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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

خانهایباخشتهایمهربانی

پیگیری حرف مردم

برخورد با رانندگان متخلف
اتوبوس های واحد
چرا برخی از رانندگان اتوبوس های واحد در
بیرجند از مسیر تعیین شده مسافران را به مقصد
نمی رسانند و گاهی اوقات برخی مسافران نگران
می شوند که چرا مسیر عوض شده و راننده از
خیابان دیگری عبور می کند که مسیر مقصد آن
ها نیست؟
این پیام  7آبان ماه درستون حرف مردم چاپ شد که
«مشتاق مالکی» مسئول روابط عمومی و امور بین
الملل شهرداری بیرجند در این زمینه پاسخ داد:
تردد اتوبوس های واحد در مسیرهای غیر از مسیر
تعیین شده تخلف است و تمام رانندگان اتوبوس
های واحد موظف هستند که در مسیر تعیین شده
حرکت کنند ،به عالوه این موضوع توسط تیم
بازرسی سازمان حمل و نقل شهرداری پایش شده
و با متخلفان برخورد انضباطی خواهد شد.

حسین قربانی – مثل پروانه دورشان می گردد ،هر
بار که نگاهشان می کند شمع وجودش می سوزد،
تیمارداری ازسه فرزند و همسرعقب مانده ذهنی به
حدیسختاستکهقلمقدرتبهتصویرکشیدنش
را روی کاغذ ندارد ،باید به چشم ببینی تا عمق درد
این مادررا بفهمی.
اما در بین چشم هایی که برای لحظاتی او را دیده و
در همان لحظه با او همدردی کرده اند دست هایی
هم به نشانه سخاوت و مهربانی بلند شده تا التیامی
باشد بر درد عمیقشان.
گوشه ای دیگر سهم چشم هایی است که زیارت
امام مهربانی ها را به انتظار نشسته اند اما توان مالی
دستشان را بسته و حاال برق امید در چشم هایشان
می درخشد و ...
این جا کانون بچه های آسمان دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند است جایی که ساکنانش دل
هایی به وسعت آسمان اما دست هایی خالی دارند،
این جا هر دست همتی که از آستین سخاوت بیرون
آید ،بار مشکالت نیازمندی سبک تر و روزنه امیدی
باز می شود .این جا فرصتی است برای تمرین نوع
دوستی ،همدردی و خیرخواهی .این جا خانه ای
است که با خشت های مهربانی با هدف کمک به
نیازمندان و باز کردن گره ای از مشکالتشان پایه
ریزی شده تا آن جا که با سیاه کردن چهره هایشان
و اجرای برنامه های شاد حال و هوای نوروز و عید را
هر سال برای آن هایی که بوی تازگی عید در خانه
هایشان نمی پیچد ،زنده می کنند.

جانمایی سطل زباله مکانیزه
درکوچه های کارگران ممکن نیست
بعضی از کوچه های خیابان کارگران بیرجند سطل
زباله ندارد و مثل سال ها پیش زباله ها سر کوچه ها
گذاشته می شود و چهره معابر را زشت و آلوده نشان
می دهد ،شهرداری رسیدگی کند.
این پیام 9آبان ماه درستون حرف مردم چاپ شد که
«مشتاق مالکی» مسئول ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری بیرجند پاسخ داد :امکان نصب سطل
زباله در کوچه های خیابان کارگران وجود ندارد
و زباله ها به صورت دستی جمع آوری می شود.

آن طور که دبیر این کانون خیریه که در رشته
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تحصیل می کند،
می گوید :این کانون به طور رسمی از حدود16
سال پیش با هدف گره گشایی از مشکالت
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی اقشار نیازمند و
همچنین ایجاد و تقویت روحیه خیرخواهی ،تجربه
انجام کار گروهی ،برقراری ارتباط با افراد نیازمند
برای رفع مشکل آن ها و...توسط دانشجویان فعال
در این مرکز راه اندازی شده است.
به گفته «ذبیح ا ...محقق» خانواده های نیازمند هم

با کمک مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند ،افراد خیر و دانشجویان شناسایی می
شوند.
وی به کمک ماهیانه دانشجویان از  5هزار تومان و
کمک های نقدی و غیر نقدی اساتید تا یک میلیون
تومان به این کانون اشاره می کند و از برنامه های
مختلفی از جمله نمایش فیلم ،برگزاری جشن
احسان و نیکوکاری ،جشنواره غذا و شیرینی،
جشن شب یلدا  ،بازدید از خانه سالمندان و
توانبخشی ،نمایشگاه فرشتگان آسمانی و حتی

حرف مردم
▪

تهیه پایان نامه صحبت می کند که عواید آن برای
کمک به نیازمندان هزینه می شود.
او این نکته را هم یادآور می شود که دانشجویان
بعضی روزها را روزه می گیرند تا با غذای آن ها به
نیازمندان کمک شود و حتی در مواردی کارت
تغذیه خود را در اختیار کانون قرار می دهند و بر
این اساس کانون هرماه حدود یک میلیون تومان
پول غذا به سلف دانشگاه پرداخت می کند و در
همین راستا روزانه 40تا 50غذا بین خانواده های
نیازمند تقسیم می شود.
آن طور که می گوید :ارجاع خانواده های بیمار
نیازمند به پزشکان یا معاینه حضوری آن ها در
منازل این افراد و توزیع بسته های تحصیلی و
البسه از دیگر اقداماتی است که در کانون بچه های
آسمان انجام می شود و تعدادی از پزشکان در این
زمینه همکاری دارند.
به گفته وی اعضای کانون کارهای عمرانی هم
برای کمک به نیازمندان انجام می دهند و بعضی از
دانشجویانی که به عنوان پشتیبان با موسسه های
آموزشی همکاری دارند به دانش آموزان نیازمند
مشاوره می دهند وکتاب های مورد نیاز آن ها را
تهیه می کنند.
به گفته دبیر کانون بچه های آسمان این کمک ها
فقط به نیازمندان شهری ختم نمی شود بلکه به
خانواده های روستایی هم تاکنون مساعدت های
زیادی شده است و کمک بعضی از دانشجویانی که
دانش آموخته شده اند هم ادامه دارد.

تجلیل از  8واقف خضری دشت بیاض

مشارکت کمیساریای عالی سازمان ملل برای
ساخت مدرسه در بیرجند

سدیدی_ در همایش یاوران وقف و تجلیل از طالب برتر و واقفان در
خضری دشت بیاض از 15طلبه برتر و 8واقف خضری دشت بیاض
تجلیل شد .مدیر کل اداره اوقاف وامور خیریه استان در این همایش
کهدرحوزهعلمیه«محمدباقرخضریدشتبیاض»باحضورمسئوالن
بخش نیمبلوک ،طالب ویاوران وقف برگزار شد بر ترویج وقف تاکید
کرد و نهادینه شدن فرهنگ وقف را دارای آثار مثبتی برای جامعه
دانست.
حجت االسالم والمسلمین«منصور هاشمی» با اشاره به3هزار موقوفه
جدید در کشور افزود :امسال در خراسان جنوبی حدود90وقف جدید
به ثبت رسیده و سهم بخش نیمبلوک برای وقف های جدید  8موقوفه
در زمینه های حوزه علمیه ،قرآن وعزاداری هاست .حجت االسالم
والمسلمین «نصیرایی» مدیر حوزه های علمیه خراسان جنوبی هم
تاکید کرد :روحانیان و طالب بیشتر به سمت وسوی ارزش های
اسالمی حرکت کنند و در کارشان دچار افراط وتفریط نشوند.

از مسئول مخابرات شهرستان بشرویه و اداره کل
مخابرات استان درخواست داریم موضوع کیفیت
نامطلوب آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت بسیار
ضعیف دهستان رقه را پیگیری کنند.
این پیام  11آبان ماه در ستون حرف مردم چاپ
شد که «رمضانی» کارشناس مسئول روابط
عمومی مخابرات به این پیام مردمی پاسخ داد:
کیفیت آنتن دهی تلفن همراه در دهستان
رقه بشرویه بر اساس بررسی های انجام شده،
تامین تجهیزات مورد نیاز و رفع نقص بی تی سی
مطلوب شده و این سایت دارای سرویس نسل 2
است و به لحاظ عملکرد آنتن دهی و اینترنت این
نسل نرمال است.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ساخت یک باب
مدرسه ابتدایی در شهر بیرجند مشارکت می کند.
مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان در این مورد گفت:
این مدرسه  12کالس درس و زیربنایی حدود هزار و  300متر مربع
دارد.
مهندس «بیکی» افزود :این مدرسه اعتباری نزدیک به دو میلیارد
تومان نیاز دارد که قرار است  900میلیون تومان توسط کمیساریای
عالی سازمان ملل و بقیه از طریق اعتبارات دولتی تامین شود.
به گفته وی با توجه به انتشار آگهی مناقصه این پروژه در سال  96با
حضور نمایندگان کمیساریای عالی سازمان ملل و همچنین سایر
اعضای کمیسیون مناقصه اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
خراسان جنوبی برای بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت شرکت
های پیمانکاری برگزار و ضمن مشخص شدن برنده مناقصه در آینده

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش

ﻧﺎوﺎب

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﻫﺮﻧﺎوﺎب،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿﻣﺮﺑﻌاﺳﺖ ﻪﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ« در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Êﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣ ــﻌ ــﻤ ــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ«ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮان اﻦ ﻫﺸﺖ ﺗﻪ
ﭘﺮرﻧﮓ را ﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﭼﻴﻨﺶ،
 از ﺗﺼﺎوﺮ ﻢ رﻧﮓ وﺳﻂ ﺗﺸﻴﻞ ﺷﻮد.
ﺳﻌ ﻨﻴﺪ ﺧﻄﻮط ﻣﺮز ﺗﻪ ﻫﺎ را رو ﺷﻞ ﻫﺎ
وﺳﻂ رﺳﻢ ﻨﻴﺪ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

▪
▪

▪
▪

کمک نهبندانی ها به کرمانشاه

▪

حیدری – مردم نهبندان  22میلیون ریال به زلزله زدگان کرمانشاه
کمک کردند.
رئیس اداره بهزیستی نهبندان در گفت وگو با «خراسان جنوبی» به
فعالیت یک پایگاه برای جمع آوری کمک های مردمی به زلزله زدگان
کرمانشاه در این شهر اشاره کرد که در مدت  3روز فعالیت این پایگاه
 22میلیون ریال کمک جمع آوری شد.
به گفته «بارانی» از مجموع کمک های جمع آوری شده توسط این
پایگاه 10میلیون ریال نقدی و بقیه غیرنقدی بوده که در قالب پتو،
لباس گرم ،کفش ،مواد خوراکی و شوینده و  ...جمع آوری شده است.

▪

واژه ﺎﺑ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

• ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪدﺪ ﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز
ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدرﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ»واژهﺎﺑ«راﺸﻨﻴﺪ.
• ﻧﺘﻪ ﻫﺎ :ﻠﻤﺎت ﺷﺎﺪ در ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠ ﺣﺘ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در آﻏﺎز
ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ و در آﺧﺮ
ﺳﺮاغﻠﻤﺎتﻮﭼ٤ﺣﺮﻓ٣،ﺣﺮﻓ
و٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘــ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ ﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

▪

نزدیک عملیات اجرایی ساختمان آموزشی این مدرسه شروع می
شود.

][١٣٩٦/٩/٢

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺮ روز

▪

▪

آنتن دهی تلفن همراه در
رقه مطلوب است

ﺳﻮدو ﻮ

▪

ﺳﺨﺖ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۴٠

دﻗﻴﻘﻪ

دﻗﺖ ﻨﻴﺪ ﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷﻠﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨ ﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣآﺪ ﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ«اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸÊرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌﺑﻌﻀﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦ ﻨﻴﺪوﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎرا ﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎرا ﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟﺷﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآﻧﻬﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪ ﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

▪مسئوالن راه و شهرسازی به وضعیت آسفالت جاده
سه قلعه آیسک که رو به نابودی است هم توجه
کنند .این جاده مواج جان رانندگان و مسافران را
تهدید می کند.
▪آسفالت جاده قهستان به خوان از توابع شهرستان
درمیان بسیار نامطلوب است .با شروع بارندگی
ها این جاده اهالی روستاها را با مشکل روبه رو
می کند .همچنین از آن جا که این جاده تقریبا
کوهستانی و دید در جاده محدود است احتمال
هر حادثه ای دور از ذهن نیست .پیگیری ها توسط
اهالی از طریق اداره راه و شهرسازی صورت گرفته
ولی تاکنون اقدامی انجام نشده است.
▪خیابان حافظ 10بیرجند نیاز به تعبیه سطل زباله
با توجه به جمعیت زیاد منطقه دارد ،واحد خدمات
شهرداری به این موضوع توجه کند.
▪وضعیت توزیع نفت در نوغاب هندواالن بسیار
نامطلوب است .مسئوالن ،آیا وقتش نرسیده که
روستای نوغاب گازرسانی شود؟
▪اداره راه و شهرسازی در صورت امکان برای خط
کشی و روکش آسفالت جاده طبس  -بردسکن
اقدام کند.
▪ روستای افین از توابع شهرستان زیرکوه با آن که
جمعیت زیادی دارد از اینترنت ضعیفی برخوردار
اســت .مخابرات بــرای ارتقای سرعت اینترنت
اقدام کند.
▪مشکل آسفالت نامناسب و پیچ و خم های زیاد
جاده سرایان – کریمو کی برطرف می شود؟ قبل
از وقوع حادثه به فکر باشیم.
▪ برخی از راننده های اتوبوس های واحد بیرجند
با آن که دمای هوا کاهش پیدا کرده است بخاری
ماشین را روشن نمی کنند ،سازمان اتوبوسرانی به
این راننده ها تذکر بدهد.
▪تپه های دو طرف بولوار شهید صیاد شیرازی در
کنار پیاده روها ریزش کرده است .وجود تپه ها
به خودی خود نمای شهر را نازیبا کرده و حاال به
نظر می رسد این ریزش ها بدون توجه مسئوالن
تا داخل این بولوار هم پیشروی کند ،مسئوالن
رسیدگی کنند.
▪روستای سیدان از پوشش خدمات همراه اول
بــرخــوردار نیست ،بارها به مخابرات درمیان و
استان نامه نگاری و حتی حضوری هم مراجعه
کرده ایم اما هیچ کاری انجام نشده در حالی که
مدارس نیاز زیادی به اینترنت دارند ولی طی سه
سال گذشته هیچ کاری انجام نشده است.
▪*جـــاده بیرجند –اســدیــه مــحــوری پــر ترافیک،
استراتژیک و همچنین رابط ایــران و افغانستان
است و سوانح زیادی در این محور اتفاق می افتد،
از پلیس راه به خاطر تالش و کوشش در این مسیر
برای حفاظت از جان مسافران و رصد خوبی که
دارند تشکر می کنیم.

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﺳﺎده

ﻋﻤﺮ ﻣــﺪــﺮــﺖ ﻋﻠ ا ﺒﺮ ﻃــﺎﻫــﺮ در ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .و ﻪ در اﺑﺘﺪا
ﺑﺎ ﺣﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
آﻣــﺪ و ﺑﻴﺶ از  ﺳــﺎل ﻫﻢ ﺑــﺪون آن ــﻪ ﺳﺎﻪ
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﺮه را ﺑﺎﻻ ﺳﺮ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻨﺪ ،در
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎﺪ رﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه را ﺑﻪ
دوﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤاش ﮔﺮﺷﺎﺳﺒ ﺑﺴﭙﺎرد .ﻃﺎﻫﺮ
ــﻪ در اﺑــﺘــﺪا ﻓﺼﻞ ﺟــﺎر رﻗــﺎﺑــﺖﻫــﺎ ﻟﻴﮓ
ﺑﺮﺗﺮ از ﺳﻮ وزﺮ ورزشو ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﺮه و ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،در  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ اﺳﺘﻌﻔﺎﺶ
را رو ﻣﻴﺰ وزــﺮ ورزش و ﺟــﻮاﻧــﺎن ﮔــﺬاﺷــﺖ ﺗﺎ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ را وادار ﺑﻪ
دادن اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺪﺮﺘ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻨﺪ .ﻧﺘﻪ ا
ﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧ ﻓﺮ ﻓﻬﻤﻴﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﻃﺎﻫﺮ را ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﻓﺘﺨﺎراﺗ ﻪ ﺑﺰرگﺳﺎﻻن ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﻮ اﻮاﻧﻮوﭻ در دوره ﻣﺪﺮﺘ او ﺴﺐ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﺮده ،ﻧﮕﻪ دارد .ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧ
اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺳﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳ ﻞ ﺸﻮر
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ روﺑﻪروﺳﺖ و ﺧﻴﻠ
ﺧﻮب ﻣداﻧﺴﺖ اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﻻزم را ﺑﻪ وزﺮ ﻧﻴﺎورد،
او ﻧﻴﺰ زﺮ ﺑﺎر ﺗﻤﺪﺪ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
اﻣﺎ ﻓﺮش را ﻫﻢ ﻧﻤ ﺮد ﺳﻠﻄﺎﻧ ﻓﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
ﻓﺮﻣﻮﻟ ﻪ او را آورده ﺑﻮد؛ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ و را ﻫﻢ
اﻧﺘﺨﺎب ﻨﺪ .وزﺮ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ﻓﺮاوان ﺣﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﮔﺮﺷﺎﺳﺒ در
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ را اﻣﻀﺎ ﻣ ﻨﺪ ﺗﺎ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
ﻃﺎﻫﺮ ﺷﻮد و رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ اﻣﻮر را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد.
ﻧﺴﺨﻪا ﺗﺮار ﻪ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ وزارت ورزش
و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ
ﺧﻮد ﺎﻣﻼ راﺿ اﺳﺖ .ﺑﺎﺷﮕﺎﻫ ﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺧﺼﻮﺻ ﺳﺎز ﭘﻴﺶ ﻣــ رود اﻣﺎ ﻫﻴﭻ
ﻗﺪﻣ در اﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﺮﺘﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﻧﻤﺷﻮد.

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

