـــر  گفـــت:  دهباشـــی 
موسســـات  و  هـــا  نـــک  با ی  مرکـــز نـــک  با
خ  نـــر یـــت  بـــه رعا اســـتان موظـــف  ی  اعتبـــار
بـــه  مصـــوب ســـود ســـپرده هـــا هســـتند. وی 

ــوب  خ مصـ ــر نـ ــرد  ــه کـ ــتان توصیـ اسـ ی  ــار اعتبـ ــات  ــا و موسسـ نـــک هـ با
ــردم خواســـت در  ــوم مـ ز عمـ ا یـــت و  را رعا نکـــی  با ــای  ــپرده هـ ــود سـ سـ
ــد. ــرر نگردنـ ــی متضـ آتـ ــا در  تـ ــند  باشـ ــته  ــژه داشـ ــت ویـ ره دقـ ــا بـ ــن  یـ ا

مرمت ۱0 شیء تاریخی
 در خراسان جنوبی

تاکید دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های 
استان بر رعایت نرخ مصوب سود سپرده ها 

ــان جنوبی  ــر)ع( در خراسـ ــی اصغـ ــرت علـ ــی حضـ ــع جهانـ ــو مجمـ عضـ
گفـــت: همزمـــان بـــا سراســـر کشـــور همایـــش شـــیرخوارگان حســـینی 
در بیـــش از ۵0 نقطـــه از خراســـان جنوبی برگـــزار می شـــود. مهـــدی 
ـــزار  ـــزرگ شـــیرخوارگان حســـینی در ۴ ه ـــش ب ـــرد: همای ـــار ک ـــی،  اظه حبیب
ـــتان،  ـــریانکا، پاکس ـــوریه، س ـــورهای س ـــد کش ـــان مانن ـــه از جه و ۵00 نقط

افغانســـتان، مصـــر، عـــراق، لبنـــان و بحریـــن برگـــزار می شـــود.
۹ صبـــح  بـــا بیـــان اینکـــه همایـــش شـــیرخوارگان حســـینی ســـاعت 
روز جمعـــه همزمـــان بـــا نخســـتین روز از مـــاه محـــرم در سراســـر 
ــاران،  ــینیه جمـ ــرد: حسـ ــار کـ ــد، اظهـ ــد شـ ــزار خواهـ ــتان برگـ اسـ
امامـــزادگان  مقـــدس  آســـتان  و  قاســـمی  شـــهیدین  ســـالن 
ــینی در  ــیرخوارگان حسـ ــش شـ ــزاری همایـ ــل برگـ ــه)ع(، محـ باقریـ
ــزار  ــه هـ ــون سـ ــه تاکنـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ ــت. حبیبـ ــد اسـ بیرجنـ
ــرای  ــربند بـ ــری و سـ ــد، کاور، روسـ ــامل پیش بنـ ــاس شـ ــت لبـ دسـ
ــته،  ــال گذشـ ــزود: در سـ ــت، افـ ــده اسـ ــاده شـ ــش آمـ ــن همایـ ایـ
ـــتان  ـــینی شهرس ـــیرخوارگان حس ـــش ش ـــر در همای ـــزار نف ۲0 ه ـــدود  ح
می شـــود  پیش بینـــی  نیـــز  امســـال  و  شـــرکت کردنـــد  بیرجنـــد 
بانـــوان حضـــور باشـــکوهی در ایـــن همایـــش داشـــته باشـــند. وی 
بیـــان کـــرد: شناســـاندن ســـند مظلومیـــت اباعبـــدا... الحســـین)ع( و 
ـــور  ـــه منظ ـــویی ب ـــی و همس ـــاد هماهنگ ـــورا و ایج ـــام عاش ـــفه قی فلس
نهضـــت عاشوراشناســـی در جهـــان، از جملـــه اهـــداف برگـــزاری ایـــن 
ــر)ع(  ــرت علی اصغـ ــی حضـ ــع جهانـ ــو مجمـ ــت. عضـ ــش اسـ همایـ
ــداد  ــوع امتـ ــا موضـ ــخنرانی بـ ــد: سـ ــادآور شـ ــان جنوبی یـ در خراسـ
عاشـــورا، مداحـــی مداحـــان اهـــل بیـــت)ع(، آییـــن گهواره گردانـــی و 
قرائـــت نذرنامـــه توســـط مـــادران، از جملـــه برنامه هـــا در همایـــش 

ــت. ــینی اسـ ــیرخوارگان حسـ شـ

رئیس نهاد  نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسالمی استان:

معنویت و والیت ویژگی شعر استاد شهریار است

ــای  ــگاه هـ ــری در دانشـ ــم رهبـ ــام معظـ ــی مقـ ــاد  نمایندگـ رئیـــس نهـ
آزاد اســـامی خراســـان جنوبـــی گفـــت: معنویـــت و والیـــت دو ویژگـــی 
ـــر  ـــلمین دکت ـــام المس ـــت االس ـــت. حج ـــهریار اس ـــتاد ش ـــعر اس ـــده ش عم
محمدعلـــی تابعـــی ضمـــن گرامـــی داشـــت روز شـــعر و ادب فارســـی و 
نکوداشـــت یـــاد و خاطـــره اســـتاد ســـید محمدحســـین شـــهریار گفـــت: 
معنویـــت، اخـــاق و عشـــق پـــاک و راســـتین بـــه والیـــت و امامـــت از 
ـــه اســـت.  ـــد پای ـــه و بلن ـــن شـــاعر فرهیخت ویژگـــی هـــای عمـــده شـــعری ای
ـــر  ـــاهیر و مفاخ ـــر و از مش ـــم نظی ـــغ ک ـــی از نواب ـــهریار را یک ـــتاد ش وی اس
ـــرد  ـــف ک ـــان توصی ـــامی م ـــز و اس ـــور عزی ـــی کش ـــی ادب ـــمند فرهنگ ارزش
ـــای  ـــوه ه ـــود جل ـــعر خ ـــاص در ش ـــا اخ ـــد و ب ـــاعر متعه ـــن ش ـــت: ای و گف
ارزشـــمند و مانـــدگاری از آمـــوزه هـــای اســـامی و اعتقـــادی و عشـــق و 
ـــای  ـــر غن ـــت و ب ـــته اس ـــراز داش ـــت اب ـــت و امام ـــه والی ـــه ب ارادت خالصان
فرهنگـــی و ادبیـــات فارســـی و آذری مـــا افـــزوده اســـت. وی بـــا اشـــاره 
ـــعر  ـــورد ش ـــی در م ـــت ا... مرعش ـــرت آی ـــوم حض ـــروف مرح ـــواب مع ـــه خ ب
ـــچ  ـــهریار هی ـــر ش ـــت: اگ ـــهریار گف ـــتاد ش ـــت« اس ـــای رحم ـــی ای هم »عل
گونـــه شـــعری نســـروده بـــود همیـــن شـــعر بلنـــد »علـــی ای همـــای 
رحمـــت« کافـــی اســـت تـــا او را یکـــی از بزرگتریـــن شـــاعران ایـــران و 
حتـــی جهـــان بدانیـــم. ایـــن نویســـنده و پژوهشـــگر دانشـــگاهی همچنیـــن 
ـــری و  ـــم رهب ـــام معظ ـــه مق ـــهریار ب ـــتاد ش ـــق و ارادت اس ـــق عش ـــه عم ب
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــد و ب ـــادآور ش ـــوم را ی ـــه آن مرح ـــه ب ـــم ل ـــژه معظ ـــت وی عنای
ـــن شـــاعر هـــم در حـــوزه شـــعر کاســـیک فارســـی و هـــم  ـــع ای ـــگاه رفی جای
ـــتاد  ـــعری اس ـــوی ش ـــی و معن ـــای اله ـــی ه ـــت: ویژگ ـــر گف ـــعر معاص در ش
ـــاک از او  ـــودن وی و عمـــق اندیشـــه و احساســـات پ شـــهریار، ذولســـانین ب
ـــت و  ـــاخته اس ـــی س ـــی و ترک ـــعر فارس ـــر در ش ـــم نظی ـــرآمد و ک ـــاعری س ش

ـــود. ـــد ب ـــه خواه ـــا جاودان ـــگ م ـــات و فرهن ـــعر و ادبی او در ش

همزمان با نخستین روز از ماه محرم؛

همایش شیرخوارگان حسینی در بیش از 
50 نقطه خراسان جنوبی برگزار می شود
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ـــورود  ـــجویان جدیدال ـــوری دانش ـــی و حض ـــام اینترنت ـــت ن ثب
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی بیرجنـــد در ســـال تحصیلـــی 96 – 97 
ـــد  ـــه خواه ـــم ادام ـــروز ه ـــاز و ام ـــتان آغ ـــته در اس از روز گذش
ـــر ایـــن دانشـــجویان پذیرفتـــه شـــده در ایـــن  داشـــت . عـــاوه ب
دانشـــگاه بـــر اســـاس حـــروف الفبـــا در روزهـــای شـــنبه و 
یکشـــنبه آینـــده نیـــز مـــی تواننـــد بـــرای ثبـــت نـــام بـــه ســـالن 
ـــد مراجعـــه و  ـــوم پزشـــکی بیرجن ورزشـــی نشـــاط دانشـــگاه عل

ـــد . ـــام دهن ـــود را انج ـــرش خ ـــام و پذی ـــت ن ـــل ثب مراح

پذیرش 850 دانشجوی جدید
 در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

مدیـــر آمـــوزش دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی بیرجنـــد کـــه از 
ســـاعات اولیـــه شـــروع ثبـــت نـــام دانشـــجویان پذیرفتـــه 
شـــده در ایـــن دانشـــگاه روز گذشـــته در ســـالن ورزشـــی نشـــاط 
ـــی  ـــا از قبول ـــگار م ـــا خبرن ـــو ب ـــود در گفـــت وگ ـــه ب حضـــور یافت
ـــگاه علـــوم پزشـــکی  ـــر در دانش ـــر و پس 664 دانشـــجوی دخت
ـــر و  ـــر دخت ـــداد 394 نف ـــن تع ـــت: از ای ـــر داد و گف ـــد خب بیرجن

ـــتند . ـــر هس ـــر پس 270 نف
دکتـــر ســـید محمدرضـــا حســـینی بـــا بیـــان اینکـــه از ایـــن 
ـــد و  ـــکی بیرجن ـــوم پزش ـــگاه عل ـــجو در دانش ـــداد 457 دانش تع
ـــس و  ـــن ، طب ـــاری قای ـــای اغم ـــز در دانشـــکده ه ـــر نی 234 نف
ـــن  ـــزود: ای ـــد شـــد ، اف ـــه تحصیـــل خواهن ـــردوس مشـــغول ب ف
دانشـــجویان در رشـــته هـــای کارشناســـی ، کارشناســـی ارشـــد ، 

ـــد . ـــده ان ـــرش ش ـــتیاری و PHT پذی دس
ـــن  ـــم چنی ـــا و ه ـــته ه ـــن رش ـــاب ای ـــا احتس ـــه داد: ب وی ادام
رشـــته هـــای نیمـــه متمرکـــز در مجمـــوع 825 تـــا 850 
دانشـــجوی جدیـــد در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی بیرجنـــد ثبـــت 

ـــد . ـــد ش ـــام خواهن ن

ثبت نام بر اساس حروف الفبا طی 4 روز 

ـــی  ـــجویان تکمیل ـــرش دانش ـــه پذی ـــل توج ـــد قاب ـــه رش وی ب

ـــر  ـــت: ب ـــرد و گف ـــاره ک ـــد اش ـــوم پزشـــکی بیرجن دانشـــگاه عل
اســـاس اعـــام ســـازمان ســـنجش دانشـــجویان پذیرفتـــه 
ـــر  ـــد ب ـــد مـــی توانن ـــوم پزشـــکی بیرجن شـــده در دانشـــگاه عل
ـــاه از حـــرف  ـــخ 28 شـــهریور م ـــا از تاری اســـاس حـــروف الفب
الـــف تـــا خ ، 29 شـــهریور مـــاه از د تـــا ض ، یکـــم مهـــر مـــاه 
ـــرای  ـــا ی ب ـــرف گ ت ـــاه از ح ـــا ک و دوم مهرم ـــرف ط ت از ح
ـــگاه  ـــایت دانش ـــه س ـــی ب ـــام اینترنت ـــت ن ـــل ثب ـــام مراح انج
ــی  ــالن ورزشـ ــه سـ ــوری بـ ــام حضـ ــت نـ ــرای ثبـ ــا بـ و یـ
ـــم  ـــان معل ـــع در خیاب ـــد واق ـــوم پزشـــکی بیرجن دانشـــگاه عل

ـــد . ـــه کنن مراجع
مدیـــر آمـــوزش دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی بیرجنـــد افـــزود:  
بـــرای ســـهولت کار ، پذیرفتـــه شـــدگان دانشـــگاه هـــای 
ـــه  ـــس ب ـــردوس و طب ـــن ، ف ـــای قای ـــتان ه ـــاری در شهرس اغم
ـــام خـــود را انجـــام  ـــت ن شهرســـتان هـــا مراجعـــه و مراحـــل ثب

ـــد . ـــی دهن م

دانشجویان برای تامین خوابگاه مشکلی نخواهند داشت 

ـــجویان  ـــه دانش ـــان اینک ـــا بی ـــن ب ـــم چنی ـــینی  ه ـــر حس دکت
بـــرای خوابـــگاه مشـــکلی نخواهنـــد داشـــت ، بیـــان کـــرد: 
تمامـــی دانشـــجویان تـــرم باالیـــی دانشـــگاه در خوابـــگاه هـــای 
ـــز در  ـــورود نی ـــد ال ـــجویان جدی ـــد و دانش ـــور دارن ـــی حض ملک
خوابـــگاه هـــای خودگـــردان پذیـــرش مـــی شـــوند کـــه مـــی 
ـــدود  ـــرم ح ـــر ت ـــه در ه ـــه آن ک ـــت هزین ـــرای پرداخ ـــد ب توانن
ــم  ــجویی هـ ــهیات دانشـ ــت از تسـ ــان اسـ ــزار تومـ 450 هـ

ـــد . ـــتفاده کنن اس
ـــن و دانشـــجویان از  ـــه حضـــور والدی ـــا اشـــاره ب ـــه ب وی در ادام
ـــرای  ـــی گفـــت: ب ســـایر اســـتان هـــای کشـــور در خراســـان جنوب
ـــاب رجـــوع ســـتاد اســـتقبالی را متشـــکل از  حفـــظ کرامـــت ارب
واحدهـــای مختلـــف دانشـــگاه ماننـــد : معاونـــت دانشـــجویی، 
ـــی  ـــوزه فرهنگ ـــوزش ،ح ـــوزه آم ـــی ،ح ـــط عموم ـــت ،رواب حراس
،کمیتـــه تحقیقـــات ، ســـمعی بصـــری، حـــوزه نمایندگـــی 

ـــی کـــرده  ـــری در دانشـــگاه و .. را پیـــش بین ـــام معظـــم رهب مق
ـــکل  ـــن مش ـــا کمتری ـــام ب ـــت ن ـــرای ثب ـــجویان ب ـــا دانش ـــم ت ای

ـــوند . ـــه ش مواج
وی بـــا اشـــاره بـــه فراهـــم بـــودن امکانـــات رفاهـــی بـــرای 
ـــی  ـــات اقامت ـــد امکان ـــان مانن ـــواده هایش ـــجویان و خان دانش
ـــام ،  ـــت ن ـــل ثب ـــام مراح ـــار انج ـــزود: در کن ـــاز اف ـــورت نی در ص
ـــای  ـــاوه ه ـــام مش ـــی، انج ـــای آموزش ـــه ه ـــن  نام ـــع آیی توزی
ـــی  ـــرای راهنمای ـــید ب ـــا بپرس ـــه از م ـــی و غرف ـــی و تحصیل روان
ـــواده هایشـــان پیـــش بینـــی شـــده اســـت . دانشـــجویان و خان

برای ثبت نام نیازی به مراجعه

 به سایر واحدهای دانشگاه نیست 

وی بـــا بیـــان اینکـــه دانشـــجویان در هیـــچ مرحلـــه ای از ثبـــت 
نـــام نیـــاز بـــه مراجعـــه بـــه ســـایر واحدهـــای دانشـــگاه ندارنـــد، 
ــالن کارت  ــروج از سـ ــد از خـ ــجو بعـ ــت: دانشـ ــان داشـ اذعـ
ـــگاه  دانشـــجویی خـــود را دریافـــت مـــی کنـــد و وضعیـــت خواب

ـــود . ـــی ش ـــخص م ـــم مش ـــش ه ـــلف سرویس و س
ـــن  ـــجویان در حی ـــکی دانش ـــات پزش ـــام معاین ـــه انج وی ب
ـــز  ـــکاری مرک ـــا هم ـــه داد: ب ـــرد و ادام ـــاره ک ـــام اش ـــت ن ثب
ـــی  ـــک عموم ـــک پزش ـــور ی ـــا حض ـــتان و ب ـــت شهرس بهداش
و دندانپزشـــک ســـامت روانـــی و پزشـــکی دانشـــجویان 

ـــام  ـــز انج ـــل نی ـــری کام ـــک غربالگ ـــود و ی ـــی ش ـــرآورد م ب
ـــود . ـــی ش م

بهره مندی دانشجویان از امکانات رفاهی دانشگاه 

ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــجویی دانشـ ــی دانشـ ــاون فرهنگـ معـ
بیرجنـــد نیـــز در حاشـــیه ثبـــت نـــام از دانشـــجویان جدیـــد 
الـــورود دانشـــگاه در پاســـخ بـــه خبرنـــگار مـــا درمـــورد وضعیـــت 
ـــه  ـــوان کـــرد کـــه : کلی ـــه عن ـــگاه هـــای دانشـــجویی اینگون خواب
دانشـــجویان دختـــر و پســـر پذیرفتـــه شـــده در دانشـــگاه علـــوم 
ـــی  ـــن در حال ـــد مـــی شـــوند و ای ـــره من ـــگاه به پزشـــکی از خواب
ـــگاه  ـــده دانش ـــام ش ـــور اع ـــای کنک ـــه ه ـــه در دفترچ ـــت ک اس

ـــدارد . ـــگاه ن ـــن خواب ـــرای تامی ـــئولیتی ب ـــچ مس هی
دکتـــر دســـتجردی افـــزود: دانشـــجویان دختـــر درخوابـــگاه 
ـــاس  ـــگاه ی ـــر در خواب ـــجویان پس ـــت و  دانش ـــردان عف خودگ
ـــغ 450  ـــا مبل ـــرم از آنه ـــر ت ـــرای ه ـــوند و ب ـــی ش ـــرش م پذی
ـــه  ـــرور ب ـــه م ـــد از آن ب ـــود و بع ـــی ش ـــذ م ـــان اخ ـــزار توم ه

ـــوند . ـــی ش ـــل م ـــگاه منتق ـــی دانش ـــای ملک ـــگاه ه خواب
وی ادامـــه داد : بـــرای رفـــاه حـــال دانشـــجویان 30 
ــازاد و  ــجویان مـ ــر از دانشـ ــغ بغیـ ــن مبلـ ــد از ایـ درصـ
ـــود  ـــی ش ـــت م ـــگاه پرداخ ـــط دانش ـــز توس ـــهریه ای نی ش

ــی  ــای حمایتـ ــش نهادهـ ــت پوشـ ــجویان تحـ و از دانشـ
ـــی  ـــذ نم ـــه ای اخ ـــز هزین ـــتی نی ـــداد و بهزیس ـــه ام کمیت
ــاب  ــاب ذهـ ــرویس ایـ ــت:  سـ ــان داشـ ــود . وی بیـ شـ
نیـــز بـــرای دانشـــجویان  رایـــگان خواهـــد بـــود و از 25 
ـــده و  ـــال ش ـــگاه فع ـــرویس دانش ـــلف  س ـــز س ـــهریور نی ش
ـــا  ـــگار م ـــد . خبرن ـــتفاده کنن ـــجویان اس ـــد دانش ـــی توانن م
در ادامـــه بـــا تعـــدادی از دانشـــجویان جدیـــد الـــورود 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی بیرجنـــد  کـــه بـــه نظـــر اکثـــر 
ـــان  ـــر و برادرهایش ـــا خواه ـــن و ی ـــراه والدی ـــه هم ـــا ب آنه
بـــرای ثبـــت نـــام در ســـالن نشـــاط حضـــور یافتـــه انـــد 
ــی  ــرویس دهـ ــوع سـ ــورد نـ ــان را در مـ ــه و نظرشـ رفتـ
ـــت  ـــل ثب ـــان از مراح ـــت مندیش ـــزان رضای ـــگاه و می دانش

نـــام جویـــا شـــده اســـت .

ابراز خرسندی دانشجویان و والدین از نحوه ثبت نام

 و برخورد عوامل اجرایی دانشگاه

در  شـــده  پذیرفتـــه  دختـــر  دانشـــجویان  از  یکـــی 
کنکـــور 96 دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی بیرجنـــد  از یـــزد 
کـــه بـــه همـــراه پـــدرش 
تعهـــد  گرفتـــن  بـــرای 
ثبـــت  بـــرای  محضـــری 
نـــام در خوابـــگاه معرفـــی 
برخـــورد  نحـــوه  از  شـــده 
مســـئوالن دانشـــگاه ابـــزار 
و  کنـــد  مـــی  خرســـندی 
عوامـــل   : گویـــد  مـــی 
ــا االن  ــگاه تـ ــی دانشـ اجرایـ
بـــه نحـــو مقتضـــی بـــا مـــا 
همـــکاری داشـــته انـــد کـــه 
ـــی از  ـــکر دارد . یک ـــای تش ج

والدیـــن دانشـــجویان کـــه ســـاکن مشـــهد اســـت نیـــز 
بـــه خبرنـــگار مـــا گفـــت: داشـــتن خوابـــگاه بـــرای مـــا 
خیلـــی مهـــم اســـت کـــه خوشـــبختانه دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی بیرجنـــد ایـــن امکانـــات را دارد و فقـــط بایـــد 
مبلغـــی بـــرای هزینـــه آن پرداخـــت کنیـــم کـــه البتـــه 
ـــجویان ورودی  ـــر از دانش ـــی دیگ ـــد. یک ـــی باش ـــاد نم زی
96 از شـــهر مشـــهد نیـــز علـــت انتخـــاب دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی بیرجنـــد را در دفترچـــه کنکـــور عـــاوه 
ایـــن  قبـــول  قابـــل  بـــه مشـــهد،رده  نزدیکـــی  بـــر 
ـــرد  ـــوان ک ـــور عن ـــای کش ـــگاه ه ـــن دانش ـــگاه در بی دانش
ــی از  ــد یکـ ــکی بیرجنـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــت: دانشـ و گفـ
ــه  ــت کـ ــور اسـ ــطح کشـ ــر درسـ ــای معتبـ ــگاه هـ دانشـ
ــا  ــتند در آنجـ ــد هسـ ــه منـ ــادی عاقـ ــجویان زیـ دانشـ
تحصیـــل کننـــد. الزم بـــه ذکـــر اســـت ثبـــت نـــام 
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــورود دانشـ لـ ــجویان جدیدا دانشـ
بیرجنـــد امـــروز و روزهـــای شـــنبه و یکشـــنبه آینـــده 

هـــم ادامـــه دارد .

آغاز ثبت نام اینترنتی و حضوری دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
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