قیمت نان در استان از  ۲۵تا  ۳۰درصد
افزایش پیدا کرد
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ورودبه محدوده قرمز
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اعطای جایزه ملی جوان نوآور ماندگار

استاندار خراسان جنوبی:

بر اساس قانون و با رعایت اصل

بیطرفی باید مردم را به مشارکت

حداکثری ترغیب نماییم

به عضو جوان هالل احمر استان
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صفحه 5

اختصاص  ۴۰۰میلیون ریال برای
محوطه تاریخی کله کوب سرایان
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رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان:

خراسان جنوبی در مسیر

ارتقای شاخصهای توسعه

صفحه 5

برگزاری جشنواره فرهنگی
ورزشی “دا” در شهر آبیز
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پاک دستی و برنامه محوری

مالک شایستگی در انتخابات
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دربازدید معاون بسیج و امور استان های سازمان پدافند غیرعامل کشور از مرکز تله متری شرکت آبفای استان مطرح شد:

تصویب طرح جامع پدافند غیرعامل استان در حوزه آب
با حضور استاندار خراسان جنوبی صورت گرفت

صفحه 8

بهره برداری از طرح ارتقای هتلینگ بخش زنان بیمارستان شهید دکتر رحیمی بیرجند
امروز خراسان جنوبی _ گروه خبر
اسـتاندار خراسان جنوبی روزگذشته از دو بیمارستان تأمین اجتماعی
در مرکز اسـتان شـامل بیمارسـتان شـهید دکتر رحیمی و بیمارسـتان
حضـرت ابوالفضـل العباس (ع) بازدید و طرح ارتقای هتلینگ بخش
زنان بیمارسـتان شـهید دکتر رحیمی را افتتاح کرد.
بهره برداری از طرح ارتقای هتلینگ
بخش زنان بیمارستان شهید دکتر رحیمی
با اعتبار  ۳میلیارد تومان
مدیـر درمان تأمین اجتماعی خراسـان جنوبی در مراسـم افتتاح طرح
هتلینـگ بخش زنان بیمارسـتان شـهید رحیمـی زیربنای ایـن پروژه
را بالـغ بـر  ۴۰۰متـر مربـع عنوان کـرد که عملیـات اجرایـی آن از بهمن
مـاه  ۹۹شـروع شـده و هزینـه اجرای آن با احتسـاب خریـد تجهیزات
پزشـکی و سـاختمانی سـه میلیارد تومان شـده است.
دکتـر فیـروزی بـا بیان اینکه سـاختمان بیمارسـتان با توجه به سـازه
قدیمی و سـاختار آن در ابتدا دی کلینیک بوده و فاقد فضای مناسـب
و بسـیاری از امکانـات رفاهـی اسـتاندارد جهـت بیمـاران و بصـورت
فضای سـالنی یکپارچه بوده اسـت ،ادامه داد :با اجرای پروژه نوسـازی
هتلینـگ بیمارسـتانی در بخـش زنان بیمارسـتان در حـال حاضر این
بخـش بـه صـورت اتاق های تـک تختی ،دو تختی و بیشـتر مجزا با
سیسـتم های هوشـمند تهویه ،گرمایش و سـرمایش ،صوت و تصویر
و سـایر امکانـات رفاهـی اسـتاندارد مسـتقل بـرای تمـام اتـاق هـا به
نحـو مناسـبی بازسـازی شـده اسـت .وی بیـان کرد :بـا اجـرای ارتقای
هتلینـگ در ایـن مرکـز دو همـراه سـرا جهـت اقامـت همراهـان آقا و
خانـم بیمـاران در نظر گرفته شـده اسـت تـا بیمارانی که از شهرسـتان
هـا جهـت درمان به ایـن بیمارسـتان مراجعه می کنند امـکان اقامت
و اسـکان بـرای همراهی آنها وجود داشـته باشـد.
ادامه طرح ارتقای هتلینگ در
سال  ۱۴۰۰و ارائه خدمات بهتر به بیماران
وی افـزود :در ادامـه طـرح هتلینـگ بیمارسـتان در سـال  ۱۴۰۰نیـز

واحدهـای  ،Nicuاتـاق های عمل مرکز اسـتریل و لنژری نیز اسـتاندارد
سـازی و بهسـازی خواهنـد شـد .وی گفـت :هـم چنیـن در راسـتای
ارتقـای ایمنـی ،سلامت و رضایـت مـادران ،طـرح بهسـازی زایشـگاه
بیمارسـتان و ایجاد اتاق های (LDRاتاق زایمان خصوصی) در دسـت
اجراسـت و بـا تکمیـل پـروژه هتلینـگ بیمارسـتان این مرکـز خواهد
توانسـت بیـش از پیـش خدمات بـا کیفیت و مطلـوب بیمـاران را در
محیطـی زیبـا و آرام ارائـه دهد.
ارائه خدمات به بیش از  ۵۵۰هزار
مراجعه کننده در بیمارستان شهید رحیمی
وی بـا بیـان اینکـه ایـن بیمارسـتان بـا دارا بـودن  ۵۱تخـت بسـتری
در بخـش هـای عمومـی و تخصصـی پاسـخگوی بیمـاران و مراجعـه

دستور استاندار برای تعیین تکلیف واگذاری زمین به
بیمارستانشهیدرحیمی
اسـتاندار خراسـان جنوبـی در این بازدیـد از بخش های زنـان و زایمان
و اورژانس بیمارسـتان شـهید رحیمی بازدید و از خدمات پرستاران در
دوران شـیوع کرونـا قدردانی کرد.
مالنوری هم چنین از زمین مجاور بیمارسـتان شـهید رحیمی بازدید
کرد و دسـتور داد تا پایان هفته آینده با برگزاری جلسـات کارشناسـی
وضعیـت ایـن ملک با توجـه به اعالم آمادگـی اداره کل اوقـاف و امور
خیریه برای واگذاری به بیمارسـتان مشـخص شـود.

دو دستور ویژه استاندار :
*تعیین تکلیف زمین موقوفه مجاور بیمارستان شهید رحیمی ظرف یک هفته جاری
*برگزاری جلسه ای برای رفع مشکل تأمین نیروی متخصص مراکز درمانی تأمین اجتماعی
کننـدگان اسـت ،افـزود :این بیمارسـتان در سـال گذشـته بـه بیش از
 ۵۵۰هـزار مراجعـه کننـده از جملـه  6000بیمـار بسـتری خدمـات ارائه
کرده اسـت.
جداسازی بخش سرپایی از بخش
بستری بیمارستان شهید رحیمی
مدیـر درمـان تأمیـن اجتماعـی خراسـان جنوبی با اشـاره بـه افزایش
سـطح رضایت مندی مردم از این بیمارسـتان گفت:یکی از پروژه های
مهم این بیمارسـتان جداسـازی بخش سـرپایی از بسـتری اسـت که
در صـورت تأمیـن زمیـن مناسـب انجام خواهـد شـد در این خصوص
زمیـن مجـاور که در اختیـار اداره کل اوقاف و امـور خیریه و متعلق به
بنـگاه آب لولـه اسـت تنها گزینه ممکن بـوده و اگر در اختیار سـازمان
تأمیـن اجتماعـی قرار گیـرد این اتفـاق خوب هم خواهـد افتاد.

ضریب اشغال تخت در بیمارستان
میالد  ۴۰درصد است
مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی در ادامه در بازدید استاندار
از بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع) با اشاره به برخورداری این
مجموعه از امکانات ایده آل و بسیار خوب عنوان کرد :در حال حاضر
ضریب اشغال تخت در بیمارستان میالد  ۴۰درصد استکه بدلیلکمبود
پزشک متخصص قابلیت ارتقا را داراست.
رفع مانع بکارگیری پزشکان دانشگاهی
دکتـر فیـروزی با اشـاره به تفاهم نامه وزارت بهداشـت و سـازمان
تأمیـن اجتماعـی مبنـی بـر اسـتفاده از پزشـکان دانشـگاهی در
مراکـز تأمیـن اجتماعـی و رفـع ایـن مشـکل در سـطح کشـوری
افـزود :ایـن تفاهم نامه در اکثر اسـتان های کشـور اجرایی شـده و

امیـد مـی رود بـا همکاری دانشـگاه علوم پزشـکی در این اسـتان
هـم اجـرا شـود .وی یکی از مهمترین مشـکالت بیمارسـتان میالد
را کمبـود پزشـک متخصـص عنـوان کرد که باید چاره اندیشـی شـود.
دستور استاندار برای تشکیل جلسه ای
پیرامون کمبود پزشک متخصص
در مراکز درمانی تأمین اجتماعی
اسـتاندار خراسـان جنوبی در ادامه از بخش های مختلف بیمارسـتان
میلاد بازدیـد و از پرسـتاران و کادر درمـان آن تجلیـل کـرد .مالنـوری
بـا اشـاره بـه وجـود امکانـات و تجهیـزات پزشـکی خوبـی کـه در این
بیمارسـتان مهیـا شـده ولـی بـدون اسـتفاده مانـده اسـت ،عنـوان
کرد:جلسـه ای بـا حضـور مسـئوالن دانشـگاه علـوم پزشـکی برگـزار و
مشـکل بررسـی شـود و در صـورت نیـاز بـا وزارت بهداشـت هـم برای
رفـع مشـکل رایزنـی و نامـه نگاری شـود.
مالنـوری در ایـن بازدیـد اشـاره کـرد کـه خدمـات درمـان مسـتقیم
سـازمان بـرای بیمـه شـدگان منطقه و اقشـار محـروم و آسـیب پذیر
از اهمیـت و حساسـیت خاصـی برخـوردار بـوده و بهبـود و توسـعه
آن از اولویـت ویـژه برخـوردار اسـت و نبایـد ظرفیتهـای ایـن حـوزه
بالاستفاده بماند .بيمارسـتان حضرت ابوالفضل العباس (ع) بیرجند
بـا  150تخت فعال يکي از مجهزترين بيمارسـتان هاي منطقه شـرق
کشـور اسـت که بر اسـاس آخرين استانداردهاي بيمارسـتاني در سال
 1394بـه بهـره بـرداری رسـیده و به عنوان يک بيمارسـتان جنرال با 6
اتـاق عمـل مجهز بنا شـده اسـت.
وجـود اقامتـگاه جهـت همراهیـان بيمـار (  11پاويـون خانوادگي و
دو اقامتـگاه گروهـی بـا  80نفـر ظرفيـت)  ،مجموعـه ي مجـزاي
سـاختمان پزشـکان (  20سـوئيت بـا تجهيـزات کامـل)  ،وجـود
امکانـات اورژانـس هوايـي در بيمارسـتان (  1200مترمربـع) ،وجود
امکانـات هتلينگ ممتاز ،سـازماندهي سـاختار مديريـت بحران در
بيمارسـتان  ،مقاومـت سـاختماني در برابـر زلزلـه و قـرار گرفتـن در
منطقـه ای از شـهر کـه فاقد امکانـات درمانی اسـت از جمله مزیت
هـای شـاخص این بیمارسـتان اسـت.
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سرمقاله

آیا نفت واقعا
ملی شده است ...؟!!!
امروز خراسان جنوبی  -محمد راعي فرد
mohammadraeifard@yahoo.com
وقتـی صنایع یـا کشـاورزی و یا معادن توسـط دولت
هـا ملـی اعلام می شـود یعنـی تمامی آنها به شـکل
حقوقـی و واقعـی به مـردم واگذار شـده اسـت ،یعنی
مردم آن کشـور باید از این واگذاری ملی منتفع شـده
و در ریـل توسـعه و عدالت قـرار گرفته و حرکت کنند...
نفـت محصولـی اسـت کـه ویلیـام دارسـی در مسـجد
سـلیمان از دل زمین بیرون کشـید و سـال های سـال
و بـا بسـتن قراردادهـای یکسـویه سـودهای کالنـی را
راهـی خزانـه ملکـه انگلیـس کـرد ،پـس از ملی شـدن
نفـت در دولـت مصـدق و کـش و قـوس های فـراوان
و فرسـاینده ،ایـن هلـوی پوسـت کنده با پسـوند ملی
در گلـوی پهلـوی دوم فـرو رفـت و از آن تاریخ تاکنون
کـه به سـال ۱۴۰۰رسـیدیم ،ایـن متاع سـیاه رنگ بدبو
تبدیـل بـه ثروتـی شـد کـه تمامـی شـاکله دولـت و
کشـور بـه آن گـره خورد و آبشـخور تمامـی دولت های
مسـتعجل و حاکم گردیـدِ!!!...
ثروتـی کـه صـدای خـوش دالرهایـش تبدیـل بـه دود
کبـاب بـرای مـردم بـود و هسـت !!...
اقتصـادی تـک محصـوری و تـک محـوری کـه تمـام
محاسـبات و توسـعه یافتگـی بـرآن اسـتوار گردیـد.
کشـوری کـه بـر اقیانوسـی از نفـت و گاز تکیـه زده
چـرا بـا گـذر بیـش از یکصـد سـال هنـوز نتوانسـته به
کاروان کشـورهای توسـعه یافتـه بپیوندد؟ چـرا هنوز
 ۶۰میلیـون از جمعیتـش بـه کمـک هـای دولـت
نیازمندنـد ،چـرا در آن هـر روز شـاهد طوالنی تر شـدن
صف بیکاران هسـتیم ،چرا مردم باید حسـرت حداقل
هـای ممکـن را بکشـند!!...
مگــر نفــت ملــی نیســت؟ مگــر قــرار نیســت
کــه ایــن ثــروت در جیــب مــردم و بــر ســر ســفره
آنــان قــرار گیــرد؟ مگــر نمــی بایســت عدالــت در
نحــوه توزیــع ایــن ثــروت برقــرار باشــد ،مگــر قــرار
نبــود از دولتــی ســر ایــن ثــروت هنگفــت جایــگاه
کشــورمان در منطقــه و جهــان در باالتریــن رتبــه
هــا باشــد؟
براسـتی چـرا ایـن اتفاقـات نیفتـاد و شـاهد کسـری
بودجه های وحشـتناک و نقدینگـی های باور نکردنی
و انباشـت ثـروت برای قشـری خـاص و بـزرگ و بزرگ
شـدن گسـل های عمیـق طبقاتی شـدیم؟
چــرا قوانیــن مصــرح در کشــورمان هیچــگاه زورش
بــه ایــن مــاده ســیاه نچربیــد و نتوانســت فســاد
را ســرکوب کــرده و فاســد را محــو کنــد؟ چــرا کســی
متوجــه نمــی شــود کــه ایــن ثــروت هــای افســانه ای
بــه کجــا مــی رود و چگونــه توزیــع مــی شــود؟ چــرا
کســی جــرات وارد شــدن بــه چنیــن حســاب رســی ها
را نــدارد؟ چگونــه قشــر قلیلــی تــوان اســتفاده از ایــن
ثــروت هــا را بــه راحتــی دارنــد امــا اکثریتی عظیــم از
آن بــی بهــره انــد و در کنــار ایــن ســفره چــرب و چیلــی
جایــی ندارنــد و فقــط بــه قــول معــروف نــان بــر دود
کبــاب زده و ســق مــی زننــد!!...
ایـن چـه بالیـی بـود کـه بر سـر ایـن مـردم هوار شـد
تـا آنـان را از حداقـل هـای یـک زندگـی معمولی دور
کنـد ...کسـی نیسـت که بگویـد ،آقایان بجـای ماهی
بـه مـردم تـان ماهیگیـری بیاموزیـد ،کسـی نیسـت
کـه بگویـد آقایان فقط در سـال یکمـاه درآمد حاصل
از فـروش نفـت را روزانـه بیـن سـی و یک اسـتانتان
تقسـیم کنیـد و یازده مـاه دیگر را به بدنـه دولت تان
تزریـق کنیـد ،حداقـل ایـن کار یعنـی ایـن کـه مـردم
مـی فهمنـد کـه حـق شـان از نفـت ملی شـده شـان
چقدر اسـت!!!...

امام جمعه اهل سنت درمیان:

پاک دستی و برنامه محوری مالک شایستگی در انتخابات
امــام جمعــه اهــل ســنت درمیــان گفــت:
پــاک دســتی و برنامــه محــوری مــاک
شایســتگی در انتخابــات شــوراها اســت.
مولــوی احمــد عبدالهــی در گفــت و گــو بــا
مهــر اظهــار کــرد :هــر کــس کــه وارد صحنــه
انتخابــات شــورای شــهر و روســتا میشــود
بایــد برنامــه مُ ــدون داشــته باشــد چــرا کــه
موفقیــت در مســئولیت و امانــت در خدمــت
جــز بــا برنامــه محــوری محقــق نمیشــود.
امــام جمعــه اهــل ســنت درمیــان بیانکــرد:
وظایــف اعضــای شــورای شــهر و روســتا در
قانــون مربوطــه مشــخص و معیــن اســت
ولــی برنامههــای آنــان بایــد بــه ســمت و
ســوی رفــع موانــع اشــتغالزایی و کمــک
بــه تولیــد در همــان محــدوده شــهر و

روســتا باشــد .مولــوی عبدالهــی بــا اشــاره
بــه اینکــه برنامــه محــوری موجــب نظــم
در امــور و شایســته ســاالری میشــود،
گفــت :مــردم نیــز در انتخابــات شــوراهای
شــهر و روســتا بایــد بــه افــرادی کــه در
خدمــت خــود صــادق هســتند رأی بدهنــد
تــا زمینــه توســعه شــهر و روســتای آنــان
فراهــم شــود.
وی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه شــیوه مدیریتــی
اعضــای شــورای شــهر و روســتا بایــد دلگــرم
کننــده جوانــان بــه منطقــه محــل زندگــی
شــان باشــد ،اظهــار کــرد :کاندیــدای شــورای
شــهر و روســتا عــاوه بــر تقــوا ،مردمــی
بــودن و دلســوزی بایــد آگاهــی نســبت بــه
مســائل و مشــکالت مــردم شــهر و روســتای

خــود داشــته باشــد.
امــام جمعــه اهــل ســنت درمیــان یــادآور
شــد :داشــتن تمامــی ایــن مالکهــا
موجــب میشــود کــه فــرد بتوانــد مَ صــدر
خدماتــی باشــد .وی گفــت :در حــوزه
فعالیــت شــوراهای شــهر و روســتا اگــر
افــرادی تخلفــات مالــی داشــته باشــند و
ایــن موضــوع بــا ســند نیــز اثبــات شــده
اســت خودشــان بایــد از ورود مجــدد بــه
ایــن عرصــه خــودداری کننــد چــون نخواهنــد
توانســت اعتمــاد مــردم را مجــدد کســب
کننــد.
مولــوی عبدالهــی افــزود :مــردم نیــز در
انتخابهایشــان پــاک دســتی را مدنظــر
قــرار دهنــد.

رگبار و رعد وبرق

در نیمه شمالی خراسان جنوبی
امروز خراسان جنوبی /گروه شهرستان ها  /حسینی
کارشــناس هواشناســی خراســان جنوبــی رگبــار و رعد و برق را در نیمه شــمالی اســتان
پیــش بینــی کــرد .رئیــس گــروه پیــش بینــی و صــدور پیــش آگاهیهــای جــوی
هواشناســی اســتان گفــت :مطابــق بــا الگــوی نقشـههای هواشناســی بهتدریــج بــا
نفــوذ تــوده هــوای ناپایــدار بــه جــو اســتان وزش بــاد شــدید همــراه بــا خیــزش گــرد
و خــاک پیــش بینــی مــی شــود .نخعــی افــزود :تــا اواخــر وقــت پنجشــنبه هــم در
نیمــه شــمالی اســتان رگبــار و رعــد و برق پراکنــده و در مناطــق مرتفع احتمــال برخورد
صاعقــه و احتمــال بــارش تگــرگ قابــل پیشبینــی اســت.

واکسیناسیون ۵۷سالمند در اولین روز اجرای واکسیناسیون خودرویی
 ۵۷ســالمند در اولیــن روز راه انــدازی
مرکــز واکسیناســیون خودرویــی در بیرجنــد
واکســن کرونــا دریافــت کردنــد.
دبیــر ســتاد دانشــگاهی پیشــگیری و کنترل
کرونــا در خراســان جنوبــی گفت:اولیــن مرکــز
واکسیناســیون خودرویــی بــه همــت بســیج
در محــل مجتمــع غدیــر واقــع در خیابــان
پاســداران راه انــدازی شــد کــه بــا شــروع
اولیــن روز کاری  ۵۷ســالمند بیرجنــدی
واکســن کرونــا را دریافــت کردنــد.
شــریف زاده افــزود :ســاعت کاری ایــن مرکــز
همــه روزه از ســاعت  ۸صبــح تــا  ۱۲ظهــر
اســت کــه در صــورت اســتقبال خــوب مــردم
از ایــن مرکــز امــکان انجــام واکسیناســیون
در نوبــت عصــر نیــز وجــود دارد.

وی گفـــت :در شهرســـتان بیرجنـــد ایـــن
آمادگـــی وجـــود دارد کـــه یـــک مرکـــز
واکسیناس ــیون خودروی ــی دیگ ــر در مح ــل

چهارش ــنبه ب ــازار راه ان ــدازی ش ــود .دبی ــر
ســـتاد دانشـــکاهی پیشـــگیری و کنتـــرل
کرونـــا در خراســـان جنوبـــی گفـــت :در

شهرســـتانهای کوچـــک نیـــازی بـــه راه
ان ــدازی مرک ــز واکسیناس ــیون خودروی ــی
وجـــود نـــدارد ،ولـــی در شهرســـتانهای
فـــردوس ،قایـــن و طبـــس در صورتـــی
کـــه شـــرایط مهیـــا باشـــد و ایـــن طـــرح
م ــورد اس ــتقبال م ــردم ق ــرار گی ــرد مرک ــز
واکسیناســـیون خودرویـــی راه انـــدازی
میشـــود.
شـــریف زاده افـــزود :بـــرای تعـــدادی از
جانبـــازان اســـتان کـــه امـــکان حضـــور
در مراکـــز واکسیناســـیون را ندارنـــد،
بـــا همـــکاری بنیـــاد شـــهید و دانشـــگاه
علـــوم پزشـــکی بیرجنـــد واکســـن کرونـــا
در منـــازل ایـــن افـــراد تزریـــق شـــده
اســـت.

اختصاص ۴۰۰میلیونریالبرایمحوطهتاریخیکلهکوبسرایان
 ۴۰۰میلیــون ریــال اعتبــار ملــی بــرای حصــار
کشــی قســمتی از محوطــه تاریخــی کلــه
کــوب شهرســتان ســرایان اختصــاص یافــت.
مســئول میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایــع دســتی شهرســتان ســرایان بــا اعــام
ایــن خبــر گفــت :بــرای حفاظــت و جلوگیری
از تخریــب و ورود غیرمجــاز وســایل
نقلیــه بــه محوطــه تاریخــی کلــه کــوب،
حصارکشــی و نصــب فنــس در قســمتی از
محوطــه انجــام میشــود و اجــرای کامــل
حصارکشــی نیــاز بــه اختصــاص اعتبــارات
بیشــتری دارد.
محمــد عــرب افــزود :تاکنــون دو فصــل
گمانــه زنــی و ســه فصــل کاوش باســتانی
بــا حضــور باســتان شناســان مطــرح کشــوری
و خارجــی در ایــن محوطــه تاریخــی انجــام
شــده و نتایــج خوبــی بدســت آمــده اســت.
عــرب گفــت :محــل هــای الیــه نــگاری
شناســاییشــده بــر اســاس کاوش انجــام

شــده شــامل دور ه هــای مفــر غ ،آغــاز شــهر
نشــین و هــزاره پنجــم پیــش از میــاد
اســت.
بــه گفتــه وی اســتقرار در محوطــه از اوایــل
دوره مسســنگی حــدود هفــت هــزار ســال

قبــل آغــاز و در دوره مفــر غ حــدود پنــج هــزار
ســال پیــش بــه پایــان میرســد.
وی گفــت :یکــی از ویژگیهــای برجســته
ایــن محوطــه حضــور ســفالهای لبــه
واریختــه شــاخص دوره آغــاز شهرنشــینی

اســت کــه بــه تعــداد زیــاد در ایــن محوطــه
شناســایی شــده اســت.
مســئول میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایــع دســتی شهرســتان ســرایان ابــراز
امیــدواری کــرد :بــا اختصــاص اعتبــارات
بیشــتری بــرای فعالیتهــای پژوهشــی و
کاوش باســتان شناســی و تــداوم کاوشهــا
در ایــن محوطــه تاریخــی ،اطالعــات کامــل
تــری حاصــل شــود.
محوطــه تاریخــی کلــه کــوب در شــهر
آیســک ،شهرســتان ســرایان کــه بــه شــماره
 ۲۳۰۰۵در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت
رســیده بــا مســاحت بیــش از  ۹هکتــار در
تملــک میــراث فرهنگــی و یکــی از معــدود
محوطههــای پیــشاز تاریــخ شناســایی
شــده در اســتان اســت.
ایــن محوطــه دارای مشــخصههای فرهنگــی
مناســبی از هــزاره پنجــم تــا ســوم پیــش از
میــاد در ایــن منطقــه اســت.

راهیابی  ۳نفر از خراسان جنوبی

به پویش کتاب خوانی نشاط نوروزی با کتاب
معــاون امــور فرهنگــی و رســانه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان
جنوبــی از راهیابــی  ۳نفــر هــم اســتانی بــه مرحلــه نهایــی پویــش کتــاب خوانــی
نشــاط نــوروزی بــا کتــاب  ۱۴۰۰خبــر داد .محمــود رمضانــی گفــت :در ایــن پویــش
کتابخوانــی  ۹۴۸اثــر از  ۲۷اســتان کشــور بــه دبیرخانــه ارســال شــد.
بــه گفتــه وی اســتان بوشــهر بــا  ۲۰۵اثــر ،خوزســتان  ۱۱۱اثــر ،تهــران  ،۹۷مازنــدران۸۴ ،
اثــر ،اصفهــان  ۷۶اثــر و خراســان جنوبــی بــا  ۷۱اثــر بیشــترین شــرکتکننده را در ایــن
پویــش بــه خــود اختصــاص دادنــد .رمضانــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه داوری مرحلــه
نیمهنهایــی ایــن پویــش از روز سهشــنبه ( ۲۲اردیبهشــتماه) بــا بررســی آثــار بــا
شــاخصهایی همچــون ارتبــاط بــا موضوعــات پویــش ،خالقیــت و کیفیــت ارائــه،
رعایــت زمانبنــدی و چرخــش در فضاهــای مجــازی آغــاز شــد ،افــزود :در پایــان بــا
نظــر هیئــت داوران  ۲۰۱نفــر بــه مرحلــه نهایــی ایــن پویــش راه یافتنــد.
وی گفــت :ســارا ملکــی ،غالمرضــا خســروی و مریــم گوهریــان از شهرســتان
نهبنــدان جــزو راه یافتــگان بــه مرحلــه نهایــی پویــش قــرار گرفتنــد.
بــه  ۴۰نفــر از برگزیــدگان ایــن پویــش در ردههــای مختلــف ســنی  ۲تــا  ۷ســال،
 ۷تــا  ۱۲ســال ۱۲ ،تــا  ۱۸ســال و  ۱۸ســال بــه بــاال جوایــزی بــه همــراه لــوح
تقدیــر اهــدا خواهــد شــد.

یک کشته و  ۳مصدوم

در حادثه محور قاین – بیرجند

برخــورد ســواری پــژو بــا موتورســیکلت در محــور قایــن – بیرجنــد ،عصــر دیروز،
یــک کشــته و  ۳مصــدوم بــر جــا گذاشــت .رئیــس پلیــس راه اســتان بــا اعــام
ایــن خبــر گفــت :ایــن تصــادف دیــروز ســاعت  ۱۵:۱۳در کیلومتــر ۳محــور
کمربنــدی قایــن – بیرجنــد رخ داد کــه راننــده موتورســیکلت فــوت کــرد و ۲
سرنشــین خــودرو و یــک سرنشــین موتورســیکلت مصــدوم شــدند .ســرهنگ
رضایــی ،علــت حادثــه را انحــراف بــه چــپ ســواری پــژو اعــام کــرد.

پیروزی تیم فوتسال امید زغالسنگ طبس
بر کیا میدان الهیجان

تیــم فوتســال امیــد زغالســنگ طبــس نماینــده اســتان خراســان جنوبــی
در ســومین دیــدار خــود در مســابقات لیــگ فوتســال امیــد مناطــق کشــور
مقابــل کیــا میــدان الهیجــان بــا نتیجــه  ۳بــر  ۱بــه پیــروزی رســید.
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکــز خراســان جنوبــی ،در دیگــر دیــدار
ایــن گــروه ،تیــم آروم آلیــاژ ارومیــه بــا نتیجــه  ۵بــر صفــر تیــم شــاهین
فریــدون شــهر را شکســت داد کــه بــا ایــن نتایــج تیمهــای آروم آلیــاژ
ارومیــه و زغــال ســنگ طبــس بــه عنــوان تیمهــای اول و دوم گــروه
 ۲مســابقات بــه دور نهایــی صعــود کردنــد .بــا ایــن صعــود تیــم امیــد
زغالســنگ طبــس موفــق شــد بــه عنــوان یکــی از تیمهــای صعــود کننــده بــه
لیــگ دســته اول امیدهــای کشــور باشــد .دیدارهــای مرحلــه نیمــه نهایــی
و نهایــی ایــن مســابقات ،روزهــای پنــج شــنبه و جمعــه برگــزار مــی شــود.
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مطالعـــه انســـانی ،بهتریـــن راه رســـیدن بـــه
ـان م ــدل اس ــت .انس ــانی ک ــه جامع ــه م ــدل
انس ـ ِ
را م ــی س ــازد .ای ــن مطالع ــه م ــا را ب ــه ش ــناخت
انســـان بـــه عنـــوان رکـــن اصلـــی جامعـــه مـــی
رس ــاند .ب ــه ای ــن مقص ــود ک ــه رس ــیدیم ،مقص ــد
کـــه رســـیدن بـــه مدینـــه فاضلـــه در حیـــات
اجتماعـــی اســـت هـــم میســـر خواهـــد شـــد.
ای ــن ش ــناخت وقت ــی ب ــه تکثی ــر بهتری ــن ه ــا
بینجام ــد ،ماج ــرا ب ــه ش ــکل زیبات ــری قابلی ــت
تعریـــف خواهـــد یافـــت بـــی آنکـــه تحریـــف
بتوان ــد آن را تهدی ــد کن ــد .م ــا در ای ــن ش ــناخت
بـــا "تحدیـــدِ" تعریـــف و مرزبنـــدی و غیریـــت
ســـازی ،راه را بـــر "تهدیـــ ِد تحریـــف" و خطـــ ِر
جایگزین ــی زش ــتی ب ــا زیبای ــی خواهی ــم رس ــید.
در ای ــن مس ــیر ش ــفاف اس ــت ک ــه م ــی بینی ــم
انســـان هـــای بزرگـــوار ،بـــی آن کـــه بـــه رفتـــار
دیگ ــران توج ــه داش ــته باش ــند ،ب ــا هم ــه هم ــت
خ ــود م ــی کوش ــند ب ــرای دیگ ــران کاری انج ــام
دهن ــد .ب ــه مث ــل ،ب ــاران م ــی ش ــوند و ب ــی آنک ــه
بپرســـند ایـــن زمیـــن و بـــاغ و مزرعـــه کیســـت
م ــی بارن ــد .ب ــی توق ــع ان ــد و بیش ــترین کالم
ش ــان ،تش ــکر از دیگ ــران اس ــت .نظربلن ــد ان ــد،
ه ــرکاری ب ــرای هرکس ــی م ــی کنن ــد ،ب ــه چش ــم
شـــان نمـــی آیـــد و بـــاز بـــا شـــرمندگی مـــی
گوین ــد :ببخش ــید ک ــه بیش ــتر از ای ــن از دس ــتم
برنیام ــد .این ــان اگ ــر م ــی توانس ــتند هم ــه دنی ــا
را در اختیـــار فـــرد مـــی گذاشـــتند و بـــاز حـــرف
شـــان همیـــن بـــود؛ ببخشـــید کـــه بیشـــتر از
ای ــن از دس ــتم برنیام ــد! باورش ــان ه ــم همی ــن
اســـت .امـــا از ســـوی دیگـــر؛ انســـان هـــای
تنـــگ نظـــر ،هـــرکاری بـــرای هرکـــس انجـــام
دهنـــد چندیـــن برابـــر مـــی بیننـــد و چندیـــن
و چن ــد براب ــر طلب ــکار م ــی مانن ــد .حت ــی اگ ــر
فرص ــت ب ــه زب ــان آوردن ــش را ه ــم – ب ــه ف ــرض
مح ــال نیابن ــد -در س ــیاهه بس ــتان کاری خ ــود
لحـــاظ مـــی کننـــد و اگـــر – خـــدای نکـــرده-
ص ــد چن ــدان پاس ــخ نگیرن ــد از زمی ــن و زم ــان
طلب ــکار خواهن ــد مان ــد .ک ــم ه ــم ندی ــده ای ــم
از ایـــن افـــراد .حکایـــت دســـت و عســـل و گاز
گرفتـــن و...برخاســـته از همیـــن نـــگاه اســـت.
ای ــن درس ــت ک ــه اف ــراد و جامع ــه نبای ــد "ق ــدر
ناش ــناس" باش ــند ام ــا ادبی ــات طلب ــکاری هرگ ــز
بـــه نتیجـــه نرســـیده اســـت بلکـــه بـــه قدرتـــی
انـــرژی ســـوز تبدیـــل شـــده کـــه افـــراد را بـــرای
انج ــام کار خی ــر و دس ــت گی ــری از اف ــراد ،دچ ــار
تردی ــد م ــی کن ــد .ش ــاید ب ــرای درم ــان همی ــن
ن ــگاه باش ــد ک ــه ام ــام رض ــا (ع) م ــی فرماین ــد
بای ــد خی ــر بس ــیار خ ــود را ک ــم ش ــمرد .یعن ــی
طلبـــکاری را رو بـــه فزونـــی ندیـــد .اگـــر بـــه
ای ــن نس ــخه عم ــل کنی ــم از گرفت ــاری در ورط ــه
طلب ــکاری نج ــات پی ــدا خواهی ــم ک ــرد .کریم ــان
بـــا بخشـــندگی و ســـخا ،مقیـــم کـــوی بـــی
دعایـــی مـــی شـــوند .همـــان جایـــی کـــه مـــی
ت ــوان ب ــه اس ــتجابت دعاهاش ــان بیش ــتر امی ــد
داش ــت .بکوش ــیم ب ــاران رفت ــار ش ــویم و "قربت ــا
الـــی ا "...کارهـــا را ســـامان دهیـــم .حضـــرت
دوس ــت ب ــه ق ــرب و نزدیک ــی خوی ــش کرام ــت
مـــان خواهـــد بخشـــید.

اعطای جایزه ملی جوان نوآور ماندگار به عضو جوان هالل احمر استان
معــاون جوانــان جمعیــت هــال احمــر خراســان
جنوبــی اظهــار کــرد :جایــزه ملــی “جــوان نــوآور
مانــدگار” بــه مهــدی بهــار شــاهی ،دبیــر کانــون
دانشــجویی هــال احمــر دانشــگاه فرهنگیــان
بیرجنــد اعطــا شــد.
فائــزه موهبتــی گفــت :ایــن جشــنواره بــا حضــور
رئیــس دفتــر رئیسجمهــور ،وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی و معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس بنیــاد
شــهید و امــور ایثارگــران و بــه همــت دانشــگاه آزاد
اســامی در تــاالر وحــدت بــا هــدف معرفــی جوانــان
نــوآور سراســر کشــور برگــزار شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،وی بــا بیــان اینکــه در ایــن
جشــنواره از  ۲۰جــوان نــوآور مانــدگار ایــران تقدیــر

شــد ،تصریــح کــرد :خالقیــت و تــوان جوانــان
راهگشــای بســیاری از مســائل بشــری امــروز اســت.
موهبتــی تصریــح کــرد :جایــزه “جــوان نــوآور
مانــدگار” در نخســتین ســال برگــزاری جریــان ســاز،
حامــی خالقیــت و نــوآوری اجتماعــی در راســتای
توســعه پایــدار کشــور اســت.
معـاون جوانـان جمعیـت هلال احمـر خراسـان
جنوبـی بـا بیـان اینکـه خوشـبختانه طـرح نوآورانـه
علـی بهارشـاهی دبیـر کانـون هلال احمـر دانشـگاه
فرهنگیـان بـا عنـوان «چلچـراغ» رتبـه برتـر ایـن
جشـنواره را بـه خـود اختصاص داده اسـت ،گفت :در
راسـتای اجـرای ایـن طـرح مقـرر شـد سرپرسـتی ۴۰
دانـش آمـوز نیازمنـد در شهرسـتان بیرجنـد به مدت

محـدود بـه  ۴۰دانشـجو معلـم تحـت عنـوان فرزنـد
معنـوی واگـذار شـود.
موهبتــی بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح
دانشآمــوزان نیازمنــد توســط دهیار یهــا و
آمــوزش و پــرورش شناســایی و بــه دانشــجو
معلمــان معرفــی شــدند ،گفــت :در ادامــه بــا کمــک
دهیــاری و شــورای روســتا مــکان مناســب بــرای
تدریــس خصوصــی دانــش آمــوزان در اختیــار
اعضــای کانــون قــرار گرفــت.
وی یــادآور شــد :اجــرای ایــن طــرح از روســتای
حســین آبــاد ســادات بیرجنــد آغــاز شــده و بــا
توجــه بــه اســتقبال خــوب اهالــی تــاش داریــم
اجــرای آن در تمــام طــول ســال اســتمرار یابــد.

 0915بــا ســام طــی روزهــای اخیــر پیامکــی حــاوی
هشــدارهای امنیتــی از ســوی تعــدادی زیــادی از
بانکهــای کشــور بــرای مشــتریان ارســال شــده،
بــا توجــه بــه ایــن حجــم از هشــدارهای پیامکــی
ایــن ســوال مطــرح میشــود کــه آیــا مشــکلی در
سیســتم بانکــی بــه وجــود آمــده اســت؟

تکمیل طرح تغذیه مصنوعی آهنگران و بندان ،لنگ اعتبار

 0936نماینــدگان خراســان جنوبــی! مســکن ملی در
خراســان جنوبــی را دریابیــد .اینهــا کارمنــد و صاحب
مشــاغلی هســتند کــه در ایــن گرانــی هــا از خیلــی
خواســته هایشــان گذشــتند تــا بتواننــد بعــد از چند
ســال چهــل میلیــون جمــع کننــد و دو دســتی بــه
دولــت بدهنــد .اینهــا پــدر و مــادر پولــداری ندارنــد
وگرنــه در ایــن طــرح مجهــول دولــت خودشــان را
گرفتــار نمــی کردنــد .آقایــان! چنــد درصــد تخفیــف
عــوارض کمکــی بــه آنهــا نمــی کنــد.
 0936بــا ســام چقــدر ســخت اســت کــه چــوب
تصمیمــات اشــتباه مســئولین و عادی انــگاری افراد
بــی مبــاالت را همیشــه بایــد کســبه بخورنــد .بــا
رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی بــه همدیگــر
رحــم کنیــم تــا خــدا هــم بــه مــا رحــم کنــد.

طـرح تغذیـه مصنوعـی آهنگـران و بنـدان بـا گذشـت
 ۱۰سـال در پیـچ و خـم تامیـن اعتبـار مسـکوت مانـده
اسـت .سرپرسـت شـرکت آب منطقـهای خراسـان
جنوبـی گفـت :طـرح تغذیـه مصنوعـی آهنگـران در
شـمال شـرق بیرجنـد و در شهرسـتان زیرکـوه بـر روی
رودخانـه آهنگـران بـا مسـاحت حوضـه آبریـز ۱۸۹.۲
کیلومترمربـع واقـع شـده اسـت.
سـعید سـروری بـا بیـان اینکه طـرح تغذیـه مصنوعی
آهنگـران شـامل احـداث پنـج بنـد خاکـی و سـرریز
مربـوط بـه آن از نوع سـنگ و مالتی و  ۲سـازه انحراف
آب بتنـی و سـنگ و مالتـی بـه احجـام تقریبـی ۳۵۰

هـزار مترمکعـب خاکریـزی ۵۴ ،هـزار مترمکعـب
خاکبـرداری ۴ ،هـزار و  ۵۰۰مترمکعـب اجـرای سـنگ
و ملات و  ۴۵۰مترمکعـب بتـن مسـلح و  ۳۰۰هـزار
مترمکعـب الیروبـی رودخانـه اسـت ،افـزود :این طرح
بـا هـدف تغذیـه سـفرههای آب زیرزمینـی در زیـر
حوضـه آهنگـران به حجـم  ۳.۴۷میلیـون متر مکعب
و مهـار کـردن سـیالبهای رودخانه آهنگـران مطالعه
شـده و در حـال اجـرا اسـت .وی گفـت :تاکنـون بـرای
ایـن طـرح  ۴میلیـارد تومـان هزینـه شـده کـه تکمیل
آن  ۱۳میلیـارد تومـان دیگـر نیـاز دارد.
سرپرسـت شـرکت آب منطقهای خراسان جنوبی گفت:

طـرح تغذیـه مصنوعـی بنـدان هـم در  ۷۰کیلومتـری
شـرق شـهر نهبندان بر روی رودخانه بندان با مسـاحت
حوضـه آبریـز  ۱۸۹۶کیلومترمربع واقع شـده اسـت.
سـعید سـروری گفـت :طـرح تغذیـه مصنوعـی بنـدان
هـم بـا هدف حفاظت خـاک ،جلوگیری از فرسـایش و
انتقـال رسـوب ،سـیالب و زیانهـای آن ،تغذیه سـفره
آب زیرزمینـی و جبـران بخشـی از افت سـاالنه سـطح
آبخـوان بـه حجـم  ۱.۷۴میلیـون مترمکعـب در حـال
اجراست.
وی افـزود :بـرای اجـرای ایـن طـرح تاکنـون  ۱۱میلیارد
و دویسـت میلیـون تومـان هزینه شـده و برای تکمیل

رئیس اتحادیه نانوایان استان:

آن  ۱۹میلیـارد تومـان دیگر نیاز اسـت.
در دیدار معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
خراسان جنوبی و سرپرست شرکت آب منطقهای
خراسان جنوبی با رئیس حوضه آبریز فالت مرکزی و
حوضههای شرقی بازنگری این دو طرح مطرح شد که
بر اساس آن با توجه به گذشت حدود  ۱۰سال از طراحی
و اجرای این طرحها و با عنایت به تغییر شرایط اقلیمی
و تغییر میزان نزوالت جوی در منطقه مقرر شد شرکت
آب منطقهای خراسان جنوبی با در نظر گرفتن شرایط
فعلی پیشرفت فیزیکی پروژه ،به لحاظ اثربخشی آنها،
ً
مجددا مورد بازنگری قرار دهد.
این طرحها را

قیمت نان در استان از  ۲۵تا  ۳۰درصد افزایش پیدا کرد
رئیــس اتحادیــه نانوایــان خراســان جنوبــی اظهــار
کــرد :نــرخ نامــه جدیــد فــروش نــان در اســتان
تصویــب شــد.
اکبــر مــرادی در گفتوگــو بــا ایســنا گفــت :ســهمیه
آرد هرهفتــه نانواییهــای لــواش و تافتــون ۷
کیســه ،ســنگک  ۶کیســه ،میانگیــن ســهمیه آرد
تمامــی نانواییهــای لــواش و تافتــون اســتان ۸.۵
کیســه و میانگیــن نانواییهــای ســنگک اســتان
 ۷کیســه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه قیمــت نــان افزایــش مییابــد،
امــا تغییــری در میــزان ســهمیه آرد نانواییهــا
بــه وجــود نیامــده اســت ،تصریــح کــرد :در ایــن
ســالها تمــام عوامــل تولیــد افزایــش پیــدا کــرد،

امــا قیمــت محصــول تولیــدی نانوایــان بــدون
تغییــر مانــد .مــرادی افــزود :قیمــت خمیرمایــه
 ۱۶۰درصــد ،حقــوق کارگــر  ۳۹درصــد ،قیمــت حمــل
آرد  ۳۵درصــد و قیمــت نمــک  ۲۵درصــد افزایــش
پیــدا کــرده اســت.
وی تصریــح کــرد :در نــرخ جدیــد قیمــت نــان
تافتــون براســاس وزن چانــه از  ۱۳۰۰تــا ۲۵۰۰
تومــان ،لــواش ماشــینی  ۶۸۰تومــان و نــان
ســنگک بــر اســاس کیلــو  ۲۹۰۰تومــان اســت.
رئیــس اتحادیــه نانوایــان خراســان جنوبــی اظهــار
کــرد :میانگیــن قیمــت نــان لــواش از  ۲۵تــا ۲۸
درصــد ،نــان ســنگک  ۲۸درصــد و تافتــون ۳۰
درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت.

 0992بــا ســام مــی خواســتم از طریــق روزنامــه
شــما از مدیــران مرکــز بهداشــت بپرســم آیــا قصــد
تجهیــز و راه انــدازی خانــه بهداشــت شــهرک امــام
علی(ع)کــه مــدت زیــادی از ســاخت آن مــی گــذرد
را دارنــد یــا ندارنــد؟
 0935بــا ســام و عــرض ادب چنــد ســال پیــش
ســنگ فــرش تمــام روســتای شــوراب از توابــع
بخــش مرکــزی دهســتان شــاخنات بــه جــز دو
کوچــه انجــام شــده اســت کــه کمــال تشــکر و
قدردانــی را از مدیریــت محتــرم بنیــاد مســکن داریم
لــذا خواهشــمند اســت دســتورات الزم را نســبت بــه
اتمــام پــروژه نیمــه تمــام صــادر فرماییــد بــا توجــه
بــه اینکــه ایــن کوچــه هــای بــا عــرض کــم کــه در
زمســتان بــه خاطــر یخبنــدان مســدود میگــردد
و نیــز در زمــان بحران(زلزلــه ،آتــش ســوزی و)...
هیــچ ماشــین امدادرســانی قــادر بــه انجــام وظیفــه
نخواهــد بــود.

جوابیــه بنیاد مسکن استان
در پاســخ بــه مطلــب چــاپ شــده در صفحــه  3آن
روزنامــه (پیــام امــروز) مــورخ  1400/03/04جهــت
اطــاع متقاضیــان محتــرم زمیــن در روســتای علــی
آبــاد داورآبــاد اعــام مــی گــردد :بنیــاد مســکن
منعــی بــرای واگــذاری زمیــن در ایــن روســتا نــدارد
و لیســت ارســالی افــراد واجــد شــرایط توســط شــورا
و دهیــاری محتــرم روســتا ،در مرحلــه بررســی و اخذ
تائیدیــه هــای الزم مــی باشــد.
سید مجتبی سجادی راد
مسئول روابط عمومی بنیاد مسکن استان

نماینده ولی فقیه در دیدار جمعی از عشایر بسیجی شهرستان درمیان:

مردم در انتخابات به تفکر شهید رجایی رأی دهند
سـالروز شـهادت شـهیدان  :یوسـف الونـدی،
مهـدی حسـینی را گرامـی مـی داریـم

هنر در خانه

ته چین گوشت

مواد الزم  :گوشـت گوسـفند  600گـرم  -پیاز  1عـدد  -هویج
 1عـدد  -سـیر  3حبـه  -زردچوبـه ،نمـک و فلفـل بـه میـزان الزم
 برنـج  4پیمانـه  -تخـم مر غ  2عدد  -ماسـت چکیده  8قاشـقغذاخـوری  -کـره  200گـرم  -زعفـران دم کرده  4قاشـق غذاخوری
 روغـن بـه میـزان الزم  -خلال پسـته ،خلال بـادام و زرشـکبـرای تزئین
طرز تهیه .1 :ابتدا پیاز ها را پوست گرفته و خرد کنید آن ها را داخل
یک قابلمه بریزید و تفت دهید .سیر ها و هویج را نیز اضافه کنید
تا کمی سرخ شوند .گوشت را قیمه ای ریز کنید و بشویید و سپس
داخل قابلمه بریزید .کمی که رنگ گوشت تغییر کرد و آب آن گرفته
شد ،زردچوبه و فلفل را به آن اضافه کنید و کمی دیگر تفت دهید.
سپس مقداری آب جوش به آن اضافه کرده و درب قابلمه را بگذارید
تا گوشت با حرارت مالیم کام ًال پخته شود .2 .در فاصله پخته شدن
گوشت که تقریبا  4ساعت زمان می برد ،باید برنج ته چین گوشت را
آماده کنید .ابتدا برنج را پاک کرده و بشویید .سپس داخل آب و نمک
یک ساعتی بخوابانید .یک قابلمه را پر از آب کرده ،مقداری روغن و
نمک به آن اضافه کنید و بگذارید تا جوش بیاید .وقتی آب جوش
آمد برنج را داخل آن بریزید .وقتی برنج پخته شد آن را آبکش کنید.
 .3در این مرحله از تهیه ته چین گوشت ،یک کاسه بزرگ بیاورید،
زرده های تخم مر غ را از سفیده جدا کرده و داخل کاسه بریزید .زرده
ها را کامال هم بزنید .سپس زعفران و کمی نمک داخل آن بریزید و
مرتب هم بزنید تا بوی تخم مر غ از بین برود .سپس ماست را به
مواد داخل کاسه اضافه کنید و مجدد هم بزنید تا یکدست شود .در
نهایت برنج آبکش شده را به این ترکیب اضافه کنید و کامال مخلوط
کنید تا یک ترکیب یکدست داشته باشید .4 .زمانی که گوشت شما
کامال پخته شد آن را از قابلمه خارج کرده و ریش ریش کنید .حاال
نوبت پخت ته چین می باشد .یک ظرف مناسب بیاورید و کف و
اطراف آن را کامال چرب کنید .سپس نصف ترکیب برنج را داخل
ظرف ریخته و با یک قاشق کامال صاف و فشرده کنید .سپس گوشت
ریش ریش شده را به فاصله یک سانت از لبه ظرف روی برنج بریزید.
سپس مابقی برنج را روی گوشت ریخته و کامال پخش کنید و فشار
دهید .5 .در نهایت کره را به قطعات کوچک برش زده و سراسر ظرف
قرار دهید .سپس روی ظرف یک فویل نازک بکشید و به مدت 1
ساعت داخل فر با دمای  180درجه سانتی گراد قرار دهید تا ته چین
آماده شود .6 .پس از پخت ته چین گوشت ،آن را داخل یک دیس
کشیده و با خالل پسته ،بادام و زرشک تفت داده شده تزئین کنید.

نماینـده ولیفقیـه در خراسـان جنوبـی بـا بیـان
اینکـه خدمـت به مردم وظیفه مسـئوالن اسـت،
گفـت :مـردم بایـد در انتخابـات کـه مهمتریـن
اتفاق اسـت بـا انتخابی خـوب و آگاه به تفکرات
شـهید رجایـی کـه برگرفتـه از ایمـان اسـت رأی
دهند.
حجـت االسلام و المسـلمین سـید علیرضـا
عبـادی در دیـدار جمعـی از عشـایر بسـیجی
شهرسـتان درمیان ضمن تبریک پیـروزی مردم
مظلـوم فلسـطین اظهـار کـرد :در جهـت خدمت
رسـانی بـه طوایف عشـایر کـه از زوایای مختلف

اهمیـت دارد بسـیار بایـد تلاش شـود.
وی بـا بیـان اینکه بسـیاری از عشـایر را با عنوان
ارزشهـای کار اقتصادی مطرح میکننـد ،افزود:
عـدهای هم وجود عشـایر را از جهت امور امنیتی
بـرای کشـور مطـرح میکننـد و همه هم درسـت
اسـت و دولت هم موظف اسـت تکالیف خود را
نسـبت به خدمترسـانی و همراه بودن با عشایر
و رفـع موانع و پشـتیبانی عمل کند.
وی بیـان کـرد :عشـایر را غیـر از مسـائلی کـه
تولیـدی ،اقتصـادی و امنیتـی اسـت اگـر از نظر
ارزشهـای انسـانی اسلامی در نظر گرفته شـود

به دلیل شـرایط زندگی که در دل طبیعت زندگی
میکنند از سلامت جسـمی خوبی برخوردارند و
بـه دلیـل دور مانـدن از عـوارض تمـدن از جهـت
روحـی و روانی سـالم هسـتند.
وی افزود :امروز گسترش فضای مجازی درصدی به
عشایر هم آسیب رسانده است و ممکن است با ۵۰
سال قبل فرق کند و عشایر مردم عمل هستند آن
طور که حرف و قولیکه میدهند پای آن هستند و
به درستی امام(ره) فرمودند “عشایر ذخایر کشورند”
و از سویی دیگر باید بر زاویه اسالمی و انسانی
عشایر توجه زیادیکرد.

امـام جمعه بیرجنـد با تاکید براینکه عشـایر باید
فرهنـگ خـود را به نسـل خود منتقـل کنند گفت:
عشـایر در کار و فرهنگ خود غیـرت و بزرگ مردی
را بایـد منتقـل کنند .جت االسلام و المسـلمین
عبـادی بـا تاکیـد بر اینکه اگر شـهری ویران شـود
میشـود آن را بازسـازی کرد اما اگر فرهنگی ویران
شـود نمیشـود بازسـازی کـرد ،افـزود :دشـمن در
جهـت گمـراه و منحـرف کردن نوع بشـر بـه دنبال
گول زدن ،ایجاد تفرقه و بازیهای سیاسـی اسـت
و شـیطان بـزرگ هر روز فتنـه دارد آن طور که یک
حمله نظامـی را میتوان خوب تشـخیص داد اما
در تهاجـم فرهنگـی نمیشـود تشـخیص داد اثـر
سـوء خـود را میگـذارد و پیـروز میشـود و بعدها
متوجـه میشـویم ما را غـارت فرهنگـی کردهاند.
وی ادامـه داد :وظیفه مسـئوالن خدمت اسـت و
امیـد اسـت بتوانیم بـه وظایف خـود عمل کنیم
و نظام جمهوری اسلامی مردم سـاالری اسـت.
وی اظهـار داشـت :انتخابـات مهم اسـت و مردم
در تجربـه  ۴۰سـاله از فـراز و نشـیبهای زیـادی
عبـور کـرده انـد کـه امیـد اسـت در ایـن مرحلـه
انسـانی بـه تفکـر شـهید رجایی کـه ایمـان اصل
و خدمتگزاری شـاخصه ایمان اسـت را انتخاب
کننـد و بـا دقـت هـر چه بیشـتر برای سرنوشـت
خـود انتخابی درسـت داشـته باشـند.

اعدام؛ مجازات تعرض به دختر دانش آموز

مـرد جـوان کـه بـه دختر دانـش آمـوزی تجاوز
کـرده بـود ،در شـعبه  ۷دادگاه کیفـری اسـتان
تهـران محاکمـه و بـه اعـدام محکوم شـد.
بـه گزارش «ایران» ،رسـیدگی به ایـن پرونده از
یکسـال پیـش با شـکایت دختر دانـش آموزی
بهنـام مرجان که مدعی بود از سـوی سـه پسـر
ربـوده و مـورد تعـرض قـرار گرفتـه ،آغـاز شـد.
وی در توضیـح ماجـرا به مأمـوران گفت :مدتی
پیـش از طریـق اینسـتاگرام بـا پسـری بهنـام
سـیامک آشـنا شـدم .پـس از چند هفتـه او به
مـن ابـراز عالقه کـرد و پیشـنهاد ازدواج داد که
مـن بـه خاطر اینکـه در حال تحصیل هسـتم و
سـیامک را هـم بخوبـی نمیشـناختم ،جـواب
رد دادم .بـا ایـن حـال سـیامک دسـت بـردار
نبـود و هـر روز تلاش میکـرد تـا بیشـتر بـا
مـن صمیمـی شـود و وقتـی هـم دید کـه من
در تصمیمـم جـدی هسـتم از مـن خواسـت تا
یکـی از دوسـتانم را کـه مـورد تأییـدم اسـت
بـرای ازدواج بـه او معرفـی کنـم .مـن هـم
کـه فکـر میکـردم سـیامک بهدنبـال ازدواج
و تشـکیل خانـواده اسـت ،یکـی از دوسـتانم
بهنـام سـیما را بـه او معرفـی کـردم .فـردای
آن روز سـیامک بـه همـراه دوسـتش سـعید
بـرای دیـدن مـا بـه جلـوی مدرسـهمان آمدنـد
و مـن و سـیما هم سـوار خودرویشـان شـدیم
و یکسـاعتی بـا هـم چرخیدیـم و حـرف زدیـم
بعـد هـم دوبـاره جلـوی مدرسـه پیاده شـدیم.

همـان شـب سـیامک تمـاس گرفـت و گفـت
فـردا دوبـاره بهدنبالمـان میآیـد تـا سـیما را
بـا مـادرش آشـنا کنـد و بـه همیـن دلیـل من
هـم قبـول کـردم .روز بعـد وقتـی سـیامک و
دوسـتش آمدنـد فکـر میکردیـم قـرار اسـت
پیـش مادر سـیامک برویـم ،اما هنوز مسـافت
زیـادی نرفتـه بودیـم که سـیامک و دوسـتش
چاقویـی از جیبشـان در آوردنـد و بـا تهدیـد
مـا را بـه باغـی در حوالـی قـوچ حصـار ورامین
بردنـد .پـس از آن سـیامک با دوسـت دیگرش
بهنـام فریبـرز تمـاس گرفت و از او خواسـت تا
خـودش را بـه باغ برسـاند.
مرجـان در حالـی کـه اشـک میریخـت ،ادامـه
داد :حـدود یکسـاعت بعـد فریبـرز هـم بـه باغ
آمـد امـا او مـن را بـا تهدیـد شـوکر و بـدون
توجـه بـه التمـاس هایم مـورد تجاوز قـرار داد
و بعـد هـم مـا را سـوار ماشینشـان کردنـد تـا
بـه شـهر برگرداننـد امـا در میانـه راه فریبـرز به
سـیما هـم تعـرض کـرد .مـن و دوسـتم حـال
خیلـی بـدی داشـتیم و مـن بـه محـض اینکه
بـه خانـه رسـیدم موضوع را بـه مـادرم گفتم و
بـه پلیـس مراجعـه کـردم امـا سـیما همچنان
سـکوت کـرده و حاضـر بـه شـکایت نیسـت.
بـه دنبـال اظهـارات دختـر دانـش آمـوز۳ ،
متهـم پرونـده شناسـایی و بازداشـت شـدند
امـا هـر  ۳نفـر پس از دسـتگیری اتهامشـان را
انکار کردند و مدعی شـدند شـاکی و دوسـتش

بـا خواسـت و تمایـل خودشـان بـه بـاغ آمـده
بودند.
بـا توجـه بـه مطـرح شـدن موضـوع تجـاوز،
پرونـده به صورت مسـتقیم به شـعبه  ۷دادگاه
کیفـری اسـتان تهـران ارسـال شـد و مـورد
رسـیدگی قرار گرفـت .در تحقیقات و همچنین
از سـوی کارشناسـان پزشـکی قانونـی ،تعـرض
بـه دختـر نوجـوان تأییـد شـد و بـا تکمیـل
تحقیقـات  ۳متهـم محاکمـه شـدند.
در جلسـه رسـیدگی ،مرجـان کـه تنهـا شـاکی
ایـن پرونـده بـود ،گفـت :از قضـات میخواهم
کـه بـرای هـر  ۳متهـم اشـد مجـازات را در نظر
بگیرنـد .بعـد از آن اتفـاق وضعیـت روحـی
خوبـی نـدارم و مـدت هاسـت تحـت نظـر
روانشـناس هسـتم و بـا مصـرف دارو زندگـی
میکنـم .دوسـتم سـیما هم کـه سـکوت کرده
حـال و روز خوبـی نـدارد و بـه لحـاظ روحـی
نابـود شـده اسـت.
بعـد از اظهـارات شـاکی ،هرکـدام از متهمـان
بـه جایـگاه رفتنـد و بـه دفـاع از خودشـان
پرداختنـد.
در ابتـدا سـیامک ۱۹سـاله گفـت :وقتـی بـه
بـاغ رفتیـم مـن بـا فریبـرز تمـاس گرفتـم بـه
بـاغ بیایـد امـا فکـر نمیکـردم قصـد تجـاوز به
دختـران را داشـته باشـد.
سـعید هـم گفـت :مـن بـرای تفریـح همـراه
سـیامک رفتـه بودم و بـه پیشـنهاد او دخترها

شعر طنز
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شوهرم را می خرید

احمد آوازه

یاد دارم در سکوتی سرد سرد
می گذشت از کوچه ی ما دوره گرد
داد میزد کوزه خالی می خرم
کوزه و ظرف سفالی می خرم
خانه داران ،جنس بنجل می خرم
گونی و پیژامه و جل می خرم
تکه های پاره ی زنبیل را
تایر فرقان و دسته بیل را
پیچ و یاتاقان و شاتون و فنر
آفتامات و میله فرمان و سپر
دبه و دمپایی و جلد پنیر
نان خشک و پاکت خالی شیر
می خرم هر آنچه اکنون بی خودست
خارج از عرف است و بیرون از مدست
جنس نا کارآمد بی خاصیت
عامل افزایش حساسیت
همسرم تا بیت قبلی را شنید
برقی از چشمان شهالیش پرید
ناگهان با روسری بیرون پرید
گفت آقا شوهرم را می خرید

اختالفات خانوادگی
منجر به قتل برادر شد
را بـه بـاغ بردیـم امـا مـن بـه آنها دسـت نزدم.
پـس از آن هـم فریبرز  ۳۰سـاله ضمن اعتراف
بـه جـرم خـود در حالـی کـه ابـراز پشـیمانی
میکـرد ،گفـت :همسـرم بتازگـی وضـع حمـل
کـرده و در خانـه پدرزنـم بـود .مدتـی بـود در
خانـه تنهـا بودم .وقتی دوسـتم بـا من تماس
گرفـت و مـرا بـه بـاغ دعوت کـرد به آنجـا رفتم
و دو دختـر نوجـوان را دیـدم و وسوسـه شـدم.
مـن مرجـان را آزار دادم امـا اتهـام تعـرض بـه
سـیما را قبـول نـدارم.
در پایـان جلسـه محاکمـه ،قضـات وارد شـور
شـدند و فریبـرز را بـه خاطـر تجاوز بـه عنف به
اعـدام محکـوم کردنـد .سـیامک و سـعید هـم
بـه خاطر فریب و کشـاندن  ۲دختـر نوجوان به
بـاغ هـر کدام به  ۱۰سـال زندان محکوم شـدند.

پسـر جـوان کـه بعـد از درگیـری بـا بـرادرش عصبانـی
شـده و او را خفـه کـرده بـود دسـتگیر شـد.
بـه گـزارش ایـران ،دوشـنبه گذشـته مأمـوران کالنتـری
 ۱۵۷مسـعودیه حین گشـتزنی متوجه صدای درگیری
در یـک خانـه شـدند .وقتـی مأمـوران بـا بررسـیهای
گسـترده و کسـب مجوزهـای الزم وارد خانـه شـدند بـا
جسـد پسـر جـوان در حالـی روبـهرو شـدند کـه در چنـد
قدمـی او بـرادرش ایسـتاده بود .در تحقیقات مشـخص
شـد کـه بـرادر  ۳۴سـالهاش اقدام بـه این جنایـت کرده
اسـت .بـا کشـف جسـد موضـوع بـه بازپـرس کشـیک
قتـل پایتخـت اعلام شـد و تیـم جنایـی راهـی محـل
شـدند .متخصصـان پزشـکی قانونـی علـت اولیـه مرگ
را خفگـی اعلام کردنـد .متهـم نیـز در تحقیقـات گفـت:
بـا بـرادرم اختالفـات خانوادگـی داشـتیم و سـر همیـن
مسـأله روز حادثـه باهـم درگیـر شـدیم.

5
استاندار خراسان جنوبی :بر اساس قانون
و با رعایت اصل بیطرفی باید مردم را به
مشارکت حداکثری ترغیب نماییم

اسـتاندار خراسـان جنوبـی ،برگـزاری انتخابـات را وظیفـه
همـه دسـتگاههای اجرایـی عنـوان کـرد.
بـه گـزارش امـروز خراسـان جنوبـی؛ حمیـد مالنـوری بـا
بیـان ایـن مطلـب در نشسـت تخصصـی مدیـران کل
سـتادی اسـتانداری و فرمانـداران اسـتان کـه بـا موضـوع
انتخابـات برگزار شـد ،خاطرنشـان کرد  :برگـزاری انتخابات
بـر عهـده وزارت کشـور و در اسـتان بـر عهـده خانـواده
اسـتانداری اسـت.
وی بـا اشـاره بـه برنامـه ریـزی هـای صـورت گرفتـه برای
برگـزاری انتخاباتـی بـا شـکوه تصریـح نمـود :مـا بایـد در
کنـار یکدیگـر و در فضایـی هـم افـزا ،بـر اسـاس قانـون
و برنامـه زمـان بنـدی شـده  ،فرآینـد انتخابـات را پیـش
ببریـم .
اسـتاندار بـا اشـاره بـه ایـن کـه انتخابـات بـر  ۴محـور
سلامت ،امنیت  ،رقابت و مشـارکت اسـتوار اسـت ،گفت:
ما مسـئول مسـتقیم سلامت و امنیت انتخابات هستیم

و در ایـن زمینـه بایـد سـوار برقانـون  ،مجهـز بـه اطالعات
قانونـی و بـه روز باشـیم تـا انتخابـات بـر مـدار سلامت
برگـزار گردد.
مالنـوری اظهار داشـت :ایـن دوره سلامت معنای دیگری
نیـز دارد و بایـد بـا توجـه بـه همـه گیـری بیمـاری کرونـا
انتخابـات را بـا رعایـت کامـل پروتـکل هـای بهداشـتی
برگـزار نماییـم .
وی از لـزوم تأمیـن امنیـت برگـزاری انتخابـات گفـت
و متذکـر شـد :تأمیـن امنیـت برگـزاری انتخابـات بـر
عهـده شـوراهای تأمیـن اسـتان ،شهرسـتان هـا ،جامعـه
اطالعاتـی و…اسـت.
بـه گفتـه وی؛ خراسـان جنوبـی علیرغـم مـرزی بـودن بـا
تلاش های مسـئولین حـوزه امنیت ،از امن ترین اسـتان
هـای کشـور محسـوب مـی گردد.
اسـتاندار ادامـه داد :در بحث مشـارکت مسـئول مسـتقیم
نیسـتیم امـا بـر اسـاس قانـون و بـا رعایت اصـل بیطرفی

رییس سازمان مدیریت

و برنامهریزی خراسان جنوبی:

رییـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی خراسـان جنوبـی
گفت :خراسـان جنوبی در مسـیر ارتقای شـاخصهای رشـد
و موفقیـت نسـبی قـرار گرفتـه اسـت و پیشـرفتها بایـد
تداوم داشـته باشـد.
مجیـد پورعیسـی در جمع اصحاب رسـانه خراسـان جنوبی
دربـاره تبییـن و تشـریح اقدامات و دسـتاوردهای سـازمان
مدیریـت و برنامهریـزی در زمینـه توسـعه اسـتان افـزود:
خراسـان جنوبـی از اسـتانهای کـم برخـوردار کشـور اسـت
و در سـالهای اخیـر بـرای رشـد و توسـعه زیرسـاختهای
اسـتان پروژههـای مهمـی عملیاتی شـده اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا وی بـا اشـاره بـه اینکـه خراسـان جنوبـی
سـومین اسـتان پهناور کشور است گفت :این اسـتان با دارا
بـودن چهـار بازارچه مرزی و گمرک رسـمی در مـرز ماهیرود
و قـرار گرفتـن در مرکـز محـور ترانزیتـی شـرق کشـور از
قابلیتهای مهمی برای رسـیدن به توسـعه پایدار برخوردار
اسـت امـا با وجـود اقداماتی که انجام شـده ،هنوز در بخش
زیرسـاختها بـا مشـکل مواجه اسـت.
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی اسـتان خراسـان
جنوبـی اظهار امیـدواری کرد که با عملیاتی شـدن برنامهها
و پروژههـا در حـوزه زیرسـاختها در آینـده شـاهد تحـول
بزرگـی در اسـتان باشـیم تـا فاصلـه آن بـا اسـتان هـای
برخـوردار کاهـش یابـد.
وی افـزود :یکـی از مشـکالت مـا بخشـینگری دسـتگاهها
و عقبماندگـی تاریخـی اسـتان در حوزههـای فرهنگـی،
اجتماعـی و اقتصـادی اسـت و بـا وجـود اینکـه در حـوزه
زیرسـاختها کارهایـی انجـام شـده امـا نتیجـه مطلـوب
حاصـل نشـده و بـرای تحقـق ایـن مهـم بایـد دگرگونـی
فرهنگـی شـکل بگیـرد.
پورعیسـی بـه شـاخصهای توزیـع اعتبـارات اشـاره کـرد و
گفت :امسـال شـاخصهایی که در دسـتگاهها مطـرح بوده
بیـش از  ۲۳۰شـاخص از دسـتگاهها احصـا شـده اسـت و
ایـن شـاخصها بـا محوریـت مباحـث جمعیتـی ،عـدم
برخـورداری ،الگوهـای جدیـد ،نگاه به سـند آمایـش و غیره
مدنظـر قـرار گرفته اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکـه در زمینه احداث گلخانـه ،بارگاههای

علمی
چربی حیوانی برای سالمتی خوب است؟

یـک متخصـص تغذیـه گفـت :تاثیـر چربیهـای
حیوانـی روی بـدن بـه مقـدار خوردنتـان و اینکـه باقـی
برنامـه غذایـی شـما چگونـه اسـت ،بسـتگی دارد.
شـهاب اولیایـی ،رژیـم شـناس و متخصـص تغذیـه
در گفتوگـو باشـگاه خبرنـگاران جـوان ،اظهـار کـرد:
چربـی اشـباع بـه طـور طبیعـی در بسـیاری از غذاها به
خصـوص منابـع حیوانـی ،وجـود دارند .این نـوع چربی
تاثیـر منفـی بـرای سلامت عمومـی بـدن بـه خصوص
سلامت قلـب دارد .او افزود :یکی از مصالح کلسـترول
نـوع خاص اسـید چرب اسـت کـه در روغنهای اشـباع
حیوانـی ماننـد دنبـه یافـت میشـود .ایـن موضـوع
میتوانـد رسـوب و گرفتگـی در رگهـای قلـب را
افزایـش دهـد ،همچنین با سـخت شـدن عـروق ،زمینه
سـکتههای قلبـی و مغـزی را ایجـاد میکنـد.
ایـن متخصـص تغذیـه ادامـه داد :چربیهـای حیوانی
را میتـوان بـه صـورت مـوردی و در حـد کـم اسـتفاده
کـرد امـا جایگزیـن کـردن آن بـا روغـن مصرفـی روزانه
میتوانـد مشـکالت جـدی به خصـوص در زمینـه قلبی
عروقـی بـه همـراه داشـته باشـد .تأثیـر چربـی هـای

دعوتــ
بایـد مـردم را بـه مشـارکت حداکثـری ترغیـب نماییم.
مالنـوری افـزود :مـا مسـئول ،کارگـزار و تریبـون دار نظـام
هسـتیم و بایـد مـردم را بـه حضـور در انتخابـات ترغیـب
نماییـم ،چـرا که مشـارکت مردم نقشـی اساسـی در تعیین
سرنوشـت آنهـا ،توسـعه کشـور ،مبـارزه بـا توطئـه هـای
دشـمنان ،پیشـبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی
ایـران و… دارد .وی لـزوم توجـه به حفظ انسـجام و تقویت
ثبـات داخلـی را در برگـزاری انتخابـات باشـکوه پـر اهمیت
دانسـت و گفـت :خیلـی از جریـان ها بـا شـیطنت و پمپاژ
مسـائل روانـی  ،دنبـال تبدیـل کـردن اتفاقـات کشـور بـه
پدیـده هـای سیاسـی ،اجتماعـی و امنیتـی می باشـند.
اسـتاندار ،برگـزاری انتخابـات را وظیفه همه دسـتگاههای
اجرایـی عنـوان کـرد و اظهـار داشـت :برگـزاری انتخابـات
ً
صرفـا بـر عهـده اسـتانداری ،فرمانـداری و یـا بخشـداری
نیسـت بلکـه همـه دسـتگاه هـا بایـد در فضایـی هـم افزا
نسـبت بـه برگـزاری انتخابـات همـکاری نماینـد و همـه

اقدامـات دسـتگاه هـا در ایـام منتهـی بـه انتخابـات باید
هوشـمندانه باشـد .
مالنـوری بـه لـزوم اهمیـت مسـتند سـازی انتخابـات
اشـاره کرد و گفـت :فرمانداران  ،بخشـداران،اعضای سـتاد
انتخابـات و همـکاران در اسـتانداری مسـتند سـازی
انتخابـات را بـه طـور جـدی در دسـتور کار قـرار دهنـد تـا
در فـردای پـس از انتخابـات مورد بهـره برداری قـرار گیرد.
وی بـه موضـوع خشکسـالی حاکـم بـر اسـتان اشـاره کـرد و
گفـت :موضوع خشکسـالی در کنـار انتخابات موضوع بسـیار
مهمـی اسـت و بـا پیگیـری هـای بـه عمـل آمـده اعتبـارات
خوبی برای جبران خسـارت های ناشـی از این پدیده از طرف
سـازمان بحـران در اختیـار اسـتان قرار مـی گیرد.
بـه گفتـه وی؛ بـرای غبلـه بـر خشکسـالی بایـد در کنـار
جـذب بودجـه مدیریـت منابـع آب شـرب ،کشـاورزی
و دامـداری ،تأمیـن نهـاده هـای کشـاورزی و دامـی در
دسـتور کار قـرار گیـرد.

خراسان جنوبی در مسیر ارتقای شاخصهای توسعه

زرشـک و زعفـران ،بومگردی و سـایر مـوارد کارهای جدیدی
در اسـتان آغـاز شـده اسـت گفـت :در ایـن راسـتا تاکنـون
موفقیتهای نسـبی را شـاهد بودهایم اما مسـیر باید ادامه
داشـته باشد.
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی خراسـان جنوبـی
بـا بیـان اینکه سـرعت جـذب اعتبـارات مـورد توجه اسـت
افـزود :در حوزه فرهنگی اسـتان معتقد هسـتیم پروژههای
فرهنگـی در بخـش تبلیغـات اسلامی و فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی بـه هـر قیمتـی باید بـه اتمام برسـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه نـرخ مهاجـرت افـراد باسـواد و
تحصیلکـرده خراسـان جنوبـی زیاد اسـت اظهار داشـت :در
ایـن راسـتا بایـد مانع مهاجـرت افراد شـویم چراکـه نیروی
انسـانی سـرمایههای هر اسـتان اسـت که باید حفظ شوند.
وی از تصویب طرح تدوین سـند توسـعه رسـانه اسـتان در
سـال  ۹۹با دسـتور اسـتاندار خبر داد و گفت :سـال گذشـته
اعتبـاری در این خصوص نداشـتیم اما در سـال جاری برای
جـذب اعتبار پیگیـری میکنیم.
پورعیسـی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد ریسـکپذیری مدیران
اسـتان افزایـش یابـد گفت :برای توسـعه اسـتان به تمامی
نهادهـای توسـعه مشـاوره داده میشـود.
وی بـا بیـان اینکـه هنـور اخـذ بودجـه و اعتبـارات از طریق

چانهزنـی اسـت تصریـح کـرد :مدیـران بایـد پای کار باشـند
زیـرا بـا نشسـتن کاری انجام نمیشـود.
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی خراسـان جنوبـی
ارتقای ارزش افزوده اسـتان نسـبت به سـنوات قبل را یکی
از برنامههـای این سـازمان ذکـر کرد و گفت :در حـوزه آب و
فاضلاب در  ۲سـاله اخیر رشـد خوبی داشـتهایم.
وی ادامـه داد :در حـوزه اعتبـارات آب  ۲۵۰میلیارد تومان و
 ۵۰میلیـارد تومـان نیـز در حـوزه عشـایری تخصیص یافته
است.

اعتبـارات قنوات را از دیگر دسـتاوردهای سـالهای اخیر در
ایـن اسـتان اعلام کرد.
وی از برگـزاری جشـن پایـان گازرسـانی در اسـتان خراسـان
جنوبـی تـا پایـان سـال جـاری خبـر داد و گفـت :در حـوزه
مخابـرات و دیجیتال هم موفقیتهای خوبی کسـب شـده
و امضای تفاهمنامههایی در اسـتان در دسـت انجام اسـت.
پورعیسـی از وجـود  ۱۷پـروژه ملـی بـا اعتبـار  ۹۷میلیـارد
تومـان در خراسـان جنوبـی خبـر داد و افـزود :ایـن در حالی
اسـت کـه برخـی اسـتانها پـروژه ملـی ندارند.

پورعیسـی گفت :در سـفر سـال  ۹۷رییس سـازمان برنامه و
سند اشتغال  ۹۱۸روستای باالی ۲۰
بودجه کشـور به خراسـان جنوبی  ۹۴۰میلیـارد تومان عالوه خانوار خراسان جنوبی تدوین میشود

بـر اعتبـارات اسـتانی قـول مسـاعد داده شـد کـه تاکنـون
دوسـوم آن اخـذ شـده اسـت و  ۲۳۰میلیـارد تومـان دیگـر
مقـرر شـد تامین شـود.
وی بیـان کـرد :در بخـش مسـکن محرومان اولین اسـتانی
بودیم که  ۱۰هزار واحد مسـکن سـاخته شـد و اکنون به ۱۷
هـزار واحد رسـیدهایم.
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی خراسـان جنوبـی
افزایـش چهار برابری اعتبارات حوزه راه ،افزایش چشـمگیر
اعتبـارات آبخیـزداری و افزایـش  ۱۲۰میلیـارد تومانـی

وی گفـت :تلاش میکنیم تـا پایـان دولت دوازدهم سـند
اشـتغال اقتصـادی – اجتماعـی  ۹۱۸روسـتای بـاالی ۲۰
خانوار اسـتان تدوین شـود تـا کمکی به بیـان ظرفیتهای
هر روسـتا باشـد.
وی بیـان کـرد :سـازمان برنامـه و بودجـه تهیـه و تدویـن
سـند اشـتغال  ۵۴۰روسـتای بـاالی  ۲۰خانـوار اسـتان را
تکلیـف کرده اسـت اما تالش شـده تا این سـند بـرای همه
روسـتاهای باالی  ۲۰خانوار خراسـان جنوبی تهیه شـود که
مسـتندی بـرای متقاضیـان سـرمایهگذاری باشـد.

پورعیسـی گفـت :براسـاس وظایفـی کـه سـازمان برنامـه و
بودجه به ما محول کرده ،رصد توسـعه اسـتان و ارزیابی آن
اولین و مهمترین شـاخصه اسـت ،هر سـال قبل از توزیع
اعتبـارات اسـتانی  ۱۵۰تـا  ۲۰۰شـاخص به ما داده میشـود
کـه بایـد نسـبت بـه قبـل بررسـی شـود و توزیع اعتبـارات
بـه گونـهای باشـد که ارتقای شـاخصها را داشـته باشـیم.
وی افـزود :همه اعتباراتی که براسـاس قانون مصوب شـده
اسـت در اسـتان توزیـع شـود بـه مـا محـول میشـود و مـا
براسـاس مدلهـای مفهومـی مختلـف و اسـناد مختلـف
توزیـع اعتبـار داریم.
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی خراسـان جنوبـی
رصـد نظـام فنی و اعتبـاری و فنی اجرایی اسـتان را از دیگر
وظایـف این سـازمان برشـمرد و گفـت :سـازمان مدیریت و
برنامهریـزی میتوانـد در نظـام فنـی و اجرایـی روسـتاها و
شـهرها مدیریـت و دخالت کند.
وی برگـزاری نشسـتهای مکـرر فکـری بـرای خـوراک
مدلهـای مفهومـی را از دیگـر وظایـف ذکـر کـرد و افـزود:
گفتمانسـازی و نشسـتهای مختلف بسـیار مهم است تا
در جامعـه مـا ایـن تفکـر نهادینه شـود.
وی بـا بیـان اینکـه تلاش و اهـداف مـا بـرای پیشـبرد
پروژههـای اسـتان اسـت گفـت :از ابتـدای کار در اسـتان
سـعی کردیـم تمامـی پروژههایـی کـه اجرایـی میشـود
پیوسـت منطقـهای و قابلیـت اجرایـی داشـته باشـد.
پورعیسـی تهیـه و تدویـن اطلـس سـرمایهگذاری را از
دیگـر اقدامـات برای پیشـرفت اسـتان عنـوان کـرد و افزود:
اگـر قـرار باشـد در اسـتان سـرمایهگذاری صـورت گیـرد باید
در شـهرکهای صنعتـی یـا مناطـق ویـژه اقتصـادی باشـد
و یـا نقاطـی را بـرای سـرمایهگذاری مشـخص کنیـم کـه در
ارتبـاط شـورایی راهانـدازی کردیم تا همه دسـتگاههایی که
میتواننـد در حوزههـای مختلـف سـرمایهگذاری کننـد وارد
ایـن عرصه شـوند.
وی بـا تاکیـد بـر پرهیـز از امنیتـی کـردن مسـائل اسـتان
گفـت :برای توسـعه زیرسـاختهای خراسـان جنوبی نباید
خساسـت بـه خـرج دهیم بلکـه اطالعـات مربوطـه باید در
اختیـار فـرد متقاضـی قـرار گیرد.

رییـس سـازمان مدیریـت و برنامهریزی خراسـان جنوبی با
اشـاره بـه بازنگـری در سـند آمایـش اسـتان افـزود :تکلیف
شـده اسـت که مجدد اسـناد آمایش اسـتان با اسـناد ملی
بازنگری شـود.
وی یکـی دیگـر از اقدامـات ایـن سـازمان را کمـک بـه
پیشـبرد اهـداف مقامـات عالی دولـت در اسـتان ذکر کرد
و گفـت :همچنیـن چهـار نهـاد معیـن در چهار شهرسـتان
مرزی اسـتان حضور دارند و در این راسـتا تالش میشـود
بـا کمـک مالـی از سـوی سـازمان مدیریـت و برنامهریزی
بـا نهادهـای معین برای پیشـرفت شهرسـتانها همکاری
شـود .پوعیسـی ادامـه داد :امسـال  ۲۳۰شـاخص بـرای
توزیـع اعتبـارات در نظـر گرفتـه شـده امـا شـاخص و
اولویـت توزیـع اعتبـارات در همـه شهرسـتانها یکسـان
نیسـت همچنیـن بـرای سـال جـاری  ۵۰میلیـارد و ۵۰۰
میلیـون تومـان اعتبـار در حـوزه راههای روسـتایی در نظر
گرفتـه شـده اسـت کـه در ایـن راسـتا اولویـت بـا راههـای
روسـتایی بـاالی  ۲۰خانـوار اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه اولویـت در روسـتاها در بخـش آب و
راه اسـت بیان کرد :اکنون بیش از  ۴۰۰روسـتا در اسـتان
بـا تانکـر آبرسـانی میشـود و بـرای راههـای روسـتایی
علاوه بـر اعتبـارات راهـداری  ۲۰میلیارد تومان سـازمان
مدیریـت و برنامهریـزی و مبلغـی اعتبار ملـی نیز در نظر
گرفته شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه آبرسـانی پایـدار بـرای روسـتاها و
حـذف آبرسـانی سـیار از برنامههـای پیگیری این سـازمان
اسـت گفـت :در حـوزه آب نیـز حـدود  ۴۵۰میلیـارد تومـان
فاینانـس انجام شـده اسـت.
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی خراسـان جنوبـی
افـزود :در زمینـه اعتبارات سـفر دکتر نوبخت به اسـتان این
اعتبـارات از  ۹۴۰میلیـارد تومـان بـه یک هـزار و  ۵۰میلیارد
تومـان افزایش یافته اسـت.
وی گفـت :تفاهمنامههایـی بـا ایـن سـازمان از جملـه در
حوزه مسـکن محرومان ،انرژیهای خورشـیدی ،ایجاد سـه
هـزار فرصـت شـغلی و سـایر مـوارد منعقـد شـده اسـت که
امیدواریـم تزریـق منابـع آن تـا پایـان دولت انجام شـود.

خوراکیهای ضد پیری که قاتل چین و چروک پوست هستند
حیوانـی روی بـدن بـه مقـدار خوردنتـان و اینکـه باقـی
برنامـه غذایـی تـان چگونـه اسـت ،بسـتگی دارد.
او بیـان کـرد :در خصـوص روغنهـای گیاهی معتقدیم
هـر نـوع روغنـی کـه در دمـای اتـاق بـه صـورت جامـد
باشـد بـرای سلامت بـدن مضر اسـت .این تاثیـر منفی
بـه خصـوص در روغنهـای هیدروژنـه کـه اسـیدهای
چـرب ترانـس دارنـد ،برای سلامت بدن بیشـتر اسـت.
اولیایـی گفـت :توصیـه مـا ایـن اسـت کـه از انـواع و
اقسـام روغنهـا بـه صـورت چرخشـی اسـتفاده کنیـد،
بـرای مثـال سـعی کنیـد روغـن زیتـون ،آفتابگـردان،
کنجـد و ذرت را بـه صـورت چرخشـی اسـتفاده کنیـد تا
اسـیدهای چـرب ضـروری بـدن از ایـن طریـق تأمیـن
شـوند .او تأکیـد کـرد :بـرای سـرخ کـرن غـذا بـه هیـچ
عنـوان از روغنهـای پخـت و پـز معمولـی اسـتفاده
نکنیـد .روغنهـای مخصـوص سـرخ کردنـی حـاوی
مـوادی بـه نـام آنتـی اکسـیدان هسـتند کـه باعـث
میشـود نقطـه دود روغـن و تحمـل آن نسـبت بـه
حـرارت افزایـش یابـد .ایـن متخصـص تغذیـه تصریـح
کـرد :تـا حـد امـکان از کمتریـن مقـدار روغنهـا
اسـتفاده کنیـد .روغنهـای مصرفـی اگـر بیـش از نیـاز
بـدن باشـند ،بـه صـورت سـلول چربـی تجمـع پیـدا
میکننـد و در نهایـت میتواننـد چاقیهـای ناحیـه
شـکمی را ایجـاد کننـد کـه بـا بسـیاری از بیمار یهـا
ماننـد کلسـترول خـون ،کبدچـرب ،دیابت و فشـار خون
در ارتبـاط اسـت.
این خوراکیها را هرگز
از سوپرمارکت خریداری نکنید
افـراد کمـی در مـورد کیفیـت محصـوالت غذایـی در

سـوپرمارکت فکـر مـی کننـد ،ایـن در حالـی اسـت کـه
برخـی موادغذایـی بـرای سلامت افـراد مفید نیسـتند.
بـه گـزارش اسـپوتنیک ،النـا سـولوماتینا متخصـص
تغذیـه در روسـیه در مقالـهای مینویسـد کـه ،در
سـوپرمارکت مـردم اغلـب هر چیـزی را که به دستشـان
میرسـد ،در سـبد قـرار میدهنـد و نمیفهمنـد کـه این
غـذا سـالم اسـت یـا ناسـالم.
پیشـنهاد مـا ایـن اسـت که بـه آن دسـته از محصوالتی
کـه حتـی در بهتریـن سـوپرمارکتها هـم تولیـد
میشـود ،توجـه نکنیـد.
گوشـت چـرخ کـرده :بـه گفتـه بسـیاری از
تولیدکننـدگان گوشـت چـرخ کـرده دارای مقـدار زیادی
چربـی ،پوسـت و اسـتخوان اسـت؛ بنابراین بهتر اسـت
گوشـت تـازه را در بـازار خریـداری کنید و گوشـت چرخ
کـرده خوشـمزه را خودتـان تهیـه کنیـد کـه در آن ۱۰۰
درصـد از ترکیـب آن مطمئـن باشـید.
شـکالتهای فله ای :موضوع این اسـت کـه ماندگاری
ً
نسـبتا کوتـاه اسـت و جعبههـای بـزرگ
شـیرینیها
شـیرینی همیشـه در شـرایط اسـتانداردی نگهـداری
نمیشـود .فروشـندگان در ایـن مـورد چـه کاری انجـام
میدهنـد؟ آنهـا تاریخهـای برچسـب قیمـت را جـدا
میکننـد؛ بنابرایـن نبایـد تعجـب کـرد کـه چـرا بعضـی
آب نباتهـا خیلـی سـفت اسـت و بـوی عجیبـی دارد.
پنیر رنده شـده :ایـن اتفـاق میافتـد کـه تاریخ
تولیـد و انقضـای برخـی از ایـن پنیرهـا بـا شـرکتی کـه
در بسـته بنـدی اعلام شـده مطابقـت ندارنـد .علاوه
بـر ایـن ،در برخـی از انـواع پنیرهـا ،بـه عنـوان مثـال،
در پارمـزان ،تولیـد کننـدگان میتواننـد بـا خیـال راحت
سـلولز را اضافـه کنند تـا حجم را و از تشـکیل تودههای

آلزایمـر یـا بیماری فراموشـی ،یـک نوع اختلال عملکرد
مغـزی اسـت که در اثـر آن به تدریـج تواناییهای ذهنی
بیمـار تحلیـل مـیرود .البتـه بـا بـاال رفتـن سـن ،اندکی
فراموشـکار شـدن در افـراد طبیعی اسـت .امـا در بیماری
آلزایمـر ایـن اختالل حافظه به تدریج پیشـرفت میکند؛
کـه بـه صـورت کلـی بـه عنـوان “دمانـس ” شـناخته می
شـود .بیمـاری آلزایمر تقریبا  ۲درصـد ( ۵/۶میلیون نفر)
را در کشـورهای توسـعه یافته در گیر می کند؛ همچنین
یـک هشـتم از افراد دارای ۶۵سـال و بیشـتر ،این حالت
مخـرب زوال عقـل را دارند.

داخـل بسـته جلوگیـری کننـد افزایش دهنـد .پس بهتر
اسـت پنیـر را خودتـان خریـداری کنیـد و رنـده کنید.
مـرغ کبابـی :ایـن نـوع مـر غ اغلـب از گوشـتی
تهیـه میشـود کـه قابـل فـروش نیسـت .ایـن گوشـت
چنـد روز در مایـع مخصـوص خیسـانده میشـود و
سـپس سـرخ میشـود تـا تـرد شـود .اغلـب اتفـاق
میافتـد کـه مـر غ کبابـی گـرم بـه سـرعت بـه فـروش
میرسـد و از مر غهـای قدیمـی بـرای مر غ مریناد شـده
اسـتفاده میشـود.
سـاالدهای آماده :خوب اسـت کـه سـاالدهای
آمـاده  ۵تـا  ۱۵دقیقـه قبـل از مصرف شـما آماده شـده
خوراکیهای ضد پیری که قاتل
باشـند امـا متاسـفانه اغلب آنها تمـام روز را در محیط
چین و چروک پوست هستند
گـرم قـرار میدهنـد .علاوه بـر ایـن ،بـرای تهیـه چنین
سـاالدهایی ،اغلـب از مایونـز ارزان قیمـت و بـا کیفیت شــما میتوانیــد بــا مصــرف چنــد خوراکــی ،مــواد
پاییـن و گاهـی اوقات از سـایر محصـوالت تاریخ انقضا مغــذی مــورد نیــاز پوســتتان را تأمیــن و آن را نــرم
و صــاف کنیــد .آثــار تمــام چیزهایــی کــه در برنامــه
گذشـته ،اسـتفاده میشود.
غذایــی معمولمــان میخوریــم و مینوشــیم ،روی
پوس ـتمان آشــکار میشــود .همیــن کــه چنــد شــب
درمان آلزایمر شدید با تابش نور
ایـن ایـده کـه تابش بـا دوز کم مـی توانـد درمانی برای دیــر غــذا بخوریــد و چنــد بــار هــم در مصــرف غذاهــای
بیمـاری آلزایمـر باشـد ،با وجود شـواهد بالینـی اندکی مضــر زیــادهروی کنیــد ،بــه ســرعت نشــانههایی
کـه از آن پشـتیبانی مـی کنـد ،بحث برانگیز اسـت.
از خســتگی ،فرســودگی و پیــری روی پوســتتان
پدیــدار میشــوند .اگــر واقعــا تمایــل داریــد ســامت
پوسـتتان را بهبــود دهیــد ،مــواد غذایــی ضــد چــروک
زیــر را مــد نظــر داشــته باشــید و بــا مصــرف آنهــا از
فوایــد بیشــماری کــه بــرای زیبایــی و ســامت پوســت
دارنــد بهرهمنــد شــوید ۱۲ .بهتریــن خوراکــی کــه
دشــمن چیــن و چــروک پوســت هســتند -۱ :آووکادو
 -۲تــوت  -۳ماهــی ســالمون  -۴عســل  -۵ماســت
طبیعــی  -۶مغزیــات (آجیــل)  -۷چــای ســبز -۸

گوجهفرنگــی  -۹گنــدم ســیاه  -۱۰هویــج  -۱۱ســویا
 -۱۲شــکالت بــه جــای قهــوه
عوارض دوش گرفتن با آب داغ
دوش گرفتــن منظــم بــا آب بســیار گــرم میتوانــد
بــرای ســامتی شــما مضــر باشــد .بــه گــزارش
اســپوتنیک ،متخصصــان میگوینــد آب بســیار گــرم
میتوانــد بــر روی پوســت اثــر ســوء بگــذارد .از جملــه
ایــن اثــرات منفــی ،تأثیــر بــر ســلولهای کراتینــه
واقــع در اپیــدرم (روپوســت) اســت.
عــاوه بــر ایــن ،اســتفاده زیــاد از آب داغ میتوانــد
باعــث خشــکی پوســت و عــود پیــدا کــردن
بیمار یهــای پوســتی از جملــه اگزمــا شــود.
کارشناســان توصیــه میکننــد دوش آب نسـ ً
ـبتا ســرد
بــه مــدتحداکثــر ده دقیقــه گرفتــه شــود .همچنیــن
هنــگام اســتحمام نبایــد بــه طــور شــدید پوســت را
مالــش داده و از آن الیــه بــرداری کــرد ،زیــرا ایــن امــر
میتوانــد بــه ظاهــر شــدن جراحــات کوچــک بــر روی
پوســت منجــر شــود .طبــق توصیــه متخصصــان بعــد
از دوش گرفتــن بایــد از کــرم مرطــوب کننــده اســتفاده
شــود.

چرا این  98درصد دارد
آب می رود و کم می شود؟

گفتـه می شود
* گفتـــه مـــی شـــود رئیــس جمه ــور گفت ــه
درب ــاره تصمی ــم ش ــورای نگهب ــان ب ــه ناچ ــار ب ــه مق ــام
معظ ــم رهب ــری نام ــه نوش ــته ام و آنچ ــه در ذهن ــم ب ــود
ب ــه ایش ــان منتق ــل ک ــردم.
* گفتـــه مـــی شـــود رئیـــس مجمـــع
تشـــخیص مصلحـــت نظـــام در رشـــته توئیتـــی از
ردصالحیتهـــای گســـترده شـــورای نگهبـــان بـــه
ش ــدت انتق ــاد ک ــرد .ص ــادق آمل ــی الریجان ــی نوش ــت:
از اولیـــن حضـــور اینجانـــب در شـــوراینگهبان در
ســـال  ،۱۳۸۰قریـــب بـــه بیســـت ســـال میگـــذرد .در
تم ــام ای ــن م ــدت ،از ش ــورای نگهب ــان دف ــاع ک ــردهام،
حت ــی در س ــالهایی ک ــه در ق ــوه قضائی ــه ب ــودم؛ ام ــا
هی ــچ گاه تصمیم ــات ش ــورا را ت ــا ای ــن ح ــد غی ــر قاب ــل
دف ــاع نیافتــهام؛ چ ــه در تأیی ــد صالحیته ــا و چ ــه در
عـــدم احـــراز صالحیتهـــا.ســـبب ایـــن نابســـامانیها
تـــا حـــد زیـــادی ،دخالتهـــای فزاینـــده دســـتگاههای
امنیتـــی از طریـــق گزارشهـــای خـــاف واقـــع ،در
تصمیـــم ســـازی بـــرای شـــورای نگهبـــان اســـت؛ بـــه
ویـــژه اگـــر عضـــو مســـئولی کـــه بایـــد گزارشهـــای
محققان ــه ب ــه ش ــورا ارائ ــه کن ــد خ ــود ،عامدان ــه چی ــزی
بـــر آن بیفزایـــد!چنـــان کـــه از وزارت اطالعـــات بـــا
قاطعی ــت تم ــام مطلب ــی نق ــل میکنن ــد ،ح ــال آنک ــه
ب ــا پرس ــش از معاون ــت مربوط ــه در وزارت اطالع ــات ب ــه
صراحـــت ایـــن مطلـــب تکذیـــب میشـــود.
* گفتـــه مـــی شـــود آیـــتا ...رئیســـی
از رایزنـــی بـــا مقامـــات بلندپایـــه بـــرای رقابتـــی
کـــردن انتخابـــات ریاســـتجمهوری خبـــر داده
اســـت .صفحـــه اینســـتاگرام ســـید ابراهیـــم رئیســـی
ویدئویـــی از واکنـــش وی نســـبت بـــه نتایـــج بررســـی
صالحیتهـــای داوطلبـــان انتخابـــات ریاســـت
جمهـــوری منتشـــر کـــرد .وی در ایـــن ویدئـــو کـــه در
جمـــع برخـــی نخبـــگان دانشـــگاهی اســـت ،میگویـــد:
«از زمان ــی ک ــه نتای ــج بررس ــی صالحیته ــا را ش ــنیدم،
در ح ــال رایزن ــی هس ــتم ت ــا ی ــک صحن ــه مش ــارکتی و
رقابتـــی در انتخابـــات شـــکل بگیـــرد».
* گفتـــه مـــی شـــود س ــید حس ــن خمین ــی ب ــا
اشـــاره بـــه ردصالحیـــت تعـــداد زیـــادی از کاندیداهـــای
انتخابــات  ۱۴۰۰هشــدار داد :هــر روز و امــروز هــر حرکتــی
کــه بخواهــد نافــی عنصــر جمهــوری باشــد یــک حرکــت
ضدانقالب ــی اس ــت .مگ ــر م ــی ش ــود نظ ــام هم ــان نظ ــام
امــام باشــد و مــردم در آن حــق نداشــته باشــند؟! اینکــه
کس ــی بگوی ــد اگ ــر م ــردم در انتخاب ــات ش ــرکت نکنن ــد
هــم مشــروعیت نظــام باقــی اســت ناشــی از نشــناختن
روح و ماهی ــت جمه ــوری اس ــامی اس ــت».
* گفتـــه مـــی شـــود جبه ــه اصالح ــات ای ــران
در واکنـــش بـــه رد صالحیتهـــای ســـیزدهمین دوره
انتخاب ــات ریاس ــت جمه ــوری بیانی ــه ای ص ــادر و اع ــام
ک ــرده ک ــه ب ــرای ای ــن انتخاب ــات کاندیدای ــی ن ــدارد.
* گفتـــه مـــی شـــود ســـخنگوی حـــزب
کارگـــزاران ســـازندگی گفتـــه در حـــال ارزیابـــی شـــرایط
انتخاب ــات ریاســـت جمه ــوری پ ــس از اع ــام اس ــامی
نامزدهـــا هســـتیم .حســـین مرعشـــی گفتـــه هنـــوز در
حـــزب هیـــچ تصمیمـــی دربـــاره انتخابـــات نگرفتـــه و
در حـــال ارزیابـــی شـــرایط هســـتیم .وی در پاســـخ بـــه
ای ــن پرس ــش ک ــه احتم ــال دارد از مهرعلی ــزاده حمای ــت
کنی ــد ،تصری ــح ک ــرد :هن ــوز در ای ــن زمین ــه تصمیم ــی
نگرفتـــه ایـــم.

حجتاالســام والمســلمین حســن روحانــی رئیــس جمهــور
در جلســه هیــات دولــت گفــت :آقــا (رهبــری) بــر مشــارکت
حداکثــری تأکیــد دارنــد .مشــارکت حداکثــری در انتخابــات،
بــا شــعار درســت نمــی شــود .انتخابــات ضامــن مشــروعیت
نظــام اســت و مــا ایــن را فرامــوش کــرده ایــم .انتخابــات
ریاســت جمهــوری نمــاد آگاهــی و آزادی اســت و مــاک،
تشــخیص ملــت اســت .اگــر همــه تصمیمــات کشــور
پشــتوانه مردمــی نداشــته باشــد ،مشــروعیت نــدارد98 .
درصــد مــردم بــه جمهــوری اســامی رأی دادنــد .چــرا ایــن
 98درصــد دارد آب مــی رود و کــم مــی شــود؟ مــاک در
انتخابــات بایــد تشــخیص مــردم باشــد .انتخابــات نمــاد
آزادی و آگاهــی مــردم اســت و مــردم بایــد بــا آزادی و
آگاهــی کامــل پــای صنــدوق آرا بیاینــد و مــاک تشــخیص
مــردم اســت .رقابــت جــان انتخابــات اســت و اگــر ایــن
رقابــت را بگیریــد ،میشــود یــک انتخابــات بیجــان .مــن
ً
حتمــا متذکــر هســتم و اشــکال دارم
نســبت بــه اصــل 113
و ایــن اصــل را هــر وقــت بــه شــورای نگهبــان مینویســیم
آنهــا یــک تفســیری دارنــد و میگوینــد نمیتوانیــد بــه
مــا تذکــر بدهیــد .دولــت بــا همــه تــوان بایــد انتخابــات
ریاســت جمهــوری را انجــام دهــد .دیشــب بــه مقــام معظــم
رهبــری نامــه نوشــتم کــه اگــر ایشــان میتواننــد دربــاره
انتخابــات کمــک کننــد و در نهایــت هــر طــور ایشــان صــاح
بداننــد .کاری کــه میتوانســتیم انجــام بدهیــم ایــن نامــه
بــود و صــاح بــا ایشــان اســت .خیلــی از سیاســیون و ماهــا
دلمــان میخواســت افــراد دیگــری بــه فهرســت کاندیداهــا
اضافــه شــوند .در مســائل مهــم و اساســی بــا  5+1بــه توافــق
رســیدیم .اســتخراج رمــز ارز از امــروز تــا پایــان شــهریور
بایــد تعطیــل شــود و غیــر مجــاز اســت؛ حتــی افــرادی کــه
مجــوز دارنــد هــم بایــد تعطیــل کننــد .اصــول مــورد نظــر
رهبرانقــاب در مذاکــرات همیشــه مــد نظــر مــا بــوده اســت.
نهــاد و شــخص در نظــام آزاد
انتقــاد از هــر
اســت .بایــد بــه ســواالت
مــردم پاســخ داد .مذاکــره
کننــدگان مــا بســیار قاطــع
و متیــن در حــال مذاکــره
هســتند .در مســائل
اساســی و مهــم
توافــق
بــه
رســیده ایــم.

شورای نگهبان هیچ وقت دلیل تصمیم
خود را شفاف نمی گوید
غالمحســـین کرباســـچی دبیـــرکل حـــزب کارگـــزاران ســـازندگی
ای ــران ب ــه یک ــی از روزنام ــه ه ــای صب ــح کش ــور گف ــت :اگ ــر
مس ــتندات ش ــورای نگهب ــان ش ــفاف گفت ــه ش ــود ،بس ــیار ب ــه
جـــو سیاســـی کشـــور کمـــک میکنـــد .یکـــی از اشـــکاالت مـــا
ای ــن اس ــت ک ــه ش ــورای نگهب ــان ب ــر اس ــاس رویــهای ک ــه دارد،
هی ــچ توضیح ــی نمیده ــد چ ــرا اف ــرادی ک ــه ش ــناختهش ــده
هســـتند و ســـابقهای طوالنـــی در نظـــام جمهـــوری اســـامی
باره ــا ب ــرای همی ــن س ــمت تایی ــد
دارنـــد و حتـــی
صالحیـــت شـــدهاند ،امـــروز
ب ــا ای ــن وض ــع مواج ــه ش ــده
و صالحیتشـــان احـــراز
نمیشـــود .چـــه رفتـــار
و مس ــالهای منج ــر
بـــه ردصالحیـــت
آنهـــا شـــده
اســـت.

دیگر کاندیداها
به نفع رئیسی کنار بروند

اللـه افتخـاری ،عضـو شـورای وحـدت اصولگرایـان گفـت:
تصمیـم حکیمانه این اسـت که دیگـر کاندیداهـای اصولگرا به
نفـع رئیسـی کنـار برونـد .البتـه
میتواننـد تـا پایـان انتخابات
باقـی بماننـد و درنهایـت
کنارهگیـری کننـد .بایـد
بـرای افـرادی کـه بـه نفع
دیگـری کنـار نمیروند
تأسـف خـورد.

از مشارکت حداقلی مردم در
انتخابات مجلس درس نگرفتید؟

حجتاالســام والمســلمین مســیح مهاجــری مدیــر مســئول
روزنامــه جمهــوری اســامی در ســرمقاله ایــن روزنامــه نوشــت:
خروجــی شــورای نگهبــان در بررســی صالحیــت داوطلبــان
انتخابــات ریاســت جمهــوری را قابــل دفــاع نمیدانیــم .ایــن
واقعیــت آنقــدر مشــهود اســت کــه بــرای اثبــات آن نیــازی
بــه اســتدالل نمیبینیم.معتقدیــم روش شــورای نگهبــان در
بررســی و اعــام صالحیتهــا نهتنهــا کمکــی بــه مشــارکت
مــردم در انتخابــات نمیکنــد ،بلکــه عامــل مهمــی بــرای
کاهــش مشــارکت اســت.بدون مجاملــه بــه اعضــای شــورای
نگهبــان میگوئیــم شــما در انتخابــات مجلــس یازدهــم
بــه ســخن رهبــری عمــل نکردیــد و نتیجــه عملکــرد شــما
ایــن مجلــس اقلیتــی شــد و حــاال بــه جــای آنکــه نتیجــه
شــما پندآمــوز
نامطلــوب آن عملکــرد بــرای
روش را در
باشــد ،بــار دیگــر همــان
جمهــو ر ی
ریاســت
انتخابــات
مســئولیت
 ١۴٠٠تکــرار کردهایــد و
از ایــن
عــدم اســتقبال مــردم
نیــز
ا نتخا بــا ت
برعهــده شــما
خو ا هــد
بــود.

جریان حذف در شورای نگهبان
به الریجانی هم رحم نکرد
مرتضــی الویــری ،فعــال سیاســی اصــاح طلــب گفــت  :احتمال
مـیدادم مــا ایــن بــار تنــوع و تکثــر کاندیداهــا را داشــته باشــیم
امــا آنچــه کــه اتفــاق افتــاد بــرای مــن شــگفت انگیــز بــود.
غربالگــری شــورای نگهبــان شــگفت انگیــز بــود ،نمــی دانــم
بــا چــه شــاخصی شــورای نگهبــان ایــن گونــه عمــل مــی کنــد.
جریــان حــذف در کشــور شــدت گرفتــه اســت آنقــدر کــه حتــی
شــورای نگهبــان بــه الریجانــی هــم رحــم نمیکنــد .همانطــور
کــه زمانــی آیــتا ...هاشــمی کــه شناســنامه انقــاب بــود
را رد کرد.اقــدام شــورای نگهبــان پشــتوانه مردمــی نظــام را از
آن جــدا میکنــد .ایــن لطمــه ای اســت کــه بــا هیــچ اِکســیر
دیگــر و بــا هیــچ ابــزار دیگــری قابــل بازیابــی نیســت .بــا حــذف
چهرههــای شــاخص ،بــا انتخابــات ســردی روبــرو هســتیم و
کاهــش مشــارکت شــدت بیشــتری پیــدا مــی کنــد .هــر کســی
نظــام را دوســت دارد نمیخواهــد هیــچ هجمــهای بــه آن
وارد شــود .علــی رغــم احترامــی
کــه بــرای آقــای همتــی و آقــای
مهرعلیــزاده قائــل هســتم چــون
شانســی بــرای پیــروزی
آنهــا جســتجو نمیکنــم
بنابرایــن طبیعتــا در
انتخابــات ریاســت
جمهــوری شــرکت
نخواهــم کــرد.

اگر من به جای کاندیداهای تایید شده
بودم انصراف می دادم

تـوئیت روز
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حجتاالسلام والمسـلمین سـید حسـن خمینـی ضمـن انتقـاد از
ردصالحیـت هـا گفـت :آقایـان یـک لحظـه از کسـوت خـود بیـرون آینـد؛
آیـا عملکـرد خـود را مـی پذیرنـد؟ اگـر مـن بـه جـای کاندیداهـای تاییـد
شـده بـودم انصـراف مـی دادم .دولـت برآمـده از ایـن انتخابات تـوان حل
هیـچ مشـکلی را نـدارد .هـر حرکتی کـه نافی عنصر
جمهوریـت باشـد ،حرکـت ضدانقالبی اسـت .مگر
مـی شـود نظـام همان نظـام امـام باشـد و مردم
در آن حـق نداشـته باشـند؟! اینکـه کسـی بگویـد
اگـر مـردم نیایند هم مشـروعیت نظـام باقی
اسـت ناشـی از نشـناختن روح و ماهیـت
جمهـوری اسلامی اسـت.

وظیفه شورای نگهبان سامان دادن به
امور گروهها و احزاب نیست

حســین شــریعتمداری ،نماینــده ولــی فقیــه در موسســه کیهــان و مدیــر
مســئول روزنامــه کیهــان در ســرمقاله ایــن روزنامــه نوشــت :گفتــه
میشــود انتظــار آن بــوده و هســت کــه شــورای نگهبــان بــرای هــر یــک از
جناحهــا و ســلیقههای سیاســی موجــود در کشــور ،نامــزد معرفــی کنــد.
بایــد گفــت وظیفــه قانونــی شــورای نگهبــان احــراز صالحیــت نامزدهــای
ثبتنــام کــرده  -صرفنظــر از وابســتگیهای حزبــی و جناحــی آنهــا-
اســت .بنابرایــن ،ابتــدا بایــد نامــزد واجــد صالحیــت ثبتنــام کنــد و
ســپس انتظــار احــراز صالحیــت داشــته باشــد! وظیفــه شــورای نگهبــان
ســامان دادن بــه امــور گروههــا و احــزاب نیســت! برخــی نیــز بــا تأکیــد
بــر ضــرورت مشــارکت حداکثــری در انتخابــات پی ـشرو ابــراز میدارنــد
کــه رد صالحیــت برخــی از نامزدهــای یــک جنــاح میتوانــد بــه
مشــارکت حداکثــری آســیب برســاند! کــه در ایــن خصــوص بایــد گفــت:
الــف -جنــاح مــورد اشــاره نیــز نامزدهــای احــراز صالحیــت شــده همســو
بــا خــود را دارد و چنانچــه بــر ایــن باورنــد کــه نامزدهــای اصلــی آنهــا
ثبتنــام نکردهانــد! بایــد خــود پاســخگو باشــند و ایــن تقصیــر یــا
قصــور بــه شــورای نگهبــان ربطــی نــدارد.
ب -مشــارکت حداکثــری اگرچــه یــک ضــرورت حیاتــی و نیــاز
ضــروری اســت ولــی مســئولیت آن بــر عهــده شــورای نگهبــان نیســت.
ایــن شــورا نمیتوانــد گــزاره یــاد شــده را بــه شــرایط ضــروری نامزدهــا
ً
اساســا مصلحتاندیشــی بیــرون از شــرح وظایــف
اضافــه کنــد! و
شــورای نگهبــان اســت .چــرا؟! زیــرا مصلحتاندیشــی یــک مقولــه
کیفــی اســت و مــادام کــه بــه کمیــت و یــک گــزاره کمّــی تبدیــل
نشــده اســت قابــلاندازهگیــری نخواهــد بــود و میتوانــد زمینــه
امــور مربــوط بــه احــراز
و مقدمــهای بــرای فشلشــدن
صالحیت نامزدها باشد.
ج -فراهــم آوردن زمینــه
مشــارکت حداکثــری بیــش
و پیــش از همــه بــر عهــده
مســئوالن و بهویــژه مســئوالن
اجرایــی کشــور و
عملکــرد مثبــت
و یــا منفــی
آ نهاســت.

موضوعات باقیمانده
در مذاکرات وین مهم هستند

عبــاس عراقچــی ،معــاون سیاســی
خارجــه گفــت :نمیتوانــم بــا
بگویــم کــه ایــن دور از مذاکــرات دور
بــود .تــا وقتــی منافــع کشــور
نشــده ،مذاکــره ادامــه پیــدا
میکنــد .چنــد موضوعــی
باقیمانــده،
کــه
کمــاکان موضوعــات
کلیــدی هســتند.

وزیــر امــور
ا طمینــا ن
آخــر خواهــد
تأ میــن

قدرت صندوق رأی در توسعه کشورها چگونه است؟
صندوق رأی چیسـت و ضرورت تاکید نخبگان و حامیان دموکراسـی
بـه قـدرت صنـدوق رأی بـه عنـوان تنهـا مجـرأی مدنـی و نـرم بـرأی
چرخـش نخبـگان بـا چـه هدفی اسـت.نگاهی بـه تجربـه دولت های
توسـعه یافته گویای این حقیقت اسـت که پاسـداری از صندوق رأی
زمینـه سـاز رشـد و اعتلای سیاسـی جامعـه و چرخـش آرام قـدرت
درأین کشـورها شـده اسـت.
صنـدوق رأی قدرتـی بـی نظیـر در عبـور دادن جامعـه از بن بسـت ها
و چالـش هـا دارد .نمونـه هـای فراوانـی در کشـورهای توسـعه یافته
مشـاهده شـده که رهبران سیاسـی در مواجهه با مشـکالت و چالش
هـای کالن بـه آرأی عمومـی مراجعـه کردنـد و رأی و دیـدگاه مـردم
تعییـن کننـده جهـت گیـری سیاسـی و اقتصـادی آن جامعـه بـوده
اسـت .نمونـه هـای اخیر ایـن موضوع در مسـاله برگزیت و مشـخص
تـر از همـه انتخابـات اخیـر آمریـکا دیـده شـد .در موضـوع برگزیـت،
از همـان اوان شـکل گیـری اتحادیـه اروپـا ،انگلیسـی هـا بـه دلیـل
موقعیـت جغرافیایـی و دوری آنهـا از مرکـز اروپـا و همچنیـن روابـط
فـرا آتالنتیکـی بـا آمریکا نگـرش مثبتی بـه اتحادیـه اروپا نداشـتند.
بـرأی همیـن بـا اینکـه در گـذر زمـان بـا تقویـت بحـث هـای منطقه
گرأیـی و همگرأیـی متقابل اقتصادی ،لندن به جمـع برلین و پاریس
پیوسـت و در گسـترش مرزهـای اتحادیـه اروپـا تلاش کـرد؛ اما هیچ
وقـت هویتـش را در اتحادیـه اروپـا تعریف نکـرد و رویکـردی همواره
مسـتقل تر پیگیـری مـی کردند.
کوتاه سخن اینکه موضوع تداوم رابطه انگلیس با اتحادیه اروپا همواره
به عنوان چالش در سطح سیاستگذاری انگلیسی ها مطرح بود و
نارضایتی شان را به طرق مختلف با حضور در جمع اروپایی ها ابراز می
کردند .این مساله چالشی برأی آینده سیاسی و اقتصادی انگلیس بود.
دولتمردان انگلیس برأی حل این چالش به سراغ صندوق رأی و همه
پرسی رفتند و در رقابتی نفس گیری میان آری به اتحادیه اروپا و نه

به اروپا در نهایت با اختالفی اندک مخالفان اتحادیه اروپا در انگلیس
پیروز شدند و رسما انگلیس از جمع اروپایی ها خارج شد.
پرسـش در اینجاسـت کـه چه مکانیسـم و ابزاری بهتر از صنـدوق رأی
مـی توانسـت بـدون هزینـه و چالـش سیاسـی ایـن مسـاله را بـرأی
دولتمـردان انگلیـس حـل کنـد .وقتـی سـخن از قـدرت صنـدوق رأی
اسـت در یـک چنیـن مواقع و بسـتری اسـت کـه جامعه بـرأی اتخاذ
تصمیمـات بـزرگ و تعیین کننده هیچ مسـیری مطمئن تـر از رأی و
نظـر مـردم را نـدارد .دیگـر امـروز در انگلیـس کسـی دیگری را نسـبت
بـه مسـاله برگزیـت مورد عتـاب قرار نمـی دهد .حتی حامیـان حضور

در اتحادیـه اروپـا معتـرف بـه این موضوع هسـتند کـه اکثریت مردم
انگلیـس خواهـان خـروج بودنـد و رأی و نظـر اکثریـت محتـرم و
ارزشـمند است.
مـورد دیگـری کـه قـدرت صنـدوق رأی و آرأی مـردم درون آن را در
مقیاس جهانی نشـان داد انتخابات سـوم نوامبر سـال  ۲۰۲۰در آمریکا
بـود .در خصـوص ایـن مسـاله کـه ترامـپ بزرگترین تهدید بشـریت در
هـزاره سـوم میلادی بـود ،هیـچ جـای ابهـام و تردیـدی وجود نـدارد.
تقریبا همه تحلیلگران و جامعه شناسـان روی این موضوع اتفاق نظر
داشـتند که جهان با بودن رهبرانی مثل ترامپ به سـمت انشـقاق ،بی

ثباتـی و ناامنـی سـوق مـی یافت .ترامـپ با نگرش تمامیـت خواهانه
نظـم و ثبـات جهانی را نشـانه گرفته بود .تجارت بین الملـل به ابزاری
بـرأی امیـال سیاسـی ترامـپ تبدیـل شـده بـود .نهادهـای بـزرگ بین
المللـی نظیـر آژانس های امدادرسـانی و حقوق بشـری جایی در نظام
فکـری ترامـپ نداشـت .بـه بیـان دیگـر ،نظـام بیـن الملل چهار سـال
پرتنـش و اضطـراب گونـه را در دوره حضـور ترامـپ سـپری کـرد .طبـق
قاعـده دموکراسـی ،ترامپ برأی ادامه حضور سیاسـی اش نیـاز به رأی
مـردم داشـت و اینجـا بـود که صنـدوق رأی بـه مثابه سـدی محکم در
برابـر ترامـپ قـرار گرفـت و مانـع از ادامه حضورش در صحنه سیاسـت

آمریـکا شـد .نتیجـه حاصلـه از صنـدوق رأی ،یک” نه” بـزرگ به ترامپ
و باورهـا و بینـش هـای سیاسـی او بـود و ترامـپ با تمام دغـل بازی
هـای سیاسـی اش قـدرت را در آمریـکا تـرک کـرد و تنفسـی جدیـد به
صلـح و امنیـت بیـن المللـی در مقیاس جهانی داده شـد.
مـروری بـر ایـن تجربیـات ،گویـای ایـن امـر اسـت کـه صنـدوق رأی،
امـری مقـدس و تأثیرگـذار اسـت و بهتریـن مکانیسـم بـرأی غلبـه بر
چالـش هـا و حـل معضلات پیـش رو در جوامـع و حتـی جهـان بـه
شـمار مـی رود .بـه تعبیـر دیگـر ،ایجاد هر نـوع تحول معنـادار به نفع
مـردم بـا پـاس داشـتن رأی مـردم امـکان پذیـر اسـت .بـرأی همین،
ضـرورت دارد همـه تلاش هـا و راهبردهـا در کشـور از سـوی جریـان
های سیاسـی و نهادهای قدرت معطوف به پاسـداری از صندوق رأی
باشـد و گفتمان مشـارکت حداکثری و انتخاباتی رقابتی نیز در چنین
قالـب و بسـتری معنـا و مفهـوم مـی یابد.
بـا مشـارکت حداکثری در بسـتر فضـای رقابتی مـی توان امیـدوار به
تحـول و حرکـت رو بـه جلو در کشـور بـود .امروز ایران اسلامی نیاز به
وحـدت در داخـل و ترمیم آسـیب های اجتماعـی دارد .روی کار آمدن
دولتـی بـا پشـتوانه بـاالی مردمـی تنها گزینـه موجود و ممکـن برأی
تقویـت حـس اعتماد اجتماعی و همبسـتگی ملی اسـت .این دولت
مـی توانـد بـا تقویت همدلـی در داخـل ،زمینه را بـرأی حل معضالت
بیرونـی کشـور با اتـکا به قـدرت رأی مردم فراهم سـازد.
امـروز همـه نـگاه هـا در بیـرون از کشـور معطـوف بـه انتخابـات ۲۸
خردادمـاه اسـت .طبیعی اسـت که حضور و مشـارکت گسـترده مردم
در ایـن انتخابـات حامـل ایـن پیـام بـرأی قـدرت هـای منطقـه ای و
جهانـی خواهـد بـود کـه ایـران اسلامی از همبسـتگی قـوی درونـی
برخـوردار بـوده و ایـن امـر باعـث افزایش عزت و اقتدار بیشـتر کشـور
در صحنـه هـای منطقـه ای و بین المللی خواهد شـد .نباید گذاشـت
چنیـن فرصـت ارزشـمندی از دسـت برود.

7
ـش  ۲۲درصدی مصرف برق در بخش خانگی و  ۲۶درصدی در بخش صنعتی
افزایـ

ورودبه محدوده قرمز

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان جنوبــی
بــا اشــاره بــه ورود ایــن اســتان بــه محــدوده قرمــز
مصــرف بــرق ،از مشــترکان خواســت مصــرف خــود را
مدیریــت کننــد تــا خاموشــیها کاهــش یابــد.
بــه گــزارش امــروز خراســان جنوبــی ،مهــدی دادگــر
گفــت :مصــرف بــرق اســتان در چنــد روز اخیــر از مقــدار
بــار تعییــن شــده ،عبــور کــرده اســت کــه همیــن عبــور
از حــد تعییــن شــده ،ســبب اعمــال خاموشــیها
میشــود .وی افــزود :ســاعات اوج مصــرف در فصــل
گرمــا از  ۱۲تــا  ۱۷و هنــگام شــب  ۱۹تــا  ۲۲اســت کــه
میطلبــد مشــترکان بــرق اســتان بــا مدیریــت مصــرف
خــود در بخشهــای کشــاورزی ،صنعتــی ،تجــاری،
عمومــی و خانگــی ،پیــک بــار را در ایــن ســاعات کاهــش
دهنــد و از خاموشــیهای بیشــتر جلوگیــری کننــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان
جنوبــی اظهــار داشــت :خاموشــیهای کنتــرل شــده
و برنامهریــزی شــده ،بــه مشــترکان حســاس اســتان
بــا پیامــک و تمــاس تلفنــی اطالعرســانی میشــود
و عمــوم مشــترکان نیــز میتواننــد از طریــق نرمافــزار
“بــرق مــن” و مراجعــه بــه ســایت شــرکت بــه آدرس
 WWW.SKEDC.IRاز فهرســت و زمــان خاموشــیهای
منطقــه خــود مطلــع شــوند.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش  ۲۲درصــدی مصــرف بــرق
در بخــش خانگــی و  ۲۶درصــدی در بخــش صنعتــی از
مشــترکان خواســت مصــارف خــود را بــه ســاعات غیــر
اوج مصــرف منتقــل کننــد کــه در همیــن خصــوص بــه
صنایــع و واحدهایــی کــه همــکاری کننــد ،پــاداش نیــز

پرداخــت میشــود.
دادگــر بــا بیــان اینکــه بخــش قابــل توجهــی از
خاموش ـیهای اعمــال شــده در همــه اســتانها مربــوط
بــه فعالیــت دســتگاهها و مــزار ع غیرمجــاز رمــز ارزهــا
اســت ،گفــت :بــه مشــترکانی کــه رمزارزهــای غیرمجــاز
را شناســایی و بــه شــرکت توزیــع بــرق اســتان معرفــی
کننــد تــا ســقف  ۱۰میلیــون تومــان پــاداش پرداخــت
میشــود .وی افــزود :مــردم میتواننــد بــرأی معرفــی
رمــز ارزهــای غیرمجــاز بــا شــماره  ۱۲۱یــا مراکــز بــرق
شهرســتانها تمــاس بگیرنــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان جنوبــی
از مشــترکان بــرق اســتان بــار دیگــر درخواســت کــرد بــا
مدیریــت مصــرف در ســاختمانهای مســکونی ،ادارات،
بخــش تجــاری و اصنــاف ،صنایــع ،کشــاورزی و معابــر
عمومــی ،شــرکت توزیــع بــرق اســتان را در توزیــع
متعــادل بــرق و کاهــش هرچــه بیشــتر خاموشــیها
یــاری کننــد.
وی تصریــح کــرد :خامــوش کــردن یــک المــپ توســط
هــر مشــترک اگــر در ابعــاد فراگیــر انجــام شــود ،کمــک
بزرگــی بــه گــذر از پیــک امســال خواهــد داشــت.
دادگــر گفــت :اســتفاده وســایل برقــی پرمصــرف در
ســاعتهای کمبــاری ،تنظیــم دمــای آســایش بــر ۲۵
درجــه و تنظیــم کولرهــای آبــی روی دور کنــد از جملــه
راهکارهــای ســادهای اســت کــه مشــترکان میتواننــد
عــاوه بــر صرفهجویــی در هزینــه هــای خانــوار بــه
پایــداری شــبکههای بــرق و عبــور از پیــک بــار نیــز
کمــک کننــد.

برگزاری جشنواره فرهنگی
ورزشی “دا” در شهر آبیز

بــه مناســبت ســوم خــرداد
اولیــن جشــنواره فرهنگــی
ورزشــی ” دا ” در ســال
 ۱۴۰۰بــا همــکاری اداره
ورزش و جوانــان شهرســتان
زیرکــوه و حــوزه پیامبــر
اعظــم(ص) بخــش شاســکوه
بــا محوریــت و میزبانــی
مقاومــت
پایگاه هــای
خواهــران بخــش شاســکوه
برگــزار شــد .بــه گــزارش
امــروز خراســان جنوبــی ،در ایــن مســابقات  ۱۲تیــم در  ۳رشــته دارت ،هفــت ســنگ و طنــاب کشــی بــا
یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد کــه در پایــان بــه نفــرات اول تــا ســوم هــر رشــته جوایــزی اهــدا شــد.
الزم بــه ذکــر اســت ایــن مســابقات بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در فضــای بــاز زمیــن چمــن
مصنوعــی مجموعــه بــزرگ فرهنگــی ورزشــی شــهید صالحــی شــهر آبیــز برگــزار شــد.

در چهارمین جلسه ستاد پیشگیری و
رسیدگی به جرأیم و تخلفات انتخاباتی
خراسان جنوبی مطرح شد:
حضور حداکثری در پای صندوق های
رای مورد تاکید همگان است

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه
رفتار کاندیداهای شورأی شهر را درفضای مجازیدائم
رصد میکنیم ،گفت :هر چه فضای انتخابات سالم و
قانونمندتر باشد امیدواری مردم و مشارکت حداکثری
در پای صندوقهای رأی نیز بیشتر میشود.
حجت االسالم و المسلمین ابراهیم حمیدی در
چهارمین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرأیم
و تخلفات انتخاباتی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه
انتخابات نماد یکپارچگی و وحدت ملت ایران است،
اظهار کرد :همه سعی و تالش دشمن بر این است تا
انتخابات را به تهدیدی برأی نظام اسالمی تبدیل کرده
و در جامعه تفرقه افکنی ایجاد کند .وی ایجاد تفرقه
در بین مردم را از بزرگترین منکرات در عرصه انتخابات
عنوان و بیان کرد :همه ما باید به دنبال اتحاد و وحدت
در بین جامعه باشیم و آن را تقویت کنیم.
وی ادامه داد :رصد بیشتر اقدامات تفرقه برانگیز در
استان در دستور کار جدی قرار دارد و با عواملی که به
تذکرها توجهی ندارند برخورد قاطع قضایی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تاکید بر
اینکه هر چه فضای انتخابات سالم و قانونمندتر
باشد امیدواری مردم و مشارکت حداکثری در پای
صندوقهای رأی نیز بیشتر میشود ،افزود :همچنین
باید فضای مجازی و رفتار کاندیداها و طرفداران آنان
را به طور دائم رصد کنیم.
قهر با صندوق رأی
زیبنده ملت ایران نیست
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان
جنوبی نیز با بیان اینکه حضور حداکثری در پای
صندوقهای رأی مورد تأکید همه بوده و قهر با
صندوق رأی زیبنده مردم ایران نیست ،بیان کرد:
حضور مردم در پای صندوقهای رأی بیانگر بلوغ
سیاسی جامعه است.
حجت االسالم وحدانی نیا با اشاره به اینکه مردم
هوشمند ایران اسالمی همیشه نشان دادندکه حماسه
ساز هستند ،گفت :با توجه به هجمه گسترده تبلیغات
منفی و دشمنیها با نظام جمهوری اسالمی شرکت

قهـر نکنیـن

و اطمینان بخشی عمومی به مردم در جهت اینکه در
شعبه های اخذ رأی رعایت پروتکل های بهداشتی
انجام می شود و سالمت عمومی مردم مورد توجه
همه مسئوالن است.

ش دشمنان
مردم در انتخابات ریاست جمهوری تال 
را خثی و بی نتیجه می کند .ناصر نبی زاده ،مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی نیز با تأکید
بر اینکه تمرکز ما بر ایجاد بسترهای الزم اطالع رسانی
در استان برأی حضور حداکثری و مشارکت گسترده
مردم در انتخابات  ۱۴۰۰است ،گفت :همچنین تبیین
و رعایت قوانین در حوزه اطالع رسانی و تبلیغات در
دستور کار قرار دارد.
برخورد قانونی با مسئوالنی
که موجب کاهش مشارکت مردم
در انتخابات می شوند
دادستان مرکز استان نیزدر این جلسه به موضوع ورود
دادستان به بحث بررسی اعمال مسئوالنی که موجب
کاهش مشارکت مردم در انتخابات می شوند اشارهکرد
وگفت :اگر مسئولی تخلف مرتکب شده باشد باید در
چارچوب قانون پاسخگو باشد .حجت االسالم«علی
نسائی زهان» افزود :وضعیت کشور با توجه به شیوع
ویروسکرونا و برگزاری انتخابات در شرأیط فعلی ویژه
است و تمام دغدغه ما باید برگزاری انتخابات باشکوه
و با مشارکت حداکثری مردم باشد .دادستان عمومی
و انقالب مرکز خراسان جنوبی در ادامه گفت :جرائم و

تخلفات انتخابات تنها برأی کاندیداها و طرفداران آنها
نیست بلکه برأی مسئوالنی است که با اعمال و رفتار
خود موجب شوند افراد کمتری در انتخابات شرکت
کنند .وی به اعالمی اسامی نهایی نامزدهای انتخابات
ریاست جمهوری اشاره و بیان کرد :معاندان داخلی و
خارجی تبلیغات وسیعی علیه نظام اسالمی شروع
کرده اند که باید هوشیار باشیم و به گونه ای تدبیر
و برنامه ریزی کنیم که موجب دلسردی مردم نشود.
دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان جنوبی با
تأکید بر اینکه مردم استان نجیب و شریف هستند،
گفت :یک تذکر لسانی موجب پیشگیری از جرم می
شود و تأکید دادستانی بر این است که بی جهت برأی
افراد پرونده سازی نشود و از آنان تعهد گرفته نشود
که نتیجه آن کاهش درصد مشارکت در انتخابات
خواهد بود.
«ناصر نبی زاده» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان جنوبی هم در این جلسه اظهار کرد :تمرکز
ما بر ایجاد بسترهای الزم اطالع رسانی در استان
برأی حضور حداکثری و مشارکت گسترده مردم در
انتخابات  ۱۴۰۰است .وی با اشاره به اینکه تبیین و
رعایت قوانین در حوزه اطالع رسانی و تبلیغات در
دستور کار قرار دارد ،گفت :اطالع رسانی و هماهنگی

افزایش  ۱۵درصدی شعب
اخذ رأی در بیرجند
برقــی ،معــاون سیاســی فرمانــدار بیرجنــد نیــز بــا
اشــاره بــه اینکــه همزمــان بــا برگــزاری ســیزدهمین
دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری ۲۳۰ ،صنــدوق
ثابــت و ســیار اخــذ رأی در شهرســتان بیرجنــد برپــا
مــی شــود ،ادامــه داد :بــه منظــور مراقبت از ســامتی
و افزایــش ضریــب ایمنــی مــردم  ۱۵درصــد شــعبه
اخــذ رأی در انتخابــات  ۱۴۰۰نســبت بــه انتخابــات
گذشــته افزایــش خواهــد داشــت .وی بــا بیــان اینکه
از ایــن تعــداد  ۱۱۵شــعبه شــهری و  ۱۱۵شــعبه نیــز
روســتایی اســت ،بیــان کــرد :یــک هــزار و  ۵۰۰نفــر
عوامــل اجرأیــی و نظــارت در شهرســتان بیرجنــد نیــز
کار انتخابــات را انجــام میدهنــد .وی گفــت :امســال
بــا توجــه بــه شــرأیط کرونــا ،شــعب اخــذ رأی بــا
توجــه بــه توصیههــای بهداشــتی بررســی میشــود
و توصیــه شــده از مکانهــای وســیع از جملــه
ســالنهای ورزشــی مــدارس اســتفاده شــود و بــرأی
شــعب شــلوغ در دورههــای گذشــته ،شــعبههای
نزدیــک در نظــر گرفتــه شــود.
آمادگی تمام روابط عمومیهای
دستگاههای اجرأیی استان برأی انتخابات
مالکی ،رئیس کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ستاد
انتخابات خراسان جنوبی نیز از اعالم آمادگی تمام روابط
عمومیهای دستگاههای اجرأیی استان برأی انتخابات
خبر داد وگفت :برنامه ریزی برأی حضور رؤسایکمیتهها
واعضایستادانتخاباتدربرنامههایرادیوییوتلویزیونی
ازدیگراقداماتکمیته اطالع رسانی و تبلیغات است .وی
ادامهداد:ابالغمتندستورالعملهایبهداشتیانتخابات
 ۱۴۰۰به دستگاهها از دیگر برنامههای کمیته است که به
زودیانجامخواهدشد.

دربازدید معاون بسیج و امور استان های سازمان پدافند غیرعامل کشور از مرکز تله متری شرکت آبفای استان مطرح شد:

تصویب طرح جامع پدافند غیرعامل استان در حوزه آب
ســـردار رحیمـــی معـــاون بســـیج و امـــور
اســـتان های ســـازمان پدافنـــد غیرعامـــل کشـــور
ب ــه هم ــراه مهن ــدس هاش ــمی مدی ــرکل پدافن ــد
غیرعام ــل اس ــتانداری خراس ــان جنوب ــی از مرک ــز
پایـــش و راهبـــری تأسیســـات شـــرکت آب و
فاضـــاب اســـتان بازدیـــد کـــرد.
ســـردار رحیمـــی معـــاون بســـیج و امـــور
اســـتان های ســـازمان پدافنـــد غیرعامـــل کشـــور
در ای ــن بازدی ــد ب ــا اش ــاره ب ــه آی ــات ق ــرآن ب ــه
اهمیـــت آب اشـــاره کـــرد و گفـــت :حیـــات هـــر
چیـــزی ،در گـــرو آب اســـت .وی بـــه تاریخچـــه
آب اس ــتان اش ــاره ک ــرد و گف ــت :بیرجن ــد اولی ــن
ش ــهر دارای سیس ــتم لول ــه کش ــی در کش ــور ب ــوده
اس ــت همچنی ــن وج ــود قن ــوات در ای ــن اس ــتان
نشـــان از خالقیـــت مـــردم ایـــن مـــرز و بـــوم در
توزیـــع و تامیـــن آب و اهمیـــت آن اســـت.
س ــردار رحیم ــی تهدی ــد زیس ــتی را تهدی ــد غال ــب
اس ــتان خراس ــان جنوب ــی عن ــوان ک ــرد و اف ــزود:
ط ــرح جام ــع پدافن ــد غیرعام ــل اس ــتان ک ــه چن ــد
بخ ــش آن مرب ــوط ب ــه مس ــائل ح ــوزه آب اس ــتان
اســـت بـــه تصویـــب رســـیده کـــه بـــرای اجـــرا
اب ــاغ م ــی گ ــردد.
شرکت آب و فاضالب در مسائل

پدافندی و کاهش تهدیدات پیشتاز است
وی بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد بـــه دنبـــال کاهـــش
تهدیــدات باشــیم ،گفــت :شــرکت آب و فاضــاب
خراس ــان جنوب ــی در مس ــائل پدافن ــدی و کاه ــش
تهدی ــدات پیش ــتاز اس ــت.
مدیـــرکل پدافنـــد غیرعامـــل اســـتانداری
خراســـان جنوبی نیـــز در ایـــن جلســـه شـــغل
س ــقایی را در ش ــرایط خشکس ــالی  20س ــاله ،مه ــم
و حیاتـــی توصیـــف کـــرد.
مهنـــدس هاشـــمی از افتتـــاح طـــرح جامـــع
پدافن ــد غیرعام ــل اس ــتان خب ــر داد و گف ــت :ای ــن
ط ــرح ب ــه زودی جه ــت اج ــرا اب ــاغ م ــی ش ــود.
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان
جنوبـــی در ایـــن جلســـه بـــه بیـــان مهمتریـــن
اقدامـــات ایـــن مجموعـــه در راســـتای تکمیـــل
تلـــه متـــری تأسیســـات شـــرکت پرداخـــت و

اظه ــار ک ــرد :در ح ــال حاض ــر مطالع ــات پدافن ــد
غیرعامـــل بـــرای شهرســـتان مرکـــز اســـتان بـــه
همــراه  4شهرســتان مــرزی انجــام و بــه تصویــب
رســـیده اســـت.
مهنـــدس حســـین امامـــی بـــه انعقـــاد

تفاهـــم نامـــه بـــا معاونـــت علمـــی و فنـــاوری
ریاســـت جمهوری در راســـتای هوشمندســـازی
تأسیســـات آب شـــرب اســـتان اشـــاره کـــرد و
گفـــت :بـــا اجـــرای پـــروژه هوشمندســـازی،
تأسیســـات بـــه صـــورت  24ســـاعته رصـــد

می ش ــود و در ص ــورت ب ــروز مش ــکل در ه ــر ی ــک
از تأسیس ــات در مناط ــق مختل ــف اس ــتان حت ــی
مناطـــق دوردســـت ،در کمتریـــن زمـــان ممکـــن
مرتفـــع مـــی شـــود.
وی ادامـــه داد :عـــاوه بـــر ایـــن ،سنســـورهای
کلرس ــنجی در بیرجن ــد و نهبن ــدان در ح ــال نص ــب
اس ــت ت ــا مس ــائل کیف ــی آب رص ــد ش ــود ک ــه در
ایـــن خصـــوص نقـــاط ارســـال اطالعـــات از 420
نقطـــه بـــه  690نقطـــه رســـیده اســـت و بـــرای
اتم ــام ای ــن پ ــروژه  380نقط ــه دیگ ــر نی ــز بای ــد
ب ــه ای ــن سیس ــتم متص ــل ش ــود ک ــه ای ــن ط ــرح
بــا همــکاری یــک شــرکت دانــش بنیــان در حــال
انج ــام اس ــت.
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان
جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه گســـتردگی شـــبکه های
آبرس ــانی روس ــتایی در اس ــتان تصری ــح ک ــرد :ب ــا
محوریـــت شـــهرهای مـــرزی ،نیازهـــای پدافنـــد
زیســـتی در شـــبکه های آبرســـانی مناطـــق
روس ــتایی در ح ــال رص ــد اس ــت ت ــا ب ــا اقدامات ــی
از جملـــه حصارکشـــی و کنتـــرل دریچـــه هـــا از
نفـــوذ در سیســـتم آبرســـانی تـــا حـــد امـــکان
جلوگیـــری بـــه عمـــل آیـــد .مهنـــدس امامـــی
از خریـــد تجهیـــزات  2میلیـــارد تومانـــی بـــرای
تکمیــل ســامانه پایــش تصویــری تأسیســات آب
اس ــتان خب ــر داد و ی ــادآور ش ــد :س ــامانه ارتب ــاط
رادیویـــی را نیـــز تکمیـــل کـــرده ایـــم همچنیـــن
بـــا محوریـــت افتـــا ،امنیـــت ســـایبری نیـــز در
برنامه هـــای اجرایـــی ایـــن مجموعـــه قـــرار دارد.
وی از آبرســـانی بـــه  430روســـتا بـــا اســـتفاده
از نـــاوگان آبرســـانی ســـیار در پیـــک مصـــرف
تابس ــتان خب ــر داد و اف ــزود :از ای ــن تع ــداد 380
روســتا بــه صــورت ثابــت از ایــن نــاوگان اســتفاده
می کنند.مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب
خراســـان جنوبی ادامـــه داد :تعـــداد  22تانکـــر در
ن ــاوگان آبرس ــانی س ــیار ،مالکیت ــی و  10تانک ــر ب ــه
صــورت اســتیجاری اســت و در پیــک تابســتان از
ت ــوان بخ ــش خصوص ــی نی ــز ب ــرای رف ــع مش ــکل
کمبـــود آب روســـتاها اســـتفاده مـــی شـــود کـــه
بیشـــترین ســـرانه آبرســـانی ســـیار در اســـتان
مربـــوط بـــه درمیـــان مـــی باشـــد.

نوسازی و تجهیز مدارس

سرمایه گذاری برای نسل های آینده
محسوب می شود

مدیـــرکل هماهنگـــی امـــور ســـرمایه گـــذاری و
اشـــتغال اســـتانداری خراســـان جنوبـــی در دیـــدار
مدیـــرکل نوســـازی و تجهیـــز مـــدارس اســـتان
و معاونیـــن ایـــن اداره کل گفـــت :اقـــدام و
هزینه کـــرد بـــرای نوســـازی مـــدارس هزینـــه
محس ــوب نمیش ــود بلک ــه س ــرمایه گ ــذاری ب ــرای
نســـل هـــای آینـــده کشـــور هســـت.
علـــی اکبـــر اکبـــری راد بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه
اهتمـــام در نوســـازی مـــدارس هـــم اجـــر اخـــروی
دارد ه ــم دنی ــوی اف ــزود :اج ــر اخ ــروی ای ــن اق ــدام
ارزشـــمند بـــه عنـــوان یـــک باقیـــات الصالحـــات،
عمـــل نیکـــو و توشـــه آخـــرت محســـوب مـــی
شـــود و در دنیـــا هـــم بـــه عنـــوان یـــک نشـــان از
فرهنـــگ دوســـتی ،احســـاس مســـئولیت و توجـــه
ب ــه فرهن ــگ و تعلی ــم و تربی ــت و ایج ــاد زمینـــه
ب ــرای پ ــرورش و تعلی ــم و تربی ــت فرزن ــدان ای ــن
مـــرز و بـــوم خواهـــد شـــد .اکبـــری راد آمـــوزش و
پ ــرورش رای ــک کاالی س ــرمایه ای ب ــادوام برش ــمرد
و گف ــت :بای ــد رس ــالت و اهمی ــت مدرس ــه س ــازی
را در جامع ــه ب ــه وی ــژه ب ــرای خیری ــن و نیک ــوکاران
تشـــریح نماییـــم .وی بـــا تشـــکر از اقدامـــات
واهتم ــام وی ــژه مدی ــرکل ج ــوان و فع ــال و س ــاعی
نوس ــازی و تجهی ــز م ــدارس اس ــتان ک ــه ب ــا رایزن ــی
هـــا و پیگیـــری هـــای متعـــدد و مســـتمر زمینـــه
رش ــد مش ــارکت خیری ــن در ام ــر مق ــدس مدرس ــه
ســـازی و افزایـــش جـــذب و حمایـــت خیریـــن و
اعتب ــارات خیری ــن را در س ــال  99نس ــبت ب ــه س ــال

98داش ــته اس ــت ،اظه ــار داش ــت :اگ ــر ب ــه نوس ــازی
و تجهی ــز م ــدارس توج ــه کنی ــم یقین ــا ب ــر ظرفی ــت
تولی ــدی جامع ــه اف ــزوده خواه ــد ش ــد .وی گف ــت:
آمـــوزش و پـــرورش ســـبب گســـتردگی ظرفیـــت
توس ــعه ،رش ــد اقتص ــادی و افزای ــش درآم ــد ش ــده و
نهایت ــا نق ــش مهم ــی در تش ــکیل س ــرمایه انس ــانی
دارد .مدی ــرکل هماهنگ ــی ام ــور س ــرمایه گ ــذاری و
اشـــتغال اســـتانداری خراســـان جنوبـــی بـــا اشـــاره
ب ــه اینک ــه بس ــیاری از کش ــورهای دنی ــا پیش ــرفت
اقتصـــادی خـــود را مدیـــون ســـرمایه گـــذاری در
آم ــوزش و پ ــرورش آن کش ــور م ــی دانن ــد ،گف ــت:
امـــر تعلیـــم و تربیـــت نوعـــی ســـرمایه گـــذاری
محســـوب شـــده و نقـــش اساســـی در توســـعه
اقتصـــادی و اجتماعـــی دارد .اکبـــری راد بـــه
ظرفی ــت ارزش ــمند س ــتاد توس ــعه خ ــاوران اس ــتان
اش ــاره ک ــرد و اف ــزود :ب ــا اس ــتفاده از ای ــن فرص ــت
بـــه ویـــژه وجـــود معیـــن توســـعهای ذیـــل ایـــن
س ــتاد میت ــوان ب ــا رایزن ــی و پیگی ــری نس ــبت ب ــه
جـــذب خیریـــن و نیکـــوکاران در توســـعه مـــدارس
و تأمی ــن تجهی ــزات م ــدارس اق ــدام ک ــرد .اکب ــری
راد بـــر احیـــای مســـئولیت اجتماعـــی مدیـــران
و مس ــئولین و نهاده ــای حمایت ــی و بان ــک ه ــا و
هلدین ــگ ه ــای ب ــزرگ س ــرمایه گ ــذاری تأکی ــد ک ــرد
و گف ــت :ب ــا تش ــکیل جلس ــه ب ــا بانکه ــای اس ــتان
و نهاده ــای حمایت ــی و هلدین ــگ ه ــای ب ــزرگ در
اس ــتان و کش ــور بای ــد زمین ــه ج ــذب س ــرمایه گ ــذار
را ب ــرای نوس ــازی و تجهی ــز م ــدارس فراه ــم ک ــرد.

