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انتقاد روحانی ازآمریکا،
موگرینی را ناراحت می کند
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بی خبرم

صفحه 2

باید دستی به تغییر
معاونان نیز کشید
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دولت همچنان پای
 وعده های خود ایستاده است

صفحه 2

مدیران خشکسالی زده

خراسان  نداند  که  است  کسی  کمتر 
جنوبی نزدیک به دو دهه در خشکسالی 
به سر می برد. این خشکسالی باعث 
خالی شدن روستاها،مشکالت کم آبی، 
بیکاری و ... شده است. در این بین اما 
انگار خشکسالی آثار دیگری هم دارد که 
هر روز جلوه های تازه تری از خود نشان 
می دهد. ظاهرا در عملکرد مسئوالن 
نیز یک قحطی خدمت و تدبیر شاهد 
هستیم.به طوری که برخی مسئوالن 
همچون گیاهی که آب نخورده، پژمرده 
و بی رمق، بی حال و حوصله فقط سعی 
می کنند به برگزاری جلسات مختلف 

بسنده کنند تا شاید...) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4122

7مسئوالن برای اشتغال جوانان بیشتر تالش کنند7ساعت کار  اتوبوس های شهری بیرجند تغییر می کند 6مربی کشتی پهلوانی استان راهی بالروس شد

صادرات نفت وگاز  از  بیرجند
    صفحه 7

نور ضریح حضرت رضا )ع( بر سرزمین پاکی ها تابید/ 8

عکس:کرمانی

آوا بررسی می کند؛
خاموشی های برق؛ از علت تا درمان

با بررسی روند روزانه مصرف برق در می یابیم که در ساعات گرم روز )بین 1۲ تا 18( به دلیل روشن 
شدن دستگاه های سرمایشی و ساعات ابتدایی شب )۲0 تا ۲3( به دلیل روشن شدن سیستم های 
روشنایی مصرف برق به میزان قابل توجهی نسبت به سایر ساعات روز بیشتر است...) ادامه در صفحه 4(

بهره مندی بیش از 10 هزار دانش آموز
 تحت حمایت از برنامه های اوقات فراغت

در تابستان امسال 10 هزار و 400 دانش آموز تحت حمایت از برنامه های اوقات فراغت کمیته 
امداد بهره مند  می شوند. سلم آبادی مدیرکل کمیته امداد گفت: هم اکنون در استان خراسان جنوبی 
یک کانون فرهنگی دائمی، یک اردوگاه و ۲1 کانون موقت فعال است و...) ادامه در صفحه 7(

اولین رویداد  استارتاپی
 شمال شرق کشور در فردوس

اولین رویداد استارتاپی شمال شرق کشور دیروز در فردوس برگزار شد. نماینده مردم فردوس، 
طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسالمی گفت: اهمیت حمایت از شرکت های دانش 
بنیان و نخبگان، کمتر از مدرسه سازی و بیمارستان سازی نیست و برگزاری رویدادهای استارتاپی 

فصل جدیدی در توسعه خراسان جنوبی است...) ادامه در صفحه 7(

40  درصد قنوات نهبندان خشکید
مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت: بر اثر خشکسالی های چندین ساله 40 درصد قنوات این 
شهرستان خشک شده و میزان آبدهی سایر قنوات به یک سوم کاهش یافته است.مالکی در جلسه 

بررسی مشکالت بخش کشاورزی و دام شهرستان نهبندان افزود....) ادامه در صفحه 7(

منطقه ویژه اقتصادی آغاز کرد:

 هنرمند گرامی جناب آقای مهدی رحیمی
 خانواده معزز قهوه چی

با تالم و تاثر ضایعه درگذشت مرحومه مغفوره

 کربالئیه عصمت مسکی نژاد
را تسلیت عرض نموده، درغمتان شریکیم . رحمت و مغفرت برای 
 مرحومه وصبربرای بازماندگان داغدیده  ازخداوندمنان مسئلت داریم. 

  کانون هنرمندان استان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

شادروان حاج محمدحسین مهربخش
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند. مراسم سوم آن عزیز سفرکرده  
روز چهارشنبه 97/5/3 از ساعت 5:30 الی 6:30 بعدازظهر در محل 
هیئت حسینی برگزار می گردد، حضور سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های : مهربخش، خاتمی، رخشانی و سایر بستگان

شماره ثبت: 166    شناسه ملی: 10360051613
 18 ساعت  راس  جنوبی  خراسان  اس  ام  انجمن  موسسه  عادی  عمومی  مجمع   جلسه 
روز دوشنبه تاریخ 1397/5/15 در محل سالن اجتماعات مجتمع توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( 
واقع در شهرک شهید مفتح )معصومیه( برگزار می گردد. از کلیه بیماران و اعضای محترم 
دعوت می شود با در دست داشتن کارت ملی راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم 

رسانند و یا وکیل و نماینده قانونی خود را کتباً معرفی نمایند.
دستور جلسه:

 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره )اصلی و علی البدل( 2- استماع و رسیدگی به گزارش 
 هیئت مدیره و بازرس 3- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه ها 

4- انتخاب بازرسان

هیئت مدیره موسسه انجمن ام اس استان خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 موسسه انجمن ام اس خراسان جنوبی 

خاندان محترم خالدی
درگذشت اندوه بار خّیر بزرگوار

 شادروان حاج غالمعلی خالدی
 را حضور شما عزیزان تسلیت می گوییم، برای آن عزیز سفرکرده علو درجات

 و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

خاندان محترم و داغدار خالدی
با قلبی مهموم و افسرده اتفاق تلخ درگذشت 

زنده یاد حاج غالمعلی خالدی
پیشکسوت عرصه های ورزش، رسانه و فعال اجتماعی

 را تسلیت عرض نموده
 از خداوند منان علو درجات آن روانشاد و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داریم.

خانواده های شکری نیا

با تشکر و سپاس از همه عزیزانی که در مراسم تشییع

 شادروان محمد علی ثمین 
شرکت نمودند به اطالع می رساند: 

مراسم سوم آن روانشاد امروز سه شنبه 97/5/2 
از ساعت 5/15 الی 6/15 بعدازظهر در محل مصلی 

)هیئت ابوالفضلی( برگزار می گردد 
حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: ثمین، اعتبار و سایر بستگان

خاندان معظم و معزز خالدی
خبر درگذشت شادروان

 حاج غالمعلی خالدی
سرپرست روزنامه اطالعات، مدیر عامل اسبق 
خانه مطبوعات خراسان جنوبی ، پیشکسوت 

عرصه مطبوعات و رسانه و ورزش کشتی استان 
مسئول هیئت صاحب الزمانی )عج( بیرجند

 موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
مصیبت وارده را خدمت فرزندان گرامی و خاندان معظم و مکرم خالدی تسلیت و تعزیت 

عرض نموده، ضمن ابراز مراتب همدردی، از درگاه ایزد متعال برای آن فقید سعید
 علو درجات و برای بازماندگان محترم، صبر و شکیبایی و طول عمر با عزت مسئلت می نماییم.

اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس شفیعی 
فرماندار محترم شهرستان خوسف

جناب آقای مهندس خزاعی  بخشدار محترم جلگه ماژان
حسن تدبیر و همت عالی همراه با نگاه صادقانه در خدمت به مردم محروم جلگه ماژان را قدر 
 می دانیم و در پرتو عنایات حق تعالی توفیقات تان مزید و سالمتی و موفقیت تان روز افزون باد.

شورای اسالمی بخش جلگه ماژان

هتل سپهر:  افتتاح اولین نمایشگاه هتلی کشور  ساعت 9:30 روز جاری

نگارخانه شهر)میدان ابوذر(:  افتتاح نمایشگاه آثار منتخب نخستین

 جشنواره منطقه ای هنرهای تجسمی  معلولین کویر  ساعت 20 روز جاری

هتل سپهر:  اجرای پرفورمنس توسط معلولین  ساعت 21:15 روز جاری

»هنر معلولین،اشتغال دائمی وتوانمندسازی معلولین،حمایت از کاالی اریانی «

به مناسبت سومین روز درگذشت

شادروان عصمت مسکی نژاد
 )مادر شهید محمد قهوه چی(

 جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 97/5/2 از ساعت 
17 الی 18 در محل هیئت محترم حسینی

)خیابان انقالب( برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های: رحیمی، قهوه چی

 پنجمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان مرحوم میرمحمد شهسواری
 را به یاد همه خوبی هایش گرامی می داریم. روحش شاد و یادش جاودان

سلطان دیـن مکتب کون و مکـان، رضاست
میر رئـوف و سـرور  هر مهـربان،  رضــاست
سلطـــان چنــان رئـوف نـدیدست روزگـار
ضـامن چنـان رئوف که بر آهوان، رضــاست 
بر گنبـد طالی رضـــا ســر نهــاده چــرخ
شاه زمان رضـــا و امیــر شهان، رضـــاست
گلدستــه ها که سـر به فلک برده بی گمان 
از همــت رضــا و امیر چنــان، رضــــاست
هر چه زبـان بگوید و هر چــــه بیان قلـــم
از شرح آن خدای جهان بی گمان، رضـاست

) شعر از: زنده یاد شهسواری(
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اگر طوری ترسیم شود مدیران همه فاسدند، مردم به چه چیزی امید داشته باشند؟

حجت االسالم سیدمحمود علوی، وزیر اطالعات بیان کرد: اگر طوری ترسیم شود که مدیران همه فاسد و دروغگو هستند 
و بین مسئوالن نزاع وجود دارد و دنیا هم با ما دشمن هستند مردم چه تصوری خواهند داشت و به چه چیزی امید داشته 
باشند؟ باید اشکاالت را ببینیم اما طوری منعکس نکنیم که مردم ناامید و بی اعتماد شوند.

مدیران خشکسالی زده 

*  امین جم

انگار  اما  بین  این  در   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

خشکسالی آثار دیگری هم دارد که هر روز جلوه 
های تازه تری از خود نشان می دهد. ظاهرا در 
عملکرد مسئوالن نیز یک قحطی خدمت و تدبیر 
مسئوالن  برخی  که  طوری  به  هستیم.  شاهد 
و  پژمرده  نخورده،  آب  که  گیاهی   همچون 
بی رمق، بی حال و حوصله فقط سعی می کنند 
به برگزاری جلسات مختلف بسنده کنند تا شاید 
بعدا مردم نگویند کم کارند. جلساتی که اغلب از 
آنها هیچ برداشتی هم نمی شود. این داستان به 
حدی جدی است که تعدادی از مسئوالن حتی به 
خود زحمت نمی دهند در برخی جلسات شرکت 
کنند و معاون یا نماینده می فرستند؛ مخصوصا 
اگر استاندار در آن جلسات نباشد! شاید نیاز است 
هم مسئوالن استانداری این موضوع را جدی تر 
بار لیست کسانی  اهالی رسانه هر  بگیرند و هم 
که دعوت بوده، ولی نیامده اند را بررسی کنند و 
در صورت لزوم منتشر؛ شاید کمی حتی اگر شده 
به جبر، کاری انجام گیرد! این مدیران خشکسالی 
استاندار  تند  های  واکنش  باعث  بارها   زده، 
رخ  ماه  هر  شاید  که  هایی  واکنش  اند.   شده 
ها  رسانه  برای  جالبی  های  خوراک  و  دهد  می 
و  واکنش  همه  این  از  بعد  اما  شود!  می  تامین 
به  هم  حاصلی  آیا  دستور،  و  طعنه  و  درخواست 
برای  شنوایی  گوش  بگویم،  بهتر  آمده؟یا  دست 
اجرای دستورات استاندار وجود دارد؟ بسیار عالقه 
مندم از آقای استاندار نتایج هر بار دستور و عتاب 
بپرسم  آنکه  مهمتر  و  بدانم  را  ایشان  خطاب  و 
خطاب به چه کسانی بوده است؟ برخی هم شاید 
وقت  هر  استاندار  اند  کرده  شایعه   ناجوانمردانه 
می خواهد نیرویی موافق از استان مجاور بیاورد، 
اینگونه  چند  هر  کند.  می  باز  اعتراض  به  لب 
فعالیت  استاندار و  با تالش های  شایعات ظاهرا 
های ایشان چندان سنخیت ندارد اما تغییر نکردن 
عملکرد مسئوالن بعد از این همه خطاب وعتاب 
استاندار، عجیب است. به هر روی مشخص نیست 
چه زمانی و چه کسی قرار است مسئوالن را وادار 
به فعالیت کند و از این سستی و رخوت خارج کند. 
استان ما با این حجم از ضعف در زیرساخت ها 
و مشکالت مخصوص به خود، عملکرد جهادی 
البته  فرمایشی!  عملکردهای  نه  خواهد   می 
مسئوالن  برخی  نگوییم  که  است  انصافی  بی 
جای  به  خود  از  درخشانی  عملکردهای  استان 
از  بیشتر  ها  ضعف  مجموع  در  اما  اند  گذاشته 
نقاط قوت به چشم می آیند. ما رسانه ای ها هم 
وقتی  اما  ببینیم!  را  لیوان  پر  نیمه  داریم  دوست 
انگار هیچ عالقه ای به پر کردن نیست، چه کنیم!

عامل اصلی افزایش قیمت 
طال و سکه

رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان اینکه مباحث 
روحانی  اظهارات  درباره  مجازی  فضای  در  مطرح 
و ترامپ عامل اصلی گرانی سکه است، گفت: بازار 
طال در رکود عجیبی به سر می برد. ابراهیم محمد 
ولی درباره چرایی افزایش قیمت طال و سکه در بازار 
اظهار کرد: بحث های مطرح در فضای مجازی که 
در این روزها دست به دست می شود عامل اصلی 
تشدید التهاب در این بخش است. وی با اشاره به 
خبرهای  گفت:  ترامپ  و  روحانی  اخیر  اظهارات 
و  مرکزی  بانک  های  سیاست  همراه  به  سیاسی 
عرضه و تقاضا موجب شده تا بازار طال و سکه در 
رکود عجیبی به سر ببرد. رئیس اتحادیه طال و جواهر 
در خصوص میزان تقاضا برای خرید سکه در بازار 
تصریح کرد: تقاضا بسیار جزئی است و این طور نیست 
که بگوییم مردم برای خرید سکه صف کشیده اند.

بانک مرکزی قول شفاف سازی 
ارزی داد

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی 
در مورد انتشار لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ 
و  مرکزی  بانک  به  جمهور  رئیس  گفت:  تومانی 
داده  دستور  کاال  واردات  متولی  های  وزارتخانه 
توجه  با  کنند،  منتشر  را  دولتی  ارز  گیرندگان  آمار 
به درخواستی که از طرف وزارت صنعت، معدن و 
تیر داشتیم فهرست کاالیی  تاریخ 1۰  تجارت در 
دریافت  لیست  آن  از  بعد  روز  دو  شد،  منتشر 
کنندگان ارز ۴۲۰۰ خودرویی نیز منتشر شد. مهدی 
کسرایی پور افزود: البته این دو لیست شامل همه 
صنعت،  وزارتخانه  و  نبود  گرفتند،  ارز  که  کسانی 
نکرد.  منتشر  را  اسامی  از  برخی  تجارت  و  معدن 

آغاز بیمه تکمیلی رایگان ۹۰۰ هزار 
راننده کامیون

رفاه  برای  کرد:  اظهار  راه  وزیر  معاون  نیا،  حسن 
کاالی  جاده ای  حمل ونقل  حوزه  رانندگان  حال 
نفر  هزار   9۰۰ برای  تکمیلی  بیمه  طرح  کشور 
رانندگان حمل ونقل کاال به همراه همسرانشان به 
صورت رایگان اجرایی می شود. وی افزود: رانندگان 
شاغل در بخش حمل ونقل جاده ای کاال می توانند 
با مراجعه به مراکز ارائه کارت هوشمند در سراسر 
کشور نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام کنند.

تصمیم بانک مرکزی برای ادغام 
بانک های نظامی در یک بانک دولتی

از  یکی  کرد:  بیان  مرکزی  بانک  نظارتی  معاون 
سیاست هایی که داریم، این است که سود بانکی 
چراکه  باشد  اقتصادی  بخش  بازدهی  از  تابعی 
سود  نرخ  که  زمانی  دارد؛  تعلق  مردم  به  منابع 
چالش  دچار  وسیعی  طیف  می یابد  تغییر  بانکی 
می شوند و در نتیجه این اتفاق باید آرام آرام انجام 
شود. در نظر داریم بانک های وابسته به نیروهای 
مسلح را در یک بانک دولتی ادغام کنیم و این یک 
با  امیدواریم  که  است  وسیع تر  اصالحی  برنامه 
می گیرد،  صورت  بانکی  شبکه  در  که  اصالحاتی 
باشیم. داشته  رقابت پذیرتری  و  بهتر  بانک های 

مهلت ترخیص خودرو افزایش یافت

 با موافقت دولت مهلت ورود خودرو از سه ماه به 
پیشنهاد  به  وزیران  هیئت  یافت.  افزایش  ماه   ۶
وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 
ایران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   1۳۸
سواری  خودروهای  ترخیص  شرایط  درخصوص 
خودرو  ورود  زمان  در  معتبر  ثبت سفارش  دارای 
اساس،  این  بر  کرد.  اتخاذ  جدیدی  تصمیمات 
عبارت »سه ماه« به عبارت »تا شش ماه« تغییر 
کرد؛ به این معنا که مهلت ورود خودرو از سه ماه 

به شش ماه افزایش یافت.

دو نرخی شدن قیمت بنزین 
شایعه است

وزیر نفت، بحث دو نرخی شدن قیمت بنزین را 
موضوع  این  درباره  فعال  گفت:  و  دانست  شایعه 
چیزی در دولت تصویب نشده است. بیژن زنگنه 
همچنین درباره نشست 1۷۴ سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( اظهار کرد: توافق خوبی در 
اوپک به دست آمد، اما برخی کشورها می خواهند 
تخلف کنند که این از نظر حقوقی خالف است. 
وی افزود: تخلف کشورها به توافق اوپک سبب می 
شود این سازمان از نظر حیثیتی خیلی آسیب ببیند. 

سرمقاله

انتقاد روحانی از آمریکا،موگرینی را ناراحت می کند

صادق زیباکالم گفت: روحاني به خوبي مي داند که 
آنچه اخیرا بیان کرده، آب به آسیاب ترامپ، نتانیاهو 
قرار  فشار  تحت  براي  ریختن  عربستان  پادشاه  و 
تندروها  انکار کرد که  نمي توان  است.  دادن کشور 
در خارج از کشور از موضع گیري هاي اخیر روحاني 
از  اصالح طلبان  است  ممکن  که  اندازه  همان  به  قطعا  مي کنند.  استقبال 
خانم  و  آلماني ها  و  فرانسوي ها  شوند،  ناراحت  رئیس جمهور  اخیر  مواضع 
موگریني نیز به همان اندازه از موضع گیري روحاني ناراحت و ناامید مي شوند.

دیگر هیچ وقت ایاالت متحده را تهدید نکن

روحانی،  حسن  سخنان  به  آمریکا  رئیس جمهور 
رئیس جمهور ایران خطاب به ایاالت متحده مبنی 
بر اینکه »با دم شیر بازی نکنید«، واکنش نشان 
داد. »دونالد ترامپ« گفت: دیگر هیچ وقت ایاالت 
مواجه  عواقبی  با  وگرنه  نکن،  تهدید  را  متحده 
می شوی که مشابه آن قباًل بر سر عده انگشت شماری در تاریخ آمده 
است. ما دیگر کشوری نیستیم که صحبت های جنون آمیز شما درباره 

خشونت و مرگ را تاب بیاوریم. محتاط باش.

دولت همچنان پای وعده های خود ایستاده است

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید 
همچنان مصمم پای وعده های خود به مردم در 
دوران انتخابات ایستاده و برای عملی کردن قول 
هایش تالش می کند، گفت: آمار مثبت در زمینه 
اشتغال، فقر زدایی، صادرات غیر نفتی، درآمدهای 
عمومی دولت و اختصاص بیست برابری بودجه عمرانی در چهار ماهه سال 
جاری را که علیرغم شرایط و مشکالت خاص سیاسی و اقتصادی محقق 

شده، گواه بخش مهمی از آنها دانست.

باید دستی به تغییرمعاونین نیز کشید

مردم ساالری  حزب  دبیرکل  کواکبیان،  مصطفی 
گفت: من معتقد نیستم که فقط باید تغییرات در تیم 
اقتصادی دولت باشد بلکه افراد شاداب، جوان و با 
انگیزه بیشتر و درک شرایط و وزرای دوران مقاومت 
باید در کابینه قرار بگیرد، به عبارتی  ایستادگی  و 
معتقدم تغییرات باید در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد. 
در بحث اقتصادی فقط نباید وزرا تغییر کند بلکه اگر دستی به تغییر معاونین 

نیز کشیده شود، خوب است.

اگر نتوانیم صادرات داشته باشیم دیگران هم نمی توانند

سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
در رابطه با تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا گفت: 
باشد طبیعتا  داشته  نفت  نتواند صادرات  ایران   اگر 
این گونه نیست که بنشیند و نگاه کند که بقیه در حال 
صادرات نفت هستند، اگر ما نتوانیم صادرات داشته 
باشیم دیگران هم نخواهند توانست، گزینه ها، اختیارات و انتخابات ایران  
زیاد است، این طور نیست که یک راه حل و یک تنگه هرمز وجود داشته 
باشد. گزینه های متعددی برای مواجهه با اقدام آمریکا علیه ایران وجود دارد.

من از اساس بی خبرم

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق نسبت به 
دالیل رد صالحیت خود در انتخابات ریاست جمهوری 
9۶ واکنش نشان داد. وی در واکنش به اظهارات 
سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه دالیلی در 
خصوص رد صالحیت رئیس دولت نهم و دهم در 
انتخابات سال 9۶ وجود دارد، تصریح کرد: می گویند دوقطبی بوده است. وی 
همچنین در پاسخ به اینکه می گویند شما می دانید که دلیل رد صالحیت 
شما چه بوده، گفت: من از اساس بی خبرم و اطالعی ندارم؛ من بی تقصیرم.

فرمانده  جعفری  محمدعلی  سردار 
برنامه ریزی های  گفت:  سپاه   کل 
امروز  شرایط  در  به  ویژه  دشمنان 
جامعه با وجود این فضای مجازی 

اجتماعی،  وضعیت  شده،  رها 
فشارهای  مردم،  مشکالت 
و  سوءمدیریت ها  و  اقتصادی 
نارضایتی که در بین اقشار مختلف 
در  را  ناامنی  نتوانسته  دارد،  وجود 

اشاره  با  وی  آورد.  به وجود  کشور 
منافقین،  هزینه های  و  به تالش ها 
و  غربی ها  سلطنت طلب ها، 
ناامنی  توسعه  برای  صهیونیست ها 

در کشور، بیان کرد: دشمنان به ویژه 
در ماه های اخیر، هزینه های بسیاری 
کردند و امیدهای زیادی داشتند، اما 
از  کاری  نتوانستند  که  شاهدیم 
پیش ببرند و امروز کشور ما امنیت 

با  جعفری  سردار  دارد.  آرامش  و 
بیان اینکه نجابت، بصیرت، ایمان 
اسالمی  به  انقالب  و عالقه مردم 
در  ناامنی  ایجاد  گونه  هر  فرصت 
کشور را از دشمنان سلب می کند، 
قسم خورده  دشمنان  کرد:  تصریح 
انقالب اسالمی از پیروزی انقالب 
تاکنون، علیه انقالب اسالمی توطئه 
داشتند  توان  در  و هر چه  کرده اند 
در  اختالف  و  ناامنی  ایجاد  برای 
جامعه به کار بستند. فرمانده کل سپاه 
افزود:  اسالمی  انقالب  پاسداران 
امروز که در چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمی قرار داریم، همه تهدیدات و 
در  اقتصادی  و  سیاسی  فشارهای 
براساس  و  دارد  قرار  خودش  اوج 
خداوند  کریم،  قرآن  نورانی  آیات 
متعال در چنین شرایطی از مومنین 
انتظار دارد، دین خدا را یاری کنند.

فریدون عباسی رئیس سابق سازمان 
انرژی اتمی با انتقاد از بازدید بازرسان 
آژانس از دانشگاه شریف، گفت: در 
برجام، عده ای دستاوردهای کشور را 
در ازای برخی وعده هایی که عملی 
نشده، داده  و تعهداتی را نیز پذیرفته اند 
که اجرای پروتکل الحاقی و بازدید از 
مراکز دانشگاهی و علمی در همین 
راستا تعریف می شود. امروز بر همین 
مراکز  از  آژانس  بازرسان  اساس، 
و مراکزی که  نظامی و غیرنظامی 
به هر طریقی کار علمی می کنند و 
مقاله هایشان در مجالت بین المللی 
بازدید می کنند که  منتشر می شود، 
دانشگاه  و  شریف  صنعتی  دانشگاه 
امیرکبیر در همین زنجیره قرار دارد.
بازرسان از دانشگاه شریف و امیرکبیر 
می گویند  اینها  اما  کرده اند  بازدید 
اساتید، خودشان خواسته اند که بازدید 

صورت بگیرد تا از تحریم خارج شوند. 
مقاله از یکی از اساتید دانشگاه علم 
و صنعت درباره موتورهای الکتریکی 
در مجالت بین المللی چاپ شده بود 

که در همین راستا از دانشگاه علم و 
صنعت نیز بازدید کردند اما هیچ دلیل 
و منطقی ندارد که اینها بخواهند از 
وی  کنند.  بازدید  نیز  اساتید  اتاق 
بازید  موضوع  اصل  اینکه،  بیان  با 

غلط  دانشگاهی  مراکز  از  بازرسان 
من  افزود:  است،  قبول  غیرقابل  و 
نمی گویم که وقتی اینها می آیند و 
می روند پس ترور دانشمندان ما در 

راه است چون اینها برای شناسایی 
کانال های  ما  اساتید  و  دانشمندان 
زیادی دارند و با آدرس هایی که دارند 
آنها را مورد تهدید قرار می دهند لذا ما 
باید از دانشمندان خود مراقبت کنیم.

منافقین، سلطنت طلب ها و صهیونیست ها در ماه های اخیر 
برای ناامنی در کشور هزینه های بسیاری کردند

اصل موضوع بازید بازرسان از مراکز دانشگاهی 
غلط و غیرقابل قبول است

لزوم افزایش تعرفه برق پرمصرف ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که در شرایط فعلی قطعا 
اصالح تعرفه مشترکین پرمصرف برق باید در اولویت قرار بگیرد از اجرای 
این طرح در کشورهایی مثل آمریکا و برزیل خبر داد. زارع در حاشیه جلسه 
کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس که با عنوان »اصالح نظام قیمت گذاری 
برق با تاکید بر مشترکین پرمصرف« برگزار شد بر ضرورت اصالح تعرفه 
برق مشترکین پرمصرف تاکید کرد. زارع گفت: عدم تعادل میزان تولید و 
مصرف برق در کشور موجب به وجود آمدن خاموشی های اخیر برق شده 
است. بیش از 5۰ درصد از مصرف برق در زمان اوج بار مربوط به بخش 
خانگی است. بنابراین می توان بخش خانگی را موثرترین مولفه در شکل 
گیری بحران برق دانست.وی افزود: همچنین اختالف ۲۰۰۰۰ مگاواتی 
میزان پیک مصرف در زمستان و تابستان نشان می دهد که قسمت اعظم 
این مصرف مربوط به وسایل سرمایشی می باشد. زارع با اشاره به ضررهای 
خاموشی های اخیر برای اقتصاد گفت: بر اساس آمار شرکت توانیر، 1۰ 
درصد از مشترکین، ۲۲ درصد از مصرف برق در بخش خانگی را به خود 
اختصاص می دهد. با یک محاسبه ساده می توان تخمین زد که در زمان 
اوج مصرف، حدود ۴۰۰۰ مگاوات توسط این مشترکین مصرف می شود.

آخرین مهلت ثبت شماره شبا

مشموالن سهام عدالت که تا کنون اقدام به ثبت شماره شبا در سامانه سهام 
عدالت جهت دریافت سود این سهام نکرده اند تا 15 مرداد امسال فرصت دارند 
که اقدام به این کار کنند. دریافت شماره شبای بانکی مشموالن جهت واریز 
سود سال مالی 1۳95 شرکت های سرمایه پذیر به حساب مشموالن در حالی 
از ۳۰ فروردین ماه سال 9۶ تا کنون از طریق سامانه سهام عدالت در حال 
اجرا بوده است که از یکم تیرماه سالجاری، سامانه سهام عدالت در بخش 
مربوط به دریافت شماره شبای مشموالن برای به روز رسانی و همچنین 
بررسی در خصوص نحوه ادامه دریافت شماره شبا از مشموالن سهام عدالت 
از دسترس خارج و امکان ثبت شماره شبای بانکی جدید در این سامانه فراهم 
نبود. بر این اساس با توجه به درخواست های مکرر مشموالن سهام عدالت، 
این امکان از روز ۲۴ تیرماه تا روز 15 مردادماه برای مدتی محدود فراهم شده 
است تا مشموالن اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه 
این اساس سازمان خصوصی سازی به مشموالن  بر  سهام عدالت کنند. 
سهام عدالت که تا کنون اقدام به ثبت شماره شبای بانکی خود ننموده اند 
اعالم می دارد که از فرصت ایجاد شده زمانی تا 15 مردادماه امسال جهت 
ثبت و وارد نمودن شماره شبای بانکی خود استفاده و اقدام به این کار کنند.

معرفی نخستین خودرو های بازار ایران 
با استانداردهای 85 گانه اروپا

سازمان ملي استاندارد ایران بر پایه آخرین نتایج بررسي هاي خود، رعایت 
استانداردهاي ۸5 گانه را در سه خودرو سیتروئن، وانت آمیکو و فاو تایید کرد. 
سازمان ملي استاندارد ایران از سال 1۳9۴ تصمیم به ارتقاي استاندارد هاي 
خودرو از 55 به ۸5 گرفت که جزو استانداردهاي روز اتحادیه اروپاست. بر 
پایه زمان بندي ها، اجراي استانداردهاي ۶۳ گانه از آغاز دي سال 1۳9۶ 
براي خودروهایي الزامي شد که پیش از این تاییدیه براي آنها صادر شده 
بود. چندي پیش رئیس سازمان ملي استاندارد گفت: 1۶ خودرو که بیشتر 
آنها تولید داخل است موفق به رعایت استانداردهاي جدید این سازمان تا 
یکم تیر 1۳9۷ و دستیابي به استانداردهاي ۶۳ گانه شدند. از آغاز دي امسال 
استانداردهاي ۸5  باید  خودرو  نوع  تایید  تمدید  دریافت  براي  خودروسازان 
گانه را رعایت کنند. معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد 
استانداردهاي  با  فاو  و  آمیکو  وانت  سیتروئن،  جدید  خودرو  سه  گفت:  نیز 
این  اجراي  براي  است.  شده  کشور  بازار  وارد  و  داشته  مطابقت  گانه   ۸5
استانداردها، خودروها به دو بخش داخلي و وارداتي جدید و خودروهایي که 
پیش از این گواهینامه تایید نوع و تطابق تولید دریافت کردند، تقسیم شدند.

آگهی نوبت سوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف فروشندگان فرش و مصالح فرش شهرستان بیرجند
 با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند 
دعوت می شود ظرف مدت 10 روز از تاریخ 5/6/ 97 جهت ثبت نام  در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  و اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع 

در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال 
در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف- عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی 

دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء 
پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

جویبان - معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه * 2 مرداد 1397* شماره 4122 

اختصاص 5 دستگاه مینی بوس به شهرک های اطراف بیرجند
صداوسیما- 5 دستگاه مینی بوس برای جابجایی مسافران به خطوط شهرک های اطراف بیرجند اختصاص یافت. 
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند گفت: 5 دستگاه مینی بوس به خطوط شهرک های 
استان چهکند، حسین آباد و شمس آباد، 27 تیر  و  شهرک امام علی )ع( برای جابجایی مسافران این مناطق اختصاص داده شد.  باید شهرداران  تا کی  استاندار  آقای  سالم. 

پروازی باشند و بعد از ساعت اداری شاهد تردد آنها 
در مسیر جاده ها باشیم...مگر قانون گذار الزامی به 

سکونت آن ها قرار نداده است؟
901...533

سالم جناب شهردار درختان تازه کاشته شده در 
بخصوص  نیست،  میان  در  تا  چند  غفاری  بلوار 
اند  کنده  یا  شده  ، خشک  نمایشگاه  قسمت  در 
لطفا  باشد  آنها  برای  باید جایگزینی  به هر حال 
اقدامات الزم را مبذول فرمایید. همچنین آبیاری 

هم بکنید. بعضی ها خشک شده اند
یک شهروند

سالم و خداقوت. تغییر ساعت کاری ادارات کاری 
بالتبع  و  دولت  تدبیر  از  نشان  و  ارزشمند  بسیار 
استانداری هست، هم در راستای صرفه جویی انرژی 
و هم در جهت بهینه شدن زندگی کارمندان. فقط 
یک خواهش داشتم و آن اینکه این تغییر ساعت کار 
اداری با رعایت سقف ساعت کاری طبق قانون ، در 
تمامی فصول و شرایط همچون ماه مبارک رمضان 
زندگی  و  انرژی  در  جویی  صرفه  جهت  در   ، و... 

مطلوب کارمندان و خانواده آنها انجام شود.
915...755

قیمت درج شده روی یک بسته سیگاردو هزارتومان 
است بعد فروشنده که عامل فروش وکلی فروش 
به  تومان  هزار  بیرجند سه  آزادی  میدان  در  است 
مشتری می دهد و عامل دیگر که در میدان امام 
خمینی )ره( می باشد با وجود داشتن قفسه های پر 
با همان قیمت زیاد از فروش آن خودداری می نماید.
بابت این کار به چند جا از جمله 124 تماس گرفتم.

اما دریغ از یک تذکر شفاهی به نظرم در پس این 
پرده باید خبرهایی باشد.شماقضاوت کنید...

915...937
سالم. اینجانب ... از ناحیه جمجمه به شدت مضروب 
و معیوب شده ام و اکنون توانایی انجام هیچ کاری 
ندارم از تاریخ 88/11/27 تحت پوشش بهزیستی در 
آمده ام و تاکنون مستمری بسیار ناچیزی دریافت می 
کنم. نه شغلی، نه کاری... و با داشتن 39 سال سن 
مجرد و از تمامی امکانات زندگی محرومم هرگاه 
مراجعه می کنم و از وضع شکایت می کنم هیچ پاسخ 

قانع کننده ای به من نمی دهند. مرا دریابید
یک شهروند

سالم آوا. انتهای سالن بهشت متقین فوق العاده 
گرم است. مسئوالن شهرداری فکری برای این 
برگزاری  به  توجه  با  مردم  تا  بردارند  قسمت 
مراسم در ساعات گرم روز دچار مشکل نشوند.
یک شهروند

جوابیه های شهرداری بیرجند

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
از  شهرداری  منظور  اینکه  در خصوص   1397/4/6
آسفالت پیاده روی خیابان دانشگاه چیست؟ بنا بر اعالم 
رئیس سازمان عمران و باز آفرینی شهری شهرداری به 
استحضار می رساند: خیابان قرنی طبق طرح تفصیلی 
24 متری می باشد که پس از قطع درختان و شبکه 
برق موجود، نسبت به روکش آسفالت اقدام خواهد شد.

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
 12 شرافت  آسفالت  خصوص  در   1397/4/19
آفرینی  باز  و  رئیس سازمان عمران  اعالم  بر  بنا 
شهری شهرداری به استحضار می رساند: در برنامه 

آسفالت شهرداری قرار دارد.

شما  پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  جواب   در   *
ناوگان  نوسازی  خصوص  در   1397/3/21 مورخ 
اتوبوسرانی بنا بر اعالم سازمان حمل و نقل بار و 
رساند: مطابق  استحضار می  به  مسافر شهرداری 
قرارداد منعقد شده با شرکت سازنده لزوما می بایست 
تا قبل از سال تحویل می گردید که ضمن دریافت 
خسارت تاخیر از شرکت طرف قرارداد برابر آخرین 
مذاکرات انجام شده تا قبل از شروع سال تحصیلی 

جدید تحویل خواهد گردید.

* در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
97/4/21 در خصوص کنده شدن آسفالت پونه 8 برای 
فاضالب بنا بر اعالم مسئول حفاری های شهرداری 
به استحضار می رساند: خیابان پونه یک هفته پیش 
تحویل سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری شده و 
در حال حاضر از پونه 12 آسفالت می شود که به 

زودی به پونه 8 خواهد رسید.

*در جواب مطلب مندرج درستون پیام شما مورخ 
97/4/21 در خصوص تجمع زباله ها در کوچه ها 
و خیابان های سایت اداری بنا بر اعالم منطقه دو 
شهرداری به استحضار می رساند: علیرغم جوابیه 
داخل  معابر  این موضوع،نظافت  برای  مکرر  های 
می  لذا  نبوده  شهرداری  به  مربوط  اداری  سایت 

بایست توسط خود مالکین انجام شود.

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
بار  نقل  و  حمل  سازمان  براعالم  1397/3/12بنا 
شناسی  وقت  خصوص   در  شهرداری  مسافر  و 
اتوبوس غفاری  برای  انتظار  دقیقه  رانندگان )45 
( به استحضارمی رساند فعالیت ناوگان اتوبوسرانی 
در تمامی خطوط از ساعت 6 صبح لغایت 21 برابر 
لذا چنانچه  پذیرد  بندی صورت می  برنامه زمان 
با  دارند   مدنظر  خاصی  ساعت  محترم  شهروند 
ذکرمحل ایستگاه مراتب را به تلفن 32226545-

سازمان  خطوط  وکنترل  بازرسی   32311500
اطالع دهند تابررسی الزم صورت پذیرد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

»کالته نظر« و »دو نخی« دو روستای عطشان منطقه 
درمیان خراسان جنوبی هستند که با نگاه خیران و شرکت 
تولید مخازن پلی اتیلن پالستونیک، امید به روستا بازگشته 
وجودی  پود  و  تار  بر  دور  سال های  از  خشکسالی  است. 
خراسان جنوبی رخنه افکنده و سیلی بی آبی روستائیان را 
که  مردمانی هستند  هنوز  اما  است.  واداشته  مهاجرت  به 
و  نگفته  ترک  را  روستاها  موروثی شان،  غیرت  حیث  به 

تازیانه های روزگار را به جان می خرند.
به گزارش مهر، به راستی که چه نیکوست وقتی مسئوالن 
نه برای فریادخواهی، بلکه تنها برای سپاسگزاری قدم در 
روستاها بگذارند تا سرنوشت »دونخی« و »کالته نظر« در 

روستاهای دیگر تکرار نشود.
روستاهایی که تا یک سال پیش مردمانش برای قطره ای 
از آب ساعت ها به انتظار تانکر می نشستند و برای سیراب 
پیشی  یکدیگر  بر  شان  کودکان  عطشان  لب های  کردن 
سایه  در  تمام مشکالت شان  که  روستاهایی  می گرفتند. 
خشکسالی و بی آبی رنگ باخته و ساکنان روستا را در شرایط 

سختی قرار داده است.

نگاهی دوباره به روستاهای تفتیده

 26 امین روز از تیر ماه سال گذشته بود که صدای عطش 
تکاپو  به  را  مهر  خبرگزاری  نخی«  »دو  و  نظر«  »کالته 
انداخت. قلم این رسانه تالش کرد تا آنچه بر مردمان این 
دیار مرزی می گذرد را به گوش خیران و مسئوالن برساند 

تا مرهم رسان لب های خشکیده شان به میدان آید.
دیری نپایید که خیران با آب به میدان عمل آمدند و زندگی 
روی خوش را به دردمندان این دیار نشان داد. هر چند هنوز 
سریال تلخ بی آبی در این دو روستای مرزی اکران می شود 
اما این بار سناریوی این قصه پر غصه تغییر چهره داده است.

با گذر از فراز و نشیب های جاده ای خلوت و گاها خاکی،  
باز هم  تا  قدم به »کالته نظر« و »دو نخی« می گذارند 
مهمان کویرنشینان دریادلی شوند که داشته و نداشته شان 

را به رسم مهمان نوازی در طبق اخالص می گذارند.

ساعتی در جمع اهالی

و  سالم  صدای  اما  نشده،  متوقف  کاماًل  ماشین  هنوز 
احوال پرسی شان به گوش می رسد. کوچک و بزرگ شان 
صمیمی  و  ساده  چه  می کنند.  پیشتازی  کردن  سالم  در 
سراغ از پدر و مادر و بستگان می گیرند، گویی از سال ها 
پیش ما را می شناسند.لبخند از نگاه شان محو نمی شود. 
فرصتی برای معرفی نمی دهند. شاید برایشان مهم نیست 
چه کسی هستیم و برای چه آمده ایم. به راستی که چه 
 زیبا مصداق این ضرب المثل معروفی هستند که می گوید: 

»در خانه هر چه باشد، مهمان هر که باشد«.
هنوز صدای خوش و بش و احوال پرسی ها زمزمه می شود، 
باز  کالم  سر  آن ها  با  و  نمی دهند  رخصت  فرصت  اما 
کالس  سان  به  می شویم.  جویا  را  آب  می کنیم.وضعیت 
پاسخ  جداگانه  کس  هر  داشتنی،  دوست  و  زیبا  درسی 
بین صدای دعاهای خیری می آید که  این  می دهد و در 

گویی متوجه خیران است.

نگاه گرم خیران به امید یخ زده »دونخی«

جمعیت ما را به سمت مخزن آبی می برد که حتی بر روی 
است.  شده  نوشته  تشکر  و  تقدیر  از  نمونه هایی  آن  بدنه 
مخزن  سمت  به  کوچک  دبه هایی  با  یکی یکی  کودکان 
می آیند. از حرکات سریع شان پیداست که با یکدیگر در 

میدان مسابقه هستند تا آب را زودتر به منزل برسانند.
از وضعیت آب رسانی می پرسیم. یکی از اهالی در پاسخ 
به این سؤال خبرنگار می گوید: تا یک سال گذشته آب در 

تانکری فلزی تخلیه می شد.
نگاهش بی اختیار خورشید را نشانه می رود و ادامه می دهد: 
و  می شد  گرم  خورشید  تابش  دلیل  به  آب  تابستان ها، 
زمستان هم به دلیل سرمای هوا، آب داخل تانکر یخ می زد.

می افزاید:  و  می نشیند  صورتش  قاب  در  شیرینی   لبخند 
زمستان  نه  و  بخوریم  آب  می توانستیم  تابستان  نه 
باشیم.نفس عمیقی می کشد  داشته  برداشت  می توانستیم 
و می گوید: خداوند خیران را خیر بدهد که با جانمایی این 

مخزن مشکل زمستان و تابستان را رفع کردند.

دعاهایی که تمامی ندارد

دختر بچه خردسالش را در بغل گرفته و به حرف هایمان 
گوش می دهد. هنوز صحبت مان تمام نشده که دعاهایش 
شروع می شود: »خداوند به داشته هایشان بیفزاید... همان 
گونه که به یاری ما آمدند، خدا در سختی ها یاری گرشان 

باشد... خدا اموات شان را بیامرزد«.
مخاطب دعاهایش را جویا می شوم. صدایش را با سرفه ای 
صاف می کند و می گوید: خداوند افرادی که به این روستا 
آبرسانی کردند را خیر دهد. اشاره به مخزن آب می کند و 
می افزاید: تا یک سال پیش آب مصرفی به لحاظ شرایط 
برطرف  خیران  کمک  با  که  داشت  مشکالتی  بهداشتی 
شد.لبخندی می زند و می گوید: تا یک سال پیش، تانکر 
دارای یک شیر برداشت آب بود و اهالی روستا در صف های 

نیم ساعته منتظر می ماندند.وی ادامه می دهد: اما تانکری 
که اکنون در روستا وجود دارد، دارای چند شیر برداشت آب 

بوده و می توانند چند نفر همزمان آب بردارند.

نگاهی دوباره به »کالته نظر«

تماشای این چنین زندگی های ساده در اوج سختی، دلت 
تنها  مردمانش  با  را  »دونخی«  می کند.  غم گالویز  با  را 
هدایت  باالتر  کیلومتر  چند  به  را  ماشین  و  می گذاریم 

می کنیم تا نگاه مان به »کالته نظر« برسد.
به گوش می رسد.  از دور  صدای شادی و خنده کودکان 
کمتر کسی در روستا یافت می شود. تانکری سفید رنگ در 
کنار سکوت قنات خفته قد علم کرده و  بارقه های امید را 

به روستائیان هدیه می کند.
هر چند دقیقه یکی از اهالی برای برداشت آب به سمت 
تانکر می آید و با دیدن مان می ایستد. اهالی یکی یکی به 
جمع مان پیوند می خورند. هر کدام جداگانه ما را به منزل 
فرا می خوانند تا مبادا گرد و غبار برخاسته از خاک خشک 
روستا اذیت مان کند.یکی از اهالی که کنجکاوتر از بقیه به 
نظر می رسد، بدون هیچ سؤالی شروع می کند: »اینجا آب 
نداریم. تا یک سال گذشته حتی جایی برای نگهداری آب 
نداشتیم.« اشاره ای به تانکر می کند و می افزاید:  یک سال 
می شود که این تانکر توسط خیری به اینجا آمد و باعث 

نشاط روستائیان شده است.

کمک خیران ۸۰ درصد مشکل کالته نظر را رفع کرد

لباس یک دست و آبی رنگی به تن دارد. لبخند شیرینی، 
دندان های سپیدش را در میان محاسن سیاه رنگش آشکار 

ساخته و از دور برای سالم پیش دستی می کند.
خودش را هوشیار، عضو شورای اسالمی روستای کالته 
نظر معرفی می کند و می گوید: کالته نظر بالغ بر 35 خانوار 

دارد که قریب به120 نفر در روستا زندگی می کنند.
وی با بیان اینکه قنات روستا از هشت سال گذشته خشک 
از  اما  نداریم  کشاورزی  برای  آبی  می گوید:  است،  شده 

رحمت الهی امرار معاش می کنیم.
هوشیار با اشاره به تانکر ذخیره آب می افزاید: تا چند وقت 
پیش جایگاه آب نداشتیم و مجبور بودیم تانکر آبرسانی را 

در داخل استخر تخلیه کنیم که برای مردم هیچ منفعتی 
نداشت.وی ادامه می دهد: خیران با جانمایی این تانکر 80 
درصد مشکل روستائیان را حل کرده اند که انشاء ا... خداوند 

گره مشکالت شان را باز کند.

کمک های شرکت پالستونیک به کالته نظر و دو نخی

نماینده خیران  و  مدیره شرکت پالستونیک  عضو هیئت 
تامین کننده مخازن ده هزار لیتری در روستاهای دونخی و 
کالته نظر در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در تیرماه 
96 گزارشی با عنوان »نذری برای زندگی/ وقف هایی که 
حیات می بخشند« در خبرگزاری مهر منتشر شد که ما را 
تحت تاثیر قرار داد.مسیح کوالئیان با بیان اینکه در این 
گزارش مصائب مردم خراسان جنوبی در خصوص تامین 
این گزارش گویای  افزود:  بود،  آب شرب منعکس  شده 
خشک شدن قنوات چند هزار ساله در روستاها و از بین 
رفتن بارقه های امید مردم منطقه بود.وی با بیان اینکه 
چنین تصاویر استفاده شده در گزارش، دل هر بیننده را با 
غم درگیر می کرد، گفت: بعد از خواندن گزارش، از طریق 

همین رسانه پیگیر برای کمک به منطقه شدیم.
مهر  خبرگزاری  نمایندگی  طریق  از  کرد:  بیان  کوالئیان 
در خراسان جنوبی، متوجه شدیم مکان دقیق عکس ها 
و  »دونخی«  نام  به  منطقه  محروم  و  مرزی  روستاهای 

»کالته نظر« است.
نماینده  و  کام  دات  آب  مخزن  اینترنتی  فروشگاه  مدیر 
خیران تامین کننده مخازن ده هزار لیتری با بیان اینکه 
آگاهی مسئولیت می آورد به همین دلیل مقرر شد که در 

حد وسع مان به مردم این دو روستا کمک کنیم.
کوالئیان با بیان اینکه در گام اولیه با کمک خیران، برای 
آبرسانی به این دو روستا تامین اعتبار کردیم، افزود: هزینه 
تامین دو مخزن 10 هزار لیتری و کرایه حمل آن ها به این 

دو روستا را این شرکت با کمک خیران متقبل شد.
کوالئیان افزود: با همکاری فرمانداری درمیان و سرپرست 
هر  برای  جنوبی  خراسان  در  مهر  خبرگزاری  نمایندگی 
کدام از این دو روستا از مخازن پلی اتیلن تولیدی شرکت 

پالستونیک بارگیری و ارسال شد.
مدیر فروشگاه اینترنتی مخزن آب دات کام اظهار کرد: با توجه 
به کمک ارزشمند شرکت آب و فاضالب روستایی )آبفار( در 

تامین منظم آب بهداشتی و قابل شرب در این مخازن، کافی 
است این مخازن پلی اتیلنی در مکان های مناسبی نصب شوند 
تا موقتا جایگزین چشمه ها و قنات های خشکیده برای تامین 

آب شرب و بهداشتی مردم این روستاها شوند.

 راه اندازی پویش نذرآب 
توسط خیران و جوانان متعهد

حسام الدین محمد کوالئیان مدیرعامل شرکت پالستونیک 
با بیان اینکه خوشبختانه  این مخازن به صورت منظم توسط 
شرکت آب و فاضالب روستایی منطقه آبگیری می شوند، 
اظهار کرد: اکنون پس از حدود یک سال که پیگیر نتیجه 
این اقدام و میزان رضایت مردم منطقه شدیم، متوجه شدیم 
با نصب این مخازن مردم زیر آافتاب سوزان تابستان در انتظار 
ماشین آبررسانی نمی نشینند و همان طور که انتظار می 
رفت آب ذخیره شده در این مخارن سه الیه پالستونیک 
بدون گرم شدن در زیر آفتاب سوزان تابستان گوارایی خود را 
حفظ می کند.کوالئیان با بیان اینکه خوشبختانه این مخازن 
کیفیت فرآیند آبرسانی در این دو روستا را بهبود بخشیده 
است، اظهار کرد: این اقدام باعث شد تا جمعی از خیران و 
دوستان عالقه مند، پویش مردمی به نام نذر آب را راه اندازی 
کنند تا این تجربه موفق در مناطق دیگری از کشورمان نیز 

به امید پروردگار بزرگ تکرار شود.
کوالئیان با بیان اینکه در حال حاضر کمپین نذر آب ضمن 
شمالی،  خراسان  های  استان  در  مشابه  پروژه  چند  انجام 
کرمانشاه ، مازندران و خوزستان در حال معرفی خود در شبکه 
های اجتماعی است، اظهار کرد: این کمپین در نظر دارد، با 
اقدام  ایران  جلب کمک خیران و مسئولین در جای جای 
به شناسایی و کمک به روستاهای محرومی که خشکسالی 

عرصه را بر آن ها تنگ کرده، نماید.

آب رسانی ۱۶ تانکر در ماه

جانشین آب و فاضالب روستایی شهرستان درمیان در گفت و 
گو با خبرنگار مهر می گوید: روستاهای دو نخی و کالته نظر  
به ترتیب دارای 20 و 41 خانوار است.منصور مصطفایی با بیان 
اینکه جمعیت و تعداد خانوار یکی از مالک های آبرسانی در 
روستاها است، می افزاید: بر اساس ابالغ هیئت دولت برای هر 

خانوار باید روزانه 50 لیتر آب رسانی شود.
با بیان اینکه بر این اساس ماهانه باید سه تا چهار  وی 
در  این  می گوید:  شود،  آبرسانی  نخی  دو  برای  سرویس 
حالی است که  ماهانه 16 سرویس آب رسانی می شود. 
مصطفایی از آب رسانی به 65 روستای حومه درمیان خبر 
داد و افزود: هزینه آب رسانی به این روستاها ماهانه قریب 

به 30 میلیون تومان می شود.

احداث مجتمع آبرسانی برای رفع مشکل

مهر،  خبرنگار  با  گفتگو  در  هم  درمیان  مرکزی  بخشدار 
نظر  کالته  و  نخی  دو  مشکالت  جمله  از  را  آب  کمبود 
می داند و می افزاید: کاهش منابع آبی، خشکسالی های پی 
در پی و از بین رفتن منابع درآمدی از دیگر مشکالت این 
روستاهاست. محسن صفایی با اشاره به کمک خیران در 
تسهیل آبرسانی به این دو روستا بیان می کند: با نصب دو 
مخزن ذخیره آب، مردم ناچار نیستند در کنار جاده و آفتاب 
سوزان تابستان منتظر تانکر آبرسان باشند.وی با اشاره به 
اقدامات انجام شده در راستای رفع مشکل بی آبی این دو 
روستا بیان کرد: پروژه مجتمع آبرسانی خونیک چهار تِنگ 
است. صفایی  قرار گرفته  کار  در دستور  روستا  برای 18 
اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه را 16 میلیارد تومان 
اعالم می کند و می افزاید: با اجرای این پروژه مشکل آب 
18 روستا اعم از کالته نظر و دو نخی رفع می شود. وی 
می گوید: در حال حاضر 500 میلیون تومان تخصیص داده 

 شده که با ابالغ آن، عملیات اجرایی آغاز می شود.
بنا به گفته بخشدار مرکزی درمیان، بعد از اجرای پروژه 
»کالته نظر« و »دونخی« از اولین روستاهایی خواهند بود 
نظر«  »کالته  مثل  روستاهایی  می شوند.  رسانی  آب  که 
دست  اما  نیستند  کم  جنوبی  خراسان  در  »دونخی«  و 
بزداید.  روستاها  چهره  از  را  خزان  می تواند  خیران   سبز 
ورود خیران به این دو روستا  و لبخند رضایت مردمانش 
با  خطه  این  مرزی  روستانشینان  که  دارد  این  از  نشان 
حداقل ها، حداکثر بهره برداری را دارند و گام های کوچک 
خیران می تواند گره های بزرگی را از آن ها بگشاید. قطعًا 
آخرتی  که  است  خیری  دعاهای  روستائیان  این  تحفه 
جاودان را برای خّیر به ارمغان می آورد پس تا دست مان 

می رسد، دست گیری کنیم.

نگاهی که  به “ کالته نظر”  افتاد

راه اندازی پویش نذر آب توسط خیران
هر
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یک استارت آپ ژاپنی ادعا می کند که می تواند تا سال 2020 یک بارش شهابی مصنوعی ایجاد کند تا میلیون ها نفر بتوانند آن را مشاهده 
کنند. شرکت ژاپنی” ALE “  اعالم کرده که توسط یک فناوری می تواند اولین بارش شهابی مصنوعی جهان را ایجاد کند و تقریبا تمام 
فناوری مورد نیاز برای ایجاد ستاره های دنباله دار جذاب در آسمان را در هر مکان و هر زمان دارد.

 سه شنبه * 2 مرداد 1397 * شماره 4122

سینما و تلویزیون

 »طال« جدیدترین ساخته 
پرویز شهبازی

فیلمبرداری فیلم سینمایی »طال« به کارگردانی پرویز 
شهبازی و تهیه کنندگی رامبد جوان و محمد شایسته 
نیمه  به  بود  آغاز شده  تهران  در  خرداد  اواسط  که 
رسید. نکته جالب توجه درباره ترکیب بازیگران فیلم 
این است که همگی آنها برای نخستین بار با پرویز 
شهبازی همکاری می کنند. فیلم »طال« جدیدترین 
ساخته پرویز شهبازی بعد از فیلم هایی چون »نفس 
عمیق«، »عیار ۱۴« و »ماالریا« محسوب می شود.

احتمال شروع دوباره فیلمبرداری 
»مشت آخر« با حضور فخیم زاده

خسرو امیرصادقی، تهیه کننده سینما با اشاره به بهبود 
شرایط جسمانی مهدی فخیم زاده، از حضور زودهنگام 
او سر صحنه فیلمبرداری خبر داد. وی درباره آخرین 
وضع جسمانی مهدی فخیم زاده گفت: حال عمومی 
او بسیار عالی و سرحال و با نشاط است. فخیم زاده به 
احتمال فراوان هفته آینده برای فیلمبرداری سکانس های 

باقی مانده مشت آخر سر صحنه حاضر خواهد شد. 

انتقاد شدید از عکس گرفتن 
هنرمندان با استاد مشایخی

رسول صدرعاملی، کارگردان سینما با انتشار عکس 
باال نوشت: عیادت از جمشید عزیز در بیمارستان! 
هم  شان  همه  گرفتن،  عکس  اینجور  چی  یعنی 
آرتیست و همکار. به نظرم اشکال از کسی است که 
اینجور وقت ها، عکس می گیرد و همه را هم وادار 

می کند به او و دوربین اش نگاه کنند. 

رونمایی از تیزر جدید 
»پشت دیوار سکوت«

تیزر جدید فیلم سینمایی »پشت دیوار سکوت« ساخته 
مسعود جعفری جوزانی در آستانه اکران رونمایی شد. 
در این فیلم بازیگرانی چون سحر جعفری جوزانی، 
بهزاد  تارخ،  امین  تیموریان،  رویا  درویش،  آرمان 
فراهانی، سیما تیرانداز، شقایق فراهانی حضور دارند. 
»پشت دیوار سکوت« به زودی با پخش »جوزان 
فیلم« در گروه سینمایی آزادی روی پرده می رود.

آمار خیره کننده سینمای ایران 
در تیر 97

سرتیپی، رئیس کانون پخش کنندگان سینما گفت: 
فروش تیر امسال سینمای ایران نسبت به مدت مشابه 
افزایش داشت. سینماهای کشور تیر امسال 2۴ میلیارد 
تومان فروش و 2 میلیون و ۸۵0 هزار مخاطب داشته  
که این رقم در تیر سال پیش، ۱۳ میلیارد فروش و 

یک میلیون و ۹۴۵ هزارمخاطب بوده است. 

مهم ترین عوامل بروز بحران قطعی برق 
۱. رشد مصرف برق مشترکان در ساعات پیک

نمودار مربوط به مصرف برق مشترکان در هر ساعت را 
منحنی مصرف مشترکان می نامند. با بررسی روند روزانه 
مصرف برق در می یابیم که در ساعات گرم روز )بین ۱2 تا 
۱۸( به دلیل روشن شدن دستگاه های سرمایشی و ساعات 
ابتدایی شب )20 تا 2۳( به دلیل روشن شدن سیستم های 
روشنایی مصرف برق به میزان قابل توجهی نسبت به سایر 
ساعات روز بیشتر است. ساعات فوق را ساعات اوج بار یا 

پیک بار می نامند.
ظرفیت تولید برق در ساعات غیر اوج بیش از نیاز کشور 
است و در این ساعات مشکلی از نظر تأمین برق وجود ندارد. 
اما از آن جا که هنوز در مقیاس کالن قابلیت ذخیره سازی 
برق وجود ندارد، این اضافه تولید برق نمی تواند ذخیره شود تا 
در ساعات اوج استفاده گردد. بنابراین در شبکه برق همواره 
باید بین تولید و مصرف برق تعادل وجود داشته باشد. تأکید 
مسئولین بر کاهش مصرف برق در ساعات اوج و انتقال 
برخی مصارف مانند ماشین لباسشویی، جاروبرقی و ... به 

ساعات غیر اوج به همین جهت می باشد.
اگرچه با توجه به در حال توسعه بودن ایران، رشد مصرف 
برق و انرژی در آن یک امر طبیعی و اجتناب ناپذیر است 
اما با این وجود نرخ رشد پنج درصدی اوج مصرف برق در 
یکسال غیر طبیعی بوده و کمتر می توان نظیر آن را در دنیا 
یافت. عمده کشورهای توسعه یافته دنیا با برنامه ریزی های 
مدون و فرهنگ سازی در بین مردم )جهت انتقال مصرف به 
ساعات غیر اوج( ساالنه اوج مصرف خود را کاهش می دهند. 
این در حالی است که اوج مصرف برق در کشور ما در سال 
۹6 در مقایسه با سال قبل حدود پنج درصد و برابر با 2۷00 
رشد،  میزان  این  جبران  برای  است.  داشته  رشد  مگاوات 
ساالنه می بایست حدود ۴000 مگاوات نیروگاه جدید وارد 
مدار کرد که خود به تنهایی حدود ۱۵ تا 20 هزار میلیارد 

تومان هزینه روی دست صنعت برق می گذارد.
2. عدم توسعه ظرفیت های نیروگاهی

از نظر نگارنده، مهم ترین علت خاموشی های برنامه ریزی 
شده این روزها را باید عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور 
در سال های اخیر دانست چرا که رشد مصرف برق مشترکان 
یک امر قابل پیش بینی بود که باید برنامه ریزی های الزم 

برای مدیریت آن صورت می گرفت.
بر اساس گزارش آماری صنعت برق ایران در سال ۱۳۹۵ 
که در وب سایت اینترنتی شرکت توانیر قرار داده شده است، 
ظرفیت نامی نیروگاه های کشور در پایان سال ۱۳۸۴ حدود 
۴۱ هزار مگاوات بوده است که تا پایان سال ۹2 این عدد 
به ۷0 هزار مگاوات رسیده است، یعنی در این هشت سال 
ساالنه بیش از سه هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور 
افزوده شده است. ظرفیت نامی نیروگاهی کشور در پایان 
متوسط  که  می باشد  مگاوات  هزار   ۷۸ ۱۳۹6حدود  سال 
ساالنه آن حدود دو هزار مگاوات می باشد و نشان دهنده 
اخیر  سال های  در  نیروگاهی  ظرفیت  توسعه  نرخ  کاهش 
می باشد. نگارنده فارغ از نگاه های سیاسی و تنها از منظر 

فنی و اقتصادی سه عامل را در این بحث مؤثر می داند:

الف( تخصیص نیافتن اعتبار کافی به صنعت برق
برای احداث هر هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی حدود چهار تا 
پنج هزار میلیارد تومان نیاز است و اجرای چنین نیروگاه هایی 
حدود ۳ تا ۵ سال طول خواهد کشید. بنابراین برای توسعه 
ظرفیت نیروگاهی کشور سرمایه گذاری قابل توجهی نیاز 
است که باید توسط دولت یا بخش خصوصی تأمین گردد. 
با توجه به عدم استقبال یا استقبال اندک بخش خصوصی 
از این حوزه، تقریباً تمام بار توسعه نیروگاهی بر دوش دولت 
نظام  تحول  گذشته طرح  سال های  در  است.  گرفته  قرار 
سالمت بخش عمده توجه مسئوالن و برنامه ریزان کشور 
را به خود اختصاص داده بوده و موجب عدم توجه کافی به 
ویژه در بودجه ریزی به سایر بخش ها از جمله صنعت برق 
گردید به نحوی که کل اعتبار اختصاص داده شده به صنعت 
برق کشور در سال ۱۳۹۵ برای اجرای طرح های توسعه ای 
حدود 2۴0 میلیارد تومان بوده است. عالوه بر این ارزان بودن 
قیمت برق نسبت به هزینه تمام شده آن، ثابت بودن قیمت 
برق در سال های اخیر، لغو معافیت وزارت نیرو از پرداخت 
سهم یارانه نقدی و ... سبب افزایش بدهی وزارت نیرو به 

پیمانکاران گردیده است.

ب( تعهد دولت در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
بر اساس موافقت نامه اقلیمی پاریس که در آبان  ماه ۱۳۹۴ به 
امضا رسید، کشور ایران متعهد شد تا سال 20۳0 مجموعا ۱2 
درصد تولید گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهد. از آن جا که 
نیروگاه های حرارتی که سوخت های فسیلی مصرف می کنند 
یکی از مهم ترین منابع تولید گازهای آالینده هستند، لذا توسعه 
این نوع نیروگاه ها احتمااًل با محدودیت هایی مواجه شده است. 
تالش  اخیر  سال های  در  فوق  موضوع  جبران  برای  البته 
گسترده ای در مجموعه وزارت نیرو برای توسعه نیروگاه های 
البته  تجدید پذیر در سطح کشور صورت گرفته است که 
تاکنون به توفیق قابل توجهی دست نیافته است، به نحوی 
که بر اساس اعالم مرکز آمار توانیر مجموع ظرفیت نصب 
شده انرژی های تجدیدپذیر در کشور ۳6۴ مگاوات می باشد که 

کمتر از ظرفیت یک نیروگاه بخار متداول می باشد.
ج( نگاه حاکم بر مجموعه وزارت نیرو

نگاه حاکم بر مجموعه وزارت نیرو که احتمااًل بی تأثیر از 
موارد فوق نمی باشد، تأکید بیشتر بر مدیریت مصرف برق 
به جای توسعه ظرفیت نیروگاهی است. مصاحبه آقای دکتر 
اردکانیان وزیر محترم نیرو در زمستان ۱۳۹6 بیانگر این نوع 

نگاه می باشد که عنوان کردند: »تا پایان دولت دوازدهم باید 
20 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود، 
ولی منطقی نیست برای 200 ساعت زمان پیک مصرف 
در طول سال چند هزار میلیارد تومان برای هزاران مگاوات 
اضافه تولید سرمایه گذاری کنیم«. در مصاحبه دیگری آقای 
انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  حائری  مهندس 
از  مگاوات  هزار  پیک مصرف 20  در  »متأسفانه  گفته اند: 
همین نیروگاه های نصب شده صرف سیستم های سرمایشی 
می شود. پس آیا این به ضرر جامعه نیست که هر سال 2 تا 
۳ هزار مگاوات نیروگاه احداث شود و در پیک مصرف 20 
هزار مگاوات برق در ۳ ماهه سرمایشی هدر رود پس باید 
یک فکر اساسی می شد. اگر قرار باشد مصرف برق هر سال 
افزایش یابد و برای پاسخگویی به آن هر سال نیروگاه احداث 
کنیم چیزی جز هدر رفتن سرمایه برای کشور نخواهد بود«.
با توجه به اختالف 20 هزار مگاواتی مصرف برق در تابستان 
نسبت به زمستان، نگاه کنونی حاکم بر مجموعه وزارت نیرو 
سرمایه گذاری برای افزایش نیروگاه های حرارتی را مقرون 
به صرفه نمی داند و سعی در مدیریت مصرف برق دارد که 
متأسفانه موفقیت چندانی در آن نداشته است و مجبور به 
اعمال خاموشی اجباری شده است. منتقدین این نگاه حاکم 
بر وزارت نیرو مشکالت و هزینه هایی که به دلیل خاموشی 
بر بخش های مختلف کشور تحمیل می گردد را بسیار بیشتر 

از هزینه الزم برای توسعه ظرفیت نیروگاهی می دانند.
۳. کاهش نزوالت جوی

تأثیر کاهش نزوالت جوی بر تأمین برق موضوع دیگری 
باید مورد توجه قرار گیرد زیرا در صورت وجود  است که 
آب کافی در پشت سدها، حدود نه تا ده هزار مگاوات برق 
نیروگاه های  طریق  از  می تواند  مصرف  پیک  ساعات   در 
برق آبی تأمین گردد که میزان قابل توجهی است. کاهش 
20 درصدی آب موجود در مخازن سدهای کل کشور در 
پایان اردیبهشت ۹۷ نسبت به اردیبهشت ۹6 سبب شده 
است که حدود چهل تا پنجاه درصد ظرفیت نیروگاه های 
برق آبی به صورت عملی قابل استفاده باشد. اما نکته ای که 
باید به آن توجه داشت، این است که بحران خاموشی این 
روزها فراتر از تأثیر نیروگاه های آبی است و کاهش نزوالت 
جوی را نباید علت این بحران بلکه تشدید کننده آن دانست.
مسئله ای که در پایان الزم است به آن توجه داشت، این 
در  توجه  قابل  سرمایه گذاری  عدم  به  توجه  با  که  است 
سال های اخیر برای افزایش ظرفیت نیروگاهی، نیاز به ۳ 
تا ۵ سال زمان جهت احداث نیروگاه جدید و رشد احتمالی 
مصرف برق در سال های آینده و حل بحران خاموشی برق 
به صورت ضربتی امکان پذیر نیست و با ادامه روند فعلی باید 
انتظار وضعیت نامناسب تری را داشت. تنها راه حلی که در 
کوتاه مدت می تواند به حل این بحران کمک نماید مدیریت 
و کاهش مصرف برق به ویژه در ساعات اوج می باشد، به 
نحوی که با ۱0 درصد صرفه جویی در ساعات اوج می توان 
از خاموشی های برق جلوگیری نمود. البته الزم است هیئت 
محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس با همکاری یکدیگر 
هر چه زودتر با اختصاص بودجه الزم و رفع موانع احتمالی، 

زمینه توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور را فراهم سازند.

علمی و فناوری

پیشتازی ایران در تولید دارو های 
بیوتکنولوژی

فناوری  زیست  توسعه  ستاد  دبیر  قانعی،  مصطفی 
معاونت علمی ریاست جمهوری در خصوص حرکت 
کشور در تامین نیازهای دارویی کشور گفت: در کمتر 
از یک سال، ۱۳ فناوری جدید در حوزه دارویی کشور 
تولید شده است که این موضوع از پیشرفت قابل 
توجه کشور در این زمینه خبر می دهد. وی افزود: 
بیش از ۴0 فارغ التحصیل دکتری تخصصی در یک 
مجموعه شتاب دهنده حوزه دارو فعالیت می کنند 
دارند. توجهی  قابل  دستاوردهای  حوزه  این  در  و 

تهیه پیچیده ترین نقشه مغز تاکنون

تالش اخیر دانشمندان در تهیه پیچیده ترین نقشه 
از مغز و نمایش جزئیات کامل مغز مگس میوه )در 
اندازه دانه خشخاش(، گام مهمی در تهیه نقشه مغز 
انسان محسوب می شود. نقشه برداری از مغز انسان 
می تواند به رمزگشایی از اسرار پیچیده و شگفت 
فوق  اندامی  انسان  مغز  اما  کند؛  کمک  آن  انگیز 
این  در  دانشمندان  تاکنون  و  بوده  پیچیده  العاده 
مسیر )تهیه نقشه کامل مغز انسان( ناکام مانده اند.

لباسی از جنس بطری های 
پالستیکی بازیافتی بپوشید

از  هایی  بارانی  دارد  قصد  نیوزلندی  شرکت  یک 
بطری های پالستیکی بازیافت شده بسازد. بارانی 
های این شرکت کامال ضدآب هستند و در طرح 
ها و رنگ های مختلف از بطری های پالستیکی 
الیه  دو  از  ها  کت  این  شود.  می  ساخته  ریز  دور 
پارچه و یک الیه زیری تهیه می شود و به طور 
۱00 درصد از بطری های بازیافتی تولید می شود.

تبدیل ارزان قیمت حرارت 
خورشید به برق با باتری جدید

محققان یک شرکت موفق به ابداع باتری شده اند 
که می تواند حرارت خورشید را به برق تبدیل و آن 
را برخالف نور خورشید ذخیره کند. این موفقیت در 
فناوری خورشیدی می تواند به تولید انرژی ارزان تر 
از سوخت های فسیلی منجر شود.  باتری خورشیدی 
جدید می تواند انرژی گرمایی را برای ۱00 سال و 
بدون هیچ گونه اتالف ذخیره کند و ۹۵ درصد ارزان 
تر از سیستم های موجود، انرژی خورشیدی تولید کند.

عکس: آرشیو

خاموشی های برق؛ از علت تا درمان

متأسفانه   - برق  دکتری  اسماعیلی،  مصطفی 
به  شده  ریزي  برنامه  برق  قطع  شاهد  روزها  این 
منظور مدیریت بار در کشور هستیم. علت این اتفاق 
نیاز  تأمین  برای  کشور  تولیدي  برق  نبودن  کافي 
تولید کفایت  عدم  به  آن  از  که  باشد  مي   مشترکان 
یک  جا  این  شود.  مي  تعبیر   )Inadequacy(  

سوال اساسي مطرح مي گردد که چه عواملي سبب 
برق  مصرف  رشد  است؟  شده  بحران  این  بروز 
ظرفیت  توسعه  عدم  پیک،  ساعات  در  مشترکان 
جمله  از  جوي  نزوالت  کاهش  و  نیروگاهي  هاي 
در  که  است  بحران  این  بروز  عوامل  ترین  مهم 
شود. مي  پرداخته  فوق  مورد  سه  تشریح  به  ادامه 
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 24 ساعت در خواب  وبیداری   

... پرسه می زدم و فقط شبها پیش پدرم بر می گشتم  
گاهی هم آدامس بسته ای یک قرآن یا فال حافظ و 
اینها می فروختم. حاال بیاییم بر سر اصل مطلب: آن 
شب من بودم، قاسم بود، پسر زیور بلیت فروش بود، 
احمد حسین بود و دوتای دیگر بودند که یک ساعت 

پیش روی سکوی بانک با ما دوست شده بودند. 
ما چهار تا نشسته بودیم روی سکوی بانک و می گفتیم 
نشستند  آمدند  آنها  که  کنیم  بازی  تا  برویم  کجا  که 
پهلوی ما. هر دو بزرگتر از ما بودند. یکی یک چشمش 
کور بود. آن دیگری کفش نو سیاهی به پایش بود اما 
استخوان چرک یکی از زانوهایش از سوراخ شلوارش 
بیرون زده بود و سر و وضعش بدتر از ما بود. رفیقش 
 گفت : ولشان کن محمود ، مگر نمی بینی ناف بدن 
همه شان بیرون افتاده ؟ این بیچاره ها کفش کجا دیده 
بودند. محمود گفت: مرا باش که پاهای برهنه شان را 
می بینم باز دارم ازشان می پرسم که مگر کفش به 
پایتان ندارید . رفیقش که یک چشمش کور بود گفت، 
همه که متل تو بابای اعیان ندارند که مثل ریگ بول 
بریزند برای بچه شان کفش نو بخرند. بعد هر دوشان 
غش غش زدند زیر خنده .ما چهار تا باک درمانده بودیم. 

احمد حسین نگاه کرد به پسر زیور. ادامه دارد...

دنبال نمودن حقیقت و زیبایی فعالیتی است
 که ما در آن اجازه پیدا می کنیم تمام
 طول زندگیمان کودک باقی بمانیم.

شما نمی توانید هیچ سازمانی بسازید اگر خود
 را با آدم هایی محصور نکنید که تجربه و مجموعه 

مهارت هایی فراتر از خود شما داشته باشند.

فریاد که آن یار پسندیده برفت
ناکرده وداع ما و نادیده برفت

دل را به که آرام دهم مسکین من
کآرام دل و روشنی دیده برفت

شادمانی وابسته به هیچ شرایط بیرونی
 نیست، بلکه تحت کنترل
 نگرش ذهنی ما است.

تا حاال فکر میکردم جواب یه زنه تنهارو
 کي میده حاال فکر مي کنم جواب بچه شو کي 
میده )زنده یاد خسرو شکیبایي- اتوبوس شب(
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

نویسنده ایرانی

آیات روز  

بزرگ است کسی که اگر بخواهد بهتر از این را برای تو قرار می  دهد باغهایی که جویبارها 
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حدیث روز  

 چگونه گمراه و درمانده خواهد شد کسی که خداوند َسرپرست و متکّفل اوست . چطور نجات می یابد کسی که خداوند طالبش می باشد. 
هر که از خدا قطع امید کند و به غیر او پناهنده شود، خداوند او را به همان شخص واگذار می کند. امام جواد )ع(

سبک زندگی

دستودلتانبهکارنمیرود؟
ایم که کار زیادی برای  همه ما در چنین شرایطی بوده 
کردن  کار  به  مان  دل  و  دست  اما  داشتیم  دادن  انجام 
تهی«  »لحظات  را  لحظات  این  اسم  من  رفت.   نمی 
می نامم. در گذشته خیلی پیش می آمد که دچار چنین 
احساسی شوم و در نتیجه بسیاری از کارهایم در زندگی 
از مدتی یاد گرفتم که چگونه  اما پس  افتادند  عقب می 
باید از این لحظات تهی استفاده و آنها را به لحظات مفید 

و موثری تبدیل کنم.

این لحظات را به رسمیت بشناسید
دوتا از بدترین کارهایی که می توانید در این لحظات انجام 
دهید، انکار کردن آنها و فرار از واقعیت است. هر دو این 
باطل شوید.  اسیر یک چرخه  باعث می شوند که  کارها 
آنها را به رسمیت  با این لحظات،  به جای مبارزه کردن 
روز  که  بگویید  خود  به  آینه  جلوی  که  این  از  بشناسید. 
بدی داشتید، ذهن تان کار نمی کند و احساس می کنید 
هیچ  نترسید،  دهید،  می  دست  از  را  تان  عقل  دارید  که 
اتفاقی نمی افتد.هر چه راحت تر این لحظات را به رسمیت 
بشناسید، راحت تر می توانید مدیریت شان کنید. به یاد 
داشته باشید که حتی بزرگ ترین کارآفرینان دنیا هم درگیر 

چنین لحظاتی می شوند. همه ما همین طور هستیم.
محدوده زمانی قائل شوید

وقتی توانستید به هنر اعتراف کردن به این لحظات تهی، 

کالفگی  و  اضطراب  خالقیت،  بست  بن  از  ترکیبی  که 
به  و  کنید  پیشه  صبوری  باید  کنید،  پیدا  دست  هستند 
خودتان بگویید ایرادی ندارد که دچار چنین لحظاتی شده 
اید؛ اما فقط مجازید چند ساعت یا یکی دو روز با این مسئله 
درگیر باشید، بعد از آن باید به سراغ کارهای تان بروید و 
با جان و دل انجام شان دهید. اگرچه نمی توانید لحظات 
تهی را از بین ببرید، اعمال یک بازه زمانی می تواند چاره 
کار شما برای کنترل این لحظات باشد. به خودتان اجازه 
دهید یکی دو روز استراحت کنید، اما آن را بیش از حد 

طول ندهید.
محدودیت های خود را بپذیرید

روش هایی برای گول زدن ذهن و بدن تان برای افزایش 
بنشینید،  باید  فقط  اوقات  گاهی  اما  دارد  وجود  خالقیت 
نفس عمیقی بکشید و این حقیقت را بپذیرید که شما نیز 

محدودیت هایی دارید. 
مفید  برای  چقدر  هر  که  است  داده  نشان  من  به  تجربه 
ساختن آن لحظات تهی تالش کنم، باز هم اگر این طور 
فکر کنم که همه چیز را تحت کنترل دارم، بیشتر دچار 
خستگی و ناامیدی می شوم.هر از گاهی به خود یادآوری 
دارد  هایی  محدودیت  و  نیستید  سوپرمن  شما  که  کنید 
که یکی از آنها، این است که نمی توانید کاری برای آن 
لحظات تهی تان انجام دهید. این موضوع را بپذیرید. به 
خود کمی زمان بدهید و سپس کم کم شروع به کار کنید.

 درس بگیرید
روی مبل لم ندهید و منتظر الهام شدن علم و دانش به 
خود نباشید. اجازه دهید ذهن تان به موضوعات مختلفی 
اجازه دهید  را شکار کند.  متفاوتی  ایده های  و  فکر کند 
هم  کردن  فکر  با  چیزها،  برخی  عملی  تجربه  بر  عالوه 

چیزی بیاموزید.
زمانی که دچار این لحظات تهی شدید، در مورد آنها فکر 
کار  به  تان  و دل  دیگر دست  افتاد که  اتفاقی  کنید. چه 
کردن نرفت؟ داشتید به چه چیزی فکر می کردید؟ شاید 
مدتی طوالنی را به تنهایی صرف انجام پروژه ای کرده اید 
و حاال ذهن تان نیازمند شارژ مجدد است. سعی کنید از هر 

موقعیتی درس بگیرید.
سفر کنید

گاهی اوقات بهترین روش برای کنار آمدن با لحظات تهی، 
این است که به مراقبت ویژه از خود بپردازید. تنها سفر 
کردن روش موثری برای مهرورزی به ذهن، بدن و روح 
تان است. به دوردست ها سفر کنید و تنها سفر بروید. آن 

بازه زمانی دو روزه را یادتان هست؟ 
طور  به  اگر  بگذرانید.  جدیدی  مکان  در  را  روز  دو  آن 
مرتب دچار این لحظات تهی می شوید، کمی به خودتان 
فشار وارد کنید و به رغم عدم تمایل تان به کار کردن، 
سعی کنید موتور خالق ذهن تان را دوباره روشن کرده 

و شروع به کار کنید.

قدرت خود را به خود یادآوری کنید
را  تان  کارایی  و  که خالقیت  دارید  را  توانایی  این  شما 
دوباره به کار بیندازید. کمی زمان می برد تا یاد بگیرید 
چطور باید با این لحظات تهی کنار بیایید. اگر در دو یا سه 
تالش اول به نتیجه نرسیدید، خودخوری نکنید. صرفا اگر 
بدانید که قدرت کنترل این لحظات را دارید، از شر افکار 

ناامید کننده دور خواهید ماند. 
هر زمان که بخواهید، می توانید خود را از این چاله بیرون 
بکشید.استفاده از لحظات تهی به معنای دوری کردن از 
چطور  که  بگیرید  یاد  باید  بلکه  نیست،  انکارشان  و  آنها 
باید  اوقات  نکنید. گاهی  فایده سپری  بی  را  لحظات  آن 
هیچ کاری به جز استراحت انجام ندهید و چیزهای زیبای 

زندگی را به خود یادآوری کنید. 
دیدگاهتان را درمورد کارتان تغییر دهید

در هر پستی که کار می کنید، سعی کنید نگاه خوبی به 
اگر  نگیرید.  را دست کم  کار خود  باشید.  داشته  کارتان 
حیاتی  رابط  را  خود  هستید،  اینترنت شرکت  قسمت  در 
به زنجیره ی ارتباطات بدانید. اگر در قسمت جوابگویی 
به تلفن ها هستید، خود را یکی از موثرترین افراد اداره 
بدانید که رضایت مشتریان را جلب می کند. در هر پستی، 
نقش خود را در پیشبرد اهداف شرکت موثر بدانید. با این 
طرز تفکر کار خود را بهتر انجام خواهید داد و به سرعت 

ترفیع پیدا می کنید.
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مهارتی که کمک می کند ترفیع بگیرید

اگر می خواهید حرفه شغلی تان به سمت جلو حرکت کند، 
این ها مهارت هایی هستند که باید رویشان تمرکز کنید.

 همکاری و تعامل: اگر می خواهید در شغلتان ترفیع 
کار شخصی  از  بیشتر  باید روی چیزهایی  کنید،  پیدا 
خود تمرکز کنید. به این توجه کنید که از چه کسی در 
محیط کار می توانید در کارهایتان کمک بگیرید. هر چه 
همکارانتان بیشتر تحت تأثیر شما قرار بگیرند، احتمال 

بیشتری وجود دارد.
حس مالکیت: داشتن حس مالکیت از سوی کارکنان، 
از ارزش بسیاری نزد مدیران شرکت ها برخوردار است. 
مدیران به کسانی ترفیع می دهند که نسبت به خروجی 
پروژه شان حس مالکیت نشان دهند، به این معنی که هر 
کاری که الزم است برای به انجام رساندن آن انجام دهند.
تالش: مقدار تالشی که رئیستان از شما می بیند بیشتر 
از اهداف خاص مرحله به مرحله برایش مهم است. آن 
ها کارمندانی را ارتقا می دهند که هر روز تالش زیادی 
از خود نشان دهند. حتی افرادی که مهارت کمتری دارد، 
نسبت به افراد ماهرتر که حداقل تالش را به خرج می 

دهند از شانس بیشتری برای ترفیع شغلی برخوردارند.
 قابل اطمینان بودن: اگر می خواهید در شرکت خود 
پیشرفت کنید، باید به رئیس خود نشان دهید که همیشه 
می تواند روی شما حساب بکند. وقت شناسی، داشتن 
دادن  نشان  در  توانایی  و  دوستانه  رفتار  عمل،  ابتکار 
پیشرفت عواملی کلیدی هستند که مدیران برای ترفیع 

کارکنان در نظر می گیرند.
یادگیری از شکست ها: هیچ کس بی عیب نیست. همه 
ما در نقطه ای از حرفه شغلی خود شکست هایی را 
 تجربه می کنیم. ولی، نحوه برخورد شما با اشتباهات

می تواند تبدیل به نتیجه ای مثبت شود. 
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مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

سیمان، شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228718 

هزار پـــا
182022شروع سانس

به وقت خماری
16:15شروع سانس
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تعویض روکش دسته دو با نوتهـران روکـش

خیابان قدس، نبش قدس غربی 5، حدفاصل میدان قدس و چهار راه عدل  09159659102 - مختاری

پخش روکش صندلی انواع خودرو داخلی ، خارجی و کلیه تزئینات خودرو
روکش ، کف پوش ، لوکس
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طراحی-تعمیرات-مهندسیمعکوس/تجهیزاتالکترونیک
قطعاتپروژههایدانشآموزیودانشجویی

الکترونیـک راشـدی

آدرس:داخلحکیمنزاری14-روبرویبانکسپه
تلفن:09016072220-09157201597-32225671

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

  استاد کار نقاش ساختمان به 
صورت قراردادی و ثابت با حقوق 

عالی نیازمندیم.   09153614838

جواز حمل یک قبضه سالح شکاری به شماره سالح 1600204نوع ته پر کالیبر 12 
به نام جواد صفی زاده فرزند محمد صفا گم شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب          
09156633230- برگی

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

به شاطر زن جهت پخت نان  تنوری 
نیازمندیم.  09016967988

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498
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خوراکی هایی که به تأمین آب بدن 
کمک  می کنند

خیار سبز که در میان غذاهای جامد بیشترین 
مقدار آب را دارد  برای استفاده در ساالد و ماست 
بسیار مناسب است. می توانید آن را به صورت 
آب دوغ خیار استفاده کنید.سوپ نیز برای تامین 
آب بدن مناسب است اما شاید دوست نداشته 

کنید.  استفاده  گرم  سوپ  تابستان  در  باشید 
بنابراین استفاده از غذاهایی مانند آب دوغ خیار به 
خنک شدن تان هم کمک می کند. برگ کاهو 
از دیگر سبزیجات برگدار میزان بسیار بیشتری 
آب در خود دارد. کرفس حاوی آب و فیبر است 
که باعث سیر شدن و کنترل اشتها می شود.
کرفس دارای ویتامین A ، C و K است. فلفل 
سبزها در هر شکلی که باشند سرشار از آب هستند.

پوست صورت  را با سرکه سیب
 جال دهید

لکه های پوستی که مخصوصا بعد از پا به سن 
گذاشتن روی صورت پدیدار می شود بعد از استفاده 
از سرکه سیب برطرف می شود. با پنبه کمی سرکه 
سیب رقیق را روی صورت و مستقیم روی لکه ها 
بمالید و ۲۰ الی ۳۰ دقیقه روی آن ها بماند و سپس 

بشویید. این کار را یک تا دو بار در روز انجام دهید. 
سرکه با باز کردن منافذ طبیعی پوست به آن اجازه 
می دهد تا تنفس کند و در درمان جوش و آکنه بسیار 
موثر است. سرکه سیب خواص ضد باکتری و ضد 
قارچ و ضد ویروسی دارد و از بروز عفونت و جوش 
های پوستی جلوگیری می کند. سرکه سیب نه تنها 
چربی اضافی پوست را می گیرد بلکه PH پوست را 
تنظیم می کند و چربی پوست را متعادل می کند.

کاهش چربی خون و پاکسازی 
عروق با درمان سنتی 

آیا می خواهید چربی خون و کلسترول را کاهش 
پیشگیری  سرماخوردگی  و  عفونت  از  و  دهید 
کنید؟ این درمانی باستانی به شما کمک خواهد 
کرد. این درمان با تقویت سیستم ایمنی بدن و 
بهبود عملکرد کبد بسیار موثر است. برای تهیه 

، کوچک  زنجبیل  ریشه   4 باید  معجون   این 
 4 عدد پیاز سیر و 4 عدد لیموترش به همراه پوست 
را خرد کرده با ۲ لیتر آب روی حرارت بگذارید تا 
به جوش آید. شعله را خاموش کرده در ظرف را 
بگذارید و اجازه دهید سرد شود. سپس از آبکش 
رد کرده و مایع به دست آمده را در بطری شیشه 
ای نگهداری نمایید. دو ساعت قبل از وعده های 
غذایی یک لیوان از این درمان طبیعی را بنوشید.

با این کارها بحران ٣٠ و ٤٠ 
سالگی را پشت  سر بگذارید

  
بحران ۳۰ و 4۰ سالگی به بلوغ دوم معروف است. 
با در نظر گرفتن میانگین عمر یک انسان عادی 
با شرایط خودتان، هنوز وقت زیادی دارید، پس 
آرامش تان را حفظ کنید و ثبات  نسبی زندگی تان را 
از بین نبرید. فهرستی از کارهایی که خوشحال تان 

می کند، تهیه کنید. فیلم  دیدن، خریدکردن، سفر 
رفتن، آشپزی کردن. یادتان نرود خطر افسردگی 
در کمین است. مجددا سراغ اشتباه هایتان نروید. با 
خودتان رو راست باشید. دوره آزمون و خطای افراد 
مختلف برای انتخاب دوست، تمام شده است. بهتر 
است به جای این که امروز در مورد دوستی با این 
شخص و فردا با شخص دیگری فکر کنید، وقت 
تان را برای انتخاب دوستان جدی و پایدار بگذارید.

خواص فوق العاده  »شلیل«
میوه پرطرفدار تابستانی

شلیل دارای قدرت آنتی اکسیدانی فوق العاده ای 
آزاد  رادیکال های  برابر  در  بدن  از  که  است 
محافظت می کند و به خنثی سازی اثرات مضر 
می کند.  کمک  اکسیژن  آزاد  مولکول های 
وجود فیبرهای رژیمی و ماهیت قلیایی شلیل 

از آن ماده ای ساخته است که به حفظ سالمت 
فیبر  می کند.  زیادی  کمک  گوارش  دستگاه 
موجود در شلیل، آب را جذب می کند، به افزایش 
حجم رژیم غذایی کمک می کند، حرکات روده 
را تنظیم می کند و از مشکالتی مانند یبوست 
کامل  میوه های  مصرف  می کند.  جلوگیری 
باعث کاهش سطح قند خون در بدن می شود 
که در نهایت به درمان دیابت کمک می کند. 

یادداشت

یادداشتیادداشت

رقابت اسکیت بازان استان در مسابقات قهرمانی کشور

در مسابقات اسکیت قهرمانی کشور، تیم خراسان جنوبی برای پوشیدن 
لباس تیم ملی در مقابل برترین های ایران هنرنمایی می کند. این ماراتن ملی 
با شرکت بیش از ۱۱۰ اسکیت باز در رده های سنی زیر ۱۶ سال و باالی 
۱۶ سال به میزبانی شهر نوشهر برگزار می شود. محمدمنیب احمدی مقدم در 
رده سنی زیر ۱۶ سال و امیرحسین اعتمادی در رده سنی باالی ۱۶ سال با 
سرپرستی و مربیگری مصطفی شبانی در این مسابقات به رقابت می پردازند.

مربی کشتی پهلوانی استان راهی بالروس شد

فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای از مربی خراسان جنوبی برای آماده سازی 
تیم های شرکت کننده در مسابقات کنفدراسیون اروپا دعوت به عمل آورد. 
رضا آفتابی به عنوان مربی فدراسیون کشتی پهلوانی راهی شهر میسینگ 
الکساندر  بین المللی  جام  پهلوانی  مسابقات کشتی  بالروس شد.  کشور 
با شرکت قریب به  این رشته  اتحادیه جهانی  مدوید بالروس زیر نظر 
می شود. برگزار  کیلوگرم  و ۱۰۰  اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰  در  کشور   ۳۰

 پرونده مسابقات قهرماني ووشو بانوان بسته شد

پرونده مسابقات قهرمانی ووشو بانوان خراسان جنوبی »گرامیداشت 
دو هزار شهید« با معرفی برترین ها و قهرمانی تیم بیرجند بسته شد. 
در این دوره از مسابقات ۶۰ بانوی ووشوکار در رده  سنی خردساالن، 
نونهاالن، نوجوانان و جوانان شهرستان های استان به میزبانی بیرجند 

با یکدیگر به رقابت پرداختند.

کشف 9 هزار و 8٠٠ لیتر سوخت قاچاق در سربیشه  

۹ هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق در سربیشه کشف شد. فرمانده انتظامی 
شهرستان سربیشه گفت: مأموران یگان امداد این شهرستان به یک دستگاه 
کامیون بنز  در محور سربیشه - نهبندان مشکوک شدند و خودرو را برای  
 بازرسی متوقف کردند. سرهنگ کارگر  افزود: در بازرسي از این کامیون
 ۹ هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق شامل  ۳5 بشکه ۲۲۰ لیتری و تعداد 
۸۶۶ بطری که به طرز بسیار ماهرانه ای در زیر بار جاسازی شده بود، کشف 
شد. ارزش این محموله قاچاق ۲۹ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۷۰۰ تومان بود.

 معدوم کردن الشه یک راس گاو در بشرویه

الشه یک راس گاو در کشتارگاه دام بشرویه معدوم و از چرخه مصرف 
انسانی خارج شد. رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بشرویه گفت: در 
بازرسی  های روزانه بهداشتی از دام های ذبح  شده در کشتارگاه دام این 
شهرستان، الشه یک رأس گاو به دلیل تب دار بودن و تزریقات انجام 
شده بر روی گاو زمین گیر با نظارت ناظر دامپزشکی، ضبط و با شرایط 

کامال بهداشتی معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

ورزش استان

حوادث استان

حسن وظیفه دان در مسابقات بوکس قهرمانی استان سال ۱۳54 تحت عنوان جام مسعودی در محل سالن آهنچی مشهد   داده نما

ظاهر، بوی ادرار و تعداد دفعات رفتن به توالت، نشانه هایی است که از درون 
بدن خبر می دهند. هر چه می نوشید، از کلیه عبور می کند و ادرار انعکاسی 
از آن ها می باشد و می تواند زنگ خطری برای اتفاقاتی باشد که در بدن رخ 
 می دهد. ادرار کردن یکی از روش های دفع سموم از بدن انسان محسوب 
می شود که مسئولیت آن بر عهده کلیه ها است. رنگ ادرار می تواند 
نشانه خوبی برای تشخیص مناسب بودن شرایط سالمت و یا وجود 
نشان  تواند  ادرار می  نظر گرفته شود. رنگ  نگران کننده در  عاملی 

دهد آیا بدن به اندازه کافی آب دریافت کرده است و یا در برخی موارد 
نشانه هایی از یک بیماری جدی را نمایان سازد. رنگ ادرار به طور 
معمول اندکی به زرد متمایل است اما اگر رنگ آن زرد تیره باشد از 
کم آبی قابل توجه بدن حکایت می کند. شما باید روزانه به میزان 
 کافی آب بنوشید تا آب مورد نیاز بدن تامین شود. اگر ادرار از رنگ زرد 
کم رنگ برخوردار نیست و رنگ شفاف کریستالی دارد، ممکن است 
نشانه ای از بیماری دیابت باشد. به طور دقیق تر، رنگ شفاف کریستالی 

می تواند نشانه ای از بیماری دیابت بی مزه باشد. در این نوع از دیابت 
 دفع آب بیش از حد معمول به تشنگی فرد منجر می شود و حتی 
می تواند در چرخه خواب اختالل ایجاد کند. در صورتی که رنگ ادرار 
نارنجی شده است این شرایط می تواند در نتیجه دو عامل شکل گرفته 
باشد. یا ممکن است با کم آبی شدید بدن مواجه شده و یا غذایی بسیار 
از  ای  نشانه  تواند  می  ادرار  نارنجی  رنگ  باشید.  کرده   شور مصرف 
شکل گیری یک تومور و تحت فشار قرار گرفتن مجرای صفراوی 

نمی  دهنده محسوب  ای هشدار  نشانه  ادرار  روشن  زرد  رنگ  باشد. 
بدن  که  باشد  داشته  اشاره  مساله  این  به  تواند  می  رنگ  این  شود. 
قادر به ذخیره ویتامین B و ویتامین C بیشتر برای بلند مدت نیست. 
از این رو، تغییر رنگ هنگام ادرار رخ می دهد. رنگ قرمر ادرار می 
عنوان  به  و  باشد  ادراری  دستگاه  در  خون  وجود  نتیجه  در  تواند 
گرفته  جدی  باید  کلیه  سرطان  یا  صفرا  کیسه  سنگ  از  ای  نشانه 
کنید. مراجعه  پزشک  به  حتما  شرایط  این  تداوم  صورت  در  شود. 

رنگ های مختلف ادرار نشان دهنده چیست؟

امالک و 
مستغالت

فروش باغ منزل در خراشاد، زمین 
۱۸۰۰ متر، بنا ۹۵ متر، دیوارکشی 
شده، آب قنات ۸ ساعت، درخت 

انواع میوه ۱۳۰ عدد و سند تک برگ  
۰۹۱۵۵6۱6۵۹۸

 

مغازه تجاری در توحید
زیربنا ۸۰ متر
 تلفن تماس:

۰۹۱۵۱6۱۳۹۷۰

فروش مغازه 
در بازار سرپوش

تلفن تماس:
۰۹۳۳۰۷۵۱6۹6 

 

خریدار 
مسکن مهر 

موارد را پیامک کنید 
۰۹۱۵666۹۰۵۰

فروش زمین
کنار مسجد معصومیه 

۱4۰متر
تلفن تماس:

۰۹۱۵۸664۷2۷

متقاضی یک واحد آپارتمان
 اجاره ای  درمهرشهر هستیم

لطفا پیامک  بزنید.
تلفن تماس:

۰۹۱۰۵4۷۰۷۷4

یک واحد زیر زمین
 با درب مجزا در سجادشهر
2میلیون رهن، اجاره ۱۷۰

۰۹۱۰۰4۰۰۹2۵

جویای کار

به تعدادی راننده با ماشین جهت کار 
در آژانس به صورت تمام وقت

 و نیمه وقت نیازمندیم.
تلفن تماس: 

۰۹۱۵۸6۳۹۹۷۵

جوانی 2۸ ساله، متاهل،آماده به کار
 با تمام ارگان ها و نهادها 

 سرایداری ونگهبانی       
 ۰۹۱۵۷2۵۵۵۰۹

به یک نیروی ماهر
به کارواش با روزی 22 الی 2۵

نیازمندیم.
۰۹۱۵۵6۱۵۷۸6

 به تعدادی راننده تمام وقت 
جهت کار درآژانس نیازمندیم. 

 تلفن تماس:
۰۹۱۵۹64۳۹۸۰

 

 
تحریر سیاه و سفید  واقع در خیابان 
معلم برای تکمیل کادر پرسنلی خود 

به یک همکار نیازمند است.
۰۹۱۵۳6۱2۷۵4

 
به تعدادی راننده

 با ماشین جهت کار در آژانس 
نیازمندیم

تلفن تماس:
۰۹۱۵۵6۱۹۰۷2

جویای کار:
2۸ ساله ، مجرد ، فوق دیپلم عمران

 با سابقه کار در پروژه های راهسازی، 
 آبرسانی، فاضالب

 ۰۹۱۵۹6۱۷۳4۱
 

خودرو

پراید ۸۷ ، دوگانه کارخانه 
 رنگ سفید ، بیمه تا آخر سال، 

تخفیفات کامل
  فی:۱۳ میلیون

۰۹۱۵۹۳۸62۰6

پراید فروشی مدل ۸2
سبزیشمی،  دور رنگ 

فی: توافقی
 ۰۹۹۰4۳6۵6۸۱

فروش پیکان مدل ۷6، دوگانه 
سی ان جی، با۱۱سال تخفیف 

بیمه فی: ۳/۵۰۰م 
۰۹۳۸۰2۷4۹6۵

پارس مدل ۹۰ ، دوگانه کارخانه 
شاسی سالم 

بیمه و الستیک کامل 
 تلفن تماس:

۰۹۳۰4۸۳24۷4

فروش سمند مدل ۸۱ 
نوک مدادی، عالی، فی: ۱۱ م 

آماده مسافرت  
۰۹۱۵۳6۱۸۷۰2

خریدار موتور دایچی 
یا طرح آپاچی تمیز
 به صورت نقدی

 تلفن تماس:
۰۹۰۳۷۱۳۹222

متفرقه

کافی شاپ با 6 سال سابقه 
با تمامی تجهیزات 
به فروش می رسد

 تلفن تماس:
۰۹۹۰۳۱۳64۸۷

 

فروش
 کمپرسور کولر مزدا 

تلفن تماس
۰۹۱۵۹۳۸62۰6 

 

فروش یک سیستم
 کامپیوتر خانگی

 تمیز و سالم با امکانات
تلفن تماس:

۰۹۹۱6۳۰۹۹۰۹

فروش گاز رومیزی استیل 
ضدخش،  ۵ شعله آلیش

 گاز آکبند
تلفن تماس:

۰۹۱۹۵۵6۸۹۹۳ 

   
فروش کولر پراید 

با تمام لوازم
تلفن تماس:

۰۹۱۵۸6۱۰۱۸۷ 

فروش یخچال تمام 
ویترین مغازه مناسب برای 

پروتئینی،غذاآماده،سوپرمارکت و...
تلفن تماس:

۰۹۱۵۹6۳2۹4۵

 فروش میز ال سی دی 
تک کشو

 فی توافقی
تلفن تماس:

۰۹۱۵۸62۸۷۰6

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه ۵ ساله

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5٠٠٠ تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

091۵۵6008۵0

خرید نقدی 

1٠ درصد 

تخفیف
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
پیش  از  بیش  فعلی کشور  در شرایط  گفت: 
نیازمند وحدت و همدلی هستیم. به گزارش 
ایرنا، علی اسماعیلی روز گذشته در نشست 
اجتماعی  و  سیاسی  نخبگان  با  صمیمی 
های  خیریه  تعدد  کرد:  اظهار  فردوس 

دوستی  نوع  از  حکایت  فردوس  شهرستان 
که  است  امید  و  دارد  شهرستان  این  مردم 
مردم  بین  یکپارچگی  و  اتحاد  همدلی،  این 
شهرستان فردوس بیش از پیش تقویت شود.

وی افزود: با وجود همه اختالفات و سالیق 
زیادی  مشترکات  به  می توانیم  ما  سیاسی 

برسیم و بر مشکالت موجود فائق آییم.
وی گفت: باید امید را در دل مردم زنده نگه 
داریم چرا که سناریوی دشمن بسیار پیچیده 
است.اسماعیلی افزود: ما یک رقابت سیاسی 
مشخص  را  احزاب  فعالیت  قانون  و  داریم 
انتخابات  در  سیاسی،  فعالیت  نمود  و  کرده 

دارد  فرق  آن  با  زدگی  سیاست  که  است 
بنابراین باید در راستای منشور گفت و گوی 

سیاسی حرکت کنیم. 
در این نشست ضمن تاکید بر اتحاد و همدلی 
شهرستان،  این  مدیران  و  فردوس  مردم 
موضوعاتی نظیر تعیین حدود مرزهای فردوس، 

بومی سازی قوانین، تفویض اختیار به مدیران 
تقویت  و  مرکزی  بخش  احیای  شهرستانی، 
به   باغستان   تبدیل  درخواست  موجود،  بخش 
بخش و توجه به پژوهشکده انار فردوس مطرح 
شد. اسماعیلی همچنین در سفر دیروز به فردوس 

با امام جمعه این شهرستان نیز دیدار کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
جنوبی از وجود ۲۷ نقطه حادثه خیز در استان خبر 
داد و گفت: ۲۵ مجتمع خدمات رفاهی بین راهی 
فعال است.شهامت در گفت وگو با تسنیم اظهار 
کرد: بیش از 10 هزار و ۲1 کیلومتر راه آسفالته 
در خراسان جنوبی وجود دارد و درصد کمی از این 
راه ها، بزرگراه هستند و تفکیک باند رفت و برگشت 
انجام نشده است. وی از وجود حدود ۲ هزار و 40۵ 
کیلومتر راه شریانی در استان خبر داد و افزود: این 
راه ها به بنادر، مراکز استان ها و یا پایانه های مرزی 
 ختم می شوند بنابراین در حوزه حمل و نقل کاال 

بار سنگینی بر روی راه های استان است. 

فعالیت 4 هزار و 676 دستگاه 
ناوگان باری در استان

شهامت با اشاره به اینکه 4 هزار و 6۷6 دستگاه 
ناوگان باری در استان وجود دارد، بیان کرد: در 
حال حاضر ۵9۵ دستگاه ناوگان مسافربری نیز 
دارند. وی تصریح کرد: 49  فعالیت  استان  در 
نیز در استان وجود دارد.  نقطه دارای تصادف 
شهامت خاطرنشان کرد: در مجموع از این ۷6 
آشکارسازی  نخست  فاز  در  نقاط  تمام  نقطه، 

شده است و در فاز دوم نیز اسناد مناقصه 1۲ 
نقطه تهیه شده که پس از نهایی شدن با کمک 
آن  اجرایی  عملیات  استانی  و  ملی  اعتبارات 
پس از مشخص شدن پیمانکار انجام می شود. 

مشخصات فنی راه های استان
 متناسب با رشد ترافیک نیست

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
جنوبی یادآور شد: در کنار نقاط حادثه خیز به دلیل 
اینکه راه های استان مشخصات فنی به نسبت 
ترافیک  با رشد  این متناسب  ضعیفی دارند و 

در سالیان اخیر نبوده، بنابراین در هر نقطه راه 
اگر چنانچه اصول رانندگی در آن رعایت نشود 

می تواند یک نقطه پر تصادف باشد. 
شهامت با بیان اینکه بیش از 60 درصد تصادفات 
به دلیل خستگی، خواب آلودگی و تخطی از 
سرعت است، افزود: در این راستا مجتمع های 
خدمات رفاهی بین راهی پر رنگ تر شده است 
و در حال حاضر ۲۵ باب مجتمع خدمات رفاهی 

بین راهی در خراسان جنوبی فعال است. 
 69 ساله،   4-۵ دوره  یک  در  ظهارکرد:  وی 
راه های  در  رفاهی  خدمات  مجتمع  دستگاه 

استان فعال خواهد بود. وی با اشاره به شیارهای 
لرزان در بحث آگاه سازی راننده تصریح کرد: در 
سال های اخیر شیارهای لرزاننده به صورت طولی 
انجام می شد و از سال جاری اجرای شیارهای 
عرضی در طول راه های استان در دستور کار است 
و همچنین رامبل های عرضی در طول راه های 
کویری نیز ایجاد می شود. مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای از شناسایی 98 قوس در 
خراسان جنوبی خبر داد و گفت: این رامبل های 
عرضی در این قوس ها نیز اجرا می شود تا به 

رانندگان هشدارهای الزم را بدهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه 
بیرجند با بیان اینکه تشکیالت فنی و حرفه ای 
خیلی ارزشمند است، گفت: امید است مسئوالن 
جامعه  در  افراد  اشتغال  زمینه  تا  کنند  کمک 

فراهم شود و فردی در جامعه بیکار نماند.
صبح  عبادی  آیت ا...  تسنیم،  گزارش  به 
فنی  کارکنان  و  مدیرکل  با  دیدار  در  دیروز 
تشکیالت  کرد:  اظهار  استان  حرفه ای  و 
فنی حرفه ای خیلی ارزشمند است چون در 
مقایسه با گذشته که فردی اگر می خواست 
شغلی را یاد بگیرد سال ها باید تحت عنوان 
شاگرد کار می کرد تا سپس مستقل شود اما 
زمان  مدت  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  با 

مهارت آموزی کاهش یافته است.
نماینده ولی فقیه با بیان اینکه فنی و حرفه ای 
با 3 بخش حرفه آموزی روبه رو است، یادآور 
شد: یکی از این بخش ها فنون و حرفه های 
دارد. در همه جا عمومیت  است که  روزمره 

امام جمعه بیرجند بخش دوم را بخش بومی 
دانست و گفت: در این راستا فنی و حرفه ای با 
آشنایی که با منطقه دارد مشاوره هایی را ارائه 

داده و استعدادهای بومی را در نظر می گیرد 
و مردم بومی را با ظرفیت ها آشنا کرده تا در 
آینده با به فعلیت رسیدن این ظرفیت ها نیروی 

آماده به کار داشته باشد.عبادی با بیان اینکه 
آموزی فنی و حرفه ای  و  بخش سوم حرفه  
افرادی هستند که با مطالعه و تشخیص خود 
فن یا حرفه ای را انتخاب کرده اند، افزود: کار 

فنی و حرفه ای کار با ارزشی است و امید است 
همه دستگاه های اجرایی در این راستا فعال 
بوده و فنی  و حرفه ای را یاری رسانند. وی 

را مجهز می کنید  انسانی  نیروی  گفت: شما 
حرکت  نیز  بخش ها  مسئوالن  است  امید  و 
تا تحصیل  انجام دهند  تأثیرگذاری  جانانه و 

کرده های ما بیکار نباشند.

۲۰ حرفه شغلی جدید به سرفصل های 
آموزشی فنی و حرفه ای اضافه شد

از  دیدار  این  در  نیز  حرفه ای  و  فنی  مدیرکل 

راه اندازی ۲0 حرفه شغلی جدید در مراکز آموزشی 
فنی و حرفه ای خراسان جنوبی خبر داد و گفت: 
در بخش غیردولتی در 4 ماهه نخست امسال 
34۷ هزار و ۵8۲ نفر ساعت آموزش ارائه شده 

است. خوش آیند  اظهارکرد: 19 مرکز ثابت و 16۲ 
مرکز آزاد در خراسان جنوبی فعالیت دارند که در 
آموزشگاه های آزاد ۲80 حرفه آموزشی وجود دارد.

مدیرکل فنی و حرفه ای با بیان اینکه در بخش 
دولتی تمامی خدمات رایگان است، بیان کرد: 
در بخش غیر دولتی خدمات بر اساس شهریه 
مصوب کار انجام می شود. خوش آیند از ارائه 
ساعت  نفر  هزار   636 و  میلیون   3 از  بیش 
آموزش در سال گذشته در سطح استان خبر داد 
و تصریح کرد: در 4 ماهه امسال بیش از یک 
میلیون و ۵4 نفر ساعت آموزش در بخش های 
مختلف ارائه شده است.خوش آیند با بیان اینکه 
هر ساله مسابقات ملی مهارت برگزار می شود، 
تصریح کرد: در این راستا در هجدهمین دوره 
مرحله  در  نفر   300 و  هزار  یک  مسابقات 
شهرستانی شرکت کردند و از این تعداد 111 
اردوهای  به  نفر  و 13  استانی  مرحله  به  نفر 
از  آمادگی مرحله کشوری دعوت شدند. وی 
برگزاری یادواره شهدای خانواده فنی و حرفه ای 
خبر داد و اظهار کرد: ۵ پروژه در حال ساخت 

داریم که 4۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به برکت دهه کرامت و حضور خدام رضوی جای 
جای خراسان جنوبی شمیم رضوی پیچیده شده و 
روز گذشته در پادگان مرزی محمد رسول ا...)ص( 
نوای رضا رضا پیچید. به گزارش تسنیم، به برکت 
این حضور در برخی از روستاها افرادی هستند که 
تاکنون سفری به مشهد الرضا)ع( نداشته اند اما با 
دیدن خدام رضوی و پرچم مطهر امام هشتم )ع( 
اشک شوق بر چشمان شان جاری شده و عقده 
دل وا می کنند. روز گذشته نیز پرچم بارگاه ثامن 
الحجج)ع( در پادگان مرزی محمد رسول ا...)ص( 
حاضر شد تا مرزبانانی که شبانه روزی از مرزها 
حراست می کنند و از جان خود می گذرند تا ما در 

آسایش باشیم میزبان خدام رضوی )ع( باشند.

دیدار خدام رضوی با 
خانواده شهید بصیری پور

قصد سفر دیگر خدام، منزل نخستین شهید مدافع 

حرم استان خراسان جنوبی “مرتضی بصیری پور” 
شاخصه های  به  بصیری پور  شهید  است.پدر 
پسرش اشاره کرد و در ادامه نیز مبلغ اعزامی 
کاروان زیر سایه خورشید به اهمیت ایثارگری و 
فداکاری ها و ادامه دادن راه شهدا پرداخت.در پایان 
به نشانی ادب خادمان حرم مطهر امام رضا)ع( 
مدال افتخار رضوی را به پدر و همسر شهید 
بصیری پور اهدا کردند.فهیمه احسانی فر در مورد 
کاروان خدام رضوی و شهادت همسرش می گوید: 
حضور کاروان خدام رضوی یکی از افتخاراتم است 
که خانه ام را به نور پرچم سبز رضوی مزین کردند.

همسر بصیری پور افزود: تاکنون حتی یک درصد 
هم به دلیل راهی که آقا مرتضی رفته ناراحت 
نیستم و امیدوارم ما را شفاعت کند.کاروان خدام 
رضوی در منزل شهید علی اخوت گیوشاد، شهید 
بسیجی حمیدرضا مساح، جانباز زلیخایی و جانباز 
شفیعی نیز حضور یافتند و دیدار و گفت و گو کردند.

اثر  بر  گفت:  نهبندان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
خشکسالی های چندین ساله 40 درصد قنوات 
آبدهی  میزان  و  شده  خشک  شهرستان  این 
است. یافته  به یک سوم کاهش  قنوات   سایر 

 به گزارش ایرنا، مالکی در جلسه بررسی مشکالت 
بخش کشاورزی و دام شهرستان نهبندان افزود: 
خشک شدن و کاهش آبدهی قنوات روستاها ، 
با چالش  را  باغات و دام روستائیان  تامین آب 
جدی مواجه کرده است.وی خواستار این شد که 
دولت برای تامین آب شرب دام روستائیان اعتبار 
اختصاص دهد و ادامه داد: سال های نخست 
دهه 90 دولت برای تامین آب دام روستائیان به 
جهاد کشاورزی اعتبار اختصاص می داد ولی چند 
سال است که این اعتبار قطع شده و با توجه به 

کمبود شدید آب در روستاها باید دوباره این ردیف 
بودجه احیا شود.وی از تمامی دستگاه های اجرایی 
خواست برای آبرسانی به دام شهرستان و رفع 
مشکل روستائیان در کوتاه مدت، ناوگان های 

حمل آب خود را در اختیار جهاد کشاورزی قرار 
دهند.وی اظهار کرد: باید برای احیا و افزایش 
آبدهی قنوات، طرح های آبخیزداری ضربتی در 
باالدست قنوات اجرا شود و در روستاهایی که 

این طرح ها اجرا شده، آب قنات مربوطه افزایش 
دستگاه ها  همه  باید  گفت:  است.مالکی  یافته 
اختیار گذاشتن تجهیزات خود در اجرای  با در 
طرح های آبخیزداری مشارکت کنند و اجرای 
موفق این طرح ها در روستاها نیازمند مشارکت 
و همکاری مردم است.وی بیان کرد: هم اکنون 
مردم نهبندان 4۲0 هزار واحد دامی را پرورش 
می دهند که بر اثر خشکسالی های چندین ساله 
تعداد دام شهرستان به شدت کاهش یافته و در 
دامداران  خواسته  به  دولت  توجه  عدم  صورت 
شاهد مهاجرت آنان خواهیم بود. وی  اضافه کرد: 
کاهش بارندگی ها در سال جاری و فقر علف در 
مراتع و از طرفی افزایش قیمت نهاده های دامی و 
کمبود آن مشکالت دامداران شهرستان را افزایش 

داده است.مالکی گفت: امسال 6 هزار تن نهاده 
دامی برای تامین علوفه دام روستائیان و عشایر 
نیاز است که از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار تن 
نهاده های دامی مدت دار و یارانه ای در شهرستان 
توزیع شده است.وی گفت: باید برای حل مشکل 
دامداران شهرستان، دولت نهاده های دامی یارانه 
ای و مدت دار بیشتری را به روستائیان اختصاص 
دهد.وی یادآور شد: خشکسالی زلزله ای خاموشی 
است که خسارت های پنهان بسیاری با خود دارد و 
بیشتر آنها به چشم نمی آیند اما اثرات آن به شدت 
روستائیان را تهدید می کند.مالکی افزود: سال 
زراعی جاری فقط ۲۲ میلیمتر بارندگی در نهبندان 
داشته ایم که کاهش بارندگی ها مشکالت بخش 
کشاورزی و دام را سال آینده دو چندان خواهد کرد.

40  درصد قنوات نهبندان خشکید

مدیر جهاد کشاورزی نهبندان  :

ازشدتگرمایهواکاستهمیشود

دادرس مقدم-مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به وضع دمایی استان بیان کرد: از روز چهارشنبه هفته جاری، تا هفته آینده روند 
کاهشی دمای هوا را خواهیم داشت. خندان رو وضع  هوای استان در ساعت آینده را همرا ه با وزش باد شدید  وگرد و خاک پیش بینی کرد. وی 
همچنین از کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خبر داد و گفت: این پدیده ها در نواحی شرقی و شمال غرب استان  شدت بیشتری خواهد داشت.

*رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند گفت: کیفیت و 
زمان بندی پروژه های شهری در حال اجرا در مناطق 

مختلف شهر رضایت بخش است .
* فرماندار فردوس به مناسبت هفته ملی مهارت با 
جمعی از کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای سردار 

شهید رادمرد این شهرستان دیدار و گفت وگو کرد.
*مدیرعامل جمعیت جوانان هالل احمر خراسان جنوبی 
از امداد رسانی به 463 مورد حادثه طی چهار ماهه سال 

جاری در استان خبر داد. 
*معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار نهبندان گفت: 
شهرداران و بخشداران شهرستان در سال های گذشته 
ساخت معابر عمومی و بوستان های جدید را با رعایت 

مناسب سازی برای معلوالن انجام دادند.
*مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  از 
رشد 6۷ درصدی ایجاد و راه اندازی مراکز فرهنگی و 

هنری این کانون در ۲ سال اخیر خبر داد.
*معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی گفت: ۲00 
اثر از معلوالن به جشنواره منطقه ای هنرهای تجسمی 

معلوالن منطقه کویر در بهزیستی استان ارسال شد.
*یک خیر 9۲ جلد کتاب مرجع به کتابخانه عمومی 

عالمه شیخ مفید باغشهر اسالمیه اهدا کرد.
*معاون توسعه و منابع دامپزشکی از تخصیص اعتبار 
مناسب برای طرح توسعه خدمات بهداشتي دام هاي 

روستایي در استان خبر داد.
طور  به  گفت:  استان  داروسازان  انجمن  *رئیس 
میانگین 80 تا 100 میلیون تومان از بیمه ها طلب دارند.

*اولین نمایشگاه محصوالت شوینده و پاک کننده 
و بیست و پنجمین نمایشگاه سوغات و هدایا، در 

بیرجند آغاز به کار کرد.
*40 سری جهیزیه از سوی یک مؤسسه خیریه مردم 

نهاد در آیسک، به نوعروسان سرایان اهدا شد.
*اولین کارگاه تخصصی غنی سازی کتب درسی بر 
اساس آموزه های دفاع مقدس در بیرجند برگزار شد.

اخبار کوتاه

40هزارواحدصنفیآالینده
دربیرجندشناساییشد

ایرنا-معاون خدمات شهری شهردار بیرجند گفت: 40 
هزار واحد صنفی آالینده و مزاحم فعال در مناطق 
در  گذشته  روز  خانزاد  است.  شناسایی شده  شهری 
تشریح چگونگی ساماندهی مشاغل مزاحم و آالینده 
اظهار کرد: فعالیت این واحدها عالوه بر آلودگی زیست 
محیطی، سیما و منظر شهری بیرجند را دچار تغییر و 
دگرگونی کرده است.وی افزود: صافکاری ها، نقاشی 
خودرو، تعمیرگاه های خودرو، آلومینیوم کاران، در و 
پنجره سازان، تعویض روغنی ها، سماور سازان، آبکاری 
ها و... در ردیف صنوف مزاحم و آالینده قرار دارد.وی با 
تاکید بر اینکه تغییر شیوه ارائه خدمات به شهروندان از 
سوی فعاالن این صنوف ضروری است، گفت: جمع 
آوری و انتقال مشاغل مزاحم و آالینده در بیرجند با 
مشارکت اتحادیه ها امری ضروری است. وی بیان کرد: 
فعالیت مشاغل مزاحم و آالینده در حوزه شهری برای 
شهروندان و جامعه زیان بار است و ساماندهی آن به 

سالم سازی محیط شهری کمک می کند.

ساعتکاراتوبوسهایشهریبیرجند
تغییرمیکند

تسنیم-رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری بیرجند گفت: اتوبوس های شهری بیرجند 
از امروز تا پایان مرداد صبح ها ساعت ۵ و نیم شروع 
به جابه جایی مسافران می کنند. غالمپور با اعالم این 
خبر اظهار کرد:  پیش از این شروع به کار اتوبوسرانی 
ساعت 6 صبح بود اما به دلیل تغییر ساعت کاری ادارات 
بیرجند، ساعت آغاز به کار اتوبوس ها نیز  ساعت ۵ و نیم 
صبح تعیین شده است. وی هدف از تغییر ساعت کار 
اتوبوسرانی را کمک به مسافران و کاهش دغدغه آنان 
برای رفتن به سرکار عنوان کرد و افزود: هم اکنون 100 
دستگاه اتوبوس با ۲00 راننده هر روز در خطوط شهری 

بیرجند مسافران را جابجا می کنند.

مدیرشبکهملیجامعهودانشگاهاستان
منصوبشد

تسنیم-طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری، رئیس دانشگاه بیرجند به عنوان مدیر شبکه 
ملی جامعه و دانشگاه استان منصوب شد. غالمی وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی احمد خامسان 
رئیس دانشگاه بیرجند را به عنوان مدیر شبکه ملی 
جامعه و دانشگاه استان خراسان جنوبی منصوب کرد.

تشکیل کارگروه های علمی براساس اولویت مسایل 
استانی، تهیه گزارش های مسأله شناسانه و سیاست 
محور درباره مسایل توسعه پایدار در استان، شناسایی 
و شبکه سازی نخبگان و متخصصان استانی براساس 
کارگروه های استانی و ملی و تعامل با دستگاه های 
ذینفع و ذیربط طرف تفاهم از جمله مأموریت های 

واحدهای استانی شبکه ملی جامعه و دانشگاه است.

صادراتنفتوگازازمنطقهویژه
اقتصادیبیرجندآغازشد

مدیر اقتصاد و سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند از آغاز صادرات نقت و گاز از این منطقه خبر 
داد و گفت: این منطقه به عنوان گمرک مبدا مجاز 
به تشریفات صدور محموله های مایع نفت و گاز 
تعیین شده است. به گزارش ایرنا، زارعی اظهار کرد: 
تاکنون بیرجند در ترانزیت و انتقال هیدروکربن ها 
به افغانستان گمرک تخصصی نداشته و افراد باید 
از طریق ماهیرود یا شهرهای دیگر اقدام می کردند 
ویژه  منطقه  در  تخصصی  گمرک  این  اکنون  اما 
اقتصادی بیرجند راه اندازی شده است. زارعی با تاکید 
بر اینکه نفت و گاز از دو طریق ترانزیت و بورس 
منتقل می شود، یادآور شد: تردد کامیون ها و استقرار 
واحدها در منطقه ویژه اقتصادی باعث رونق اشتغال 
و حمل و نقل در استان می شود. وی با بیان اینکه 
روزانه 400 کامیون درخواست صادرات هیدروکربن 
از استان وجود دارد، گفت:  ۲ واحد هیدروکربن در 
منطقه ویژه بیرجند به بهره برداری رسیده است. وی 
ادامه داد: پیش از این ترانزیت خارجی در خراسان 
جنوبی با اختیار و مدیریت گمرک انجام می گرفت 
ولی با وجود منطقه ویژه اقتصادی به عنوان سرزمین 
محصور شده و درخواست های تجار و صادرکنندگان 
در صورتی که در صادرات فعال شود فرصت فوق 

العاده ای برای استان و کشور ایجاد خواهد شد.

۳00میلیونتوماناعتباربرایتکمیل
مرکزفنیوحرفهایقایننیازاست

تسنیم-رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای قائنات به 
سرمایه گذاری ۷00 میلیون تومانی برای ساخت مرکز 
خواهران این شهرستان اشاره کرد و گفت: 300 میلیون 
تومان برای اتمام این پروژه نیاز است که در صورت 
اختصاص این اعتبار در سال جاری این پروژه افتتاح 
می شود. مظلوم یادآور شد: به روز رسانی تجهیزات 
کارگاه های مراکز، انعقاد تفاهم نامه با بخشداری ها 
جهت تسهیل در روند ارائه آموزش ها به روستائیان، 
امضای تفاهم نامه با دانشگاه از ابتدای مهرجهت استفاده 
حداکثری دانشجویان از امکانات فنی و حرفه ای و ... از 

دیگر برنامه ها تا پایان امسال است.

اولینرویداداستارتاپی
شمالشرقکشوردرفردوس

صداوسیما-اولین رویداد استارتاپی شمال شرق کشور 
دیروز در فردوس برگزار شد. نماینده مردم فردوس، 
طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: اهمیت حمایت از شرکت های دانش بنیان و 
نخبگان، کمتر از مدرسه سازی و بیمارستان سازی 
نیست و برگزاری رویدادهای استارتاپی فصل جدیدی 
در توسعه خراسان جنوبی است.امیرحسنخانی افزود: 
توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور و امتیازاتی که 
مجلس شورای اسالمی در برنامه ششم برای شرکت 
های دانش بنیان برنامه ریزی کرده ، نقش بسزایی در 
 ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی دارد. معاون سیاسی ،

برگزاری  گفت:  نیز  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی 
رویدادهای استارتاپی در اشتغال زایی و رفع محرومیت 
را مؤثر دانست و گفت: امید است این رویداد در سایر 

شهرهای استان نیز برگزار شود.

بهرهمندیبیشاز10هزاردانشآموز
تحتحمایتازبرنامههایاوقاتفراغت

برنا- در تابستان امسال 10 هزار و 400 دانش آموز 
تحت حمایت از برنامه های اوقات فراغت کمیته امداد 
بهره مند می شوند. سلم آبادی مدیرکل کمیته امداد 

گفت: هم اکنون در استان خراسان جنوبی یک کانون 
فرهنگی دائمی، یک اردوگاه و ۲1 کانون موقت فعال 
است و خدمات فرهنگی به مددجویان ارائه می کند. وی 
در ادامه هدف از تشکیل کانون های فرهنگی و تربیتی 
را توانمندسازی دانش آموزان و تقویت رشد ایمانی و 
اعتقادی آنان عنوان کرد و افزود: در تابستان سال جاری 
سه هزار و ۵00 نفر از دانش آموزان تحت حمایت از 
برنامه های اوقات فراغت در کانون های دائم و موقت 
بهره مند خواهند شد.وی همچنین به اردوگاه یادگاران 
امام )ره( این نهاد اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزهای 
صورت گرفته شده تا پایان تابستان چهار و ۵00 مادر و 
دختر تحت حمایت در قالب اردوهای آموزشی دو روزه 
از برنامه های فرهنگی استفاده خواهند کرد.مدیرکل 
کمیته امداد همچنین به اجرای طرح ترنم نور در بین 
یک هزار و 600 مددجوی تحت حمایت اشاره کرد و 
افزود: ارتقای سطح بینش و باورهای دینی و مذهبی 
احیای  و  قرآن  با  بیشتر  انس  طریق  از  مددجویان 
فرهنگ دینی، ترویج، تبلیغ و اعتالی فرهنگ قرآنی و 
گسترش فضایل اخالقی در زندگی مددجویان از اهداف 
اجرای این طرح است. سلم آبادی در ادامه به برگزاری 
اردوهای زیارتی و تفریحی مشهد، اصفهان و شیراز ویژه 
مددجویان تحت حمایت اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در 
تابستان امسال دو هزار و 400 مددجوی تحت حمایت 
به اردوهای زیارتی، آموزشی و تربیتی اعزام خواهند 
شد.وی همچنین اضافه کرد: ۵4 خانوار روستایی و 
شهری زیر پوشش این نهاد در سه ماه نخست امسال 
با اعتبار بیش از ۵01 میلیون تومان صاحب  خانه شدند.

کشتمحصولجایگزینبرنج

طرح  اجرای  از  سرایان  کشاورزی  دانشکده  رئیس 
پژوهشی»کینوا« در این شهرستان خبر داد و گفت: 
کینوا می تواند جایگزین برنج شود. به گزارش مهر، 
مرتضی قربانی روز گذشته در جمع خبرنگاران بیان کرد: 
در راستای اجرای سیاست های وزارت علوم، دانشکده 
این شهرستان به سمت رفع مشکالت منطقه رفته 
است.قربانی با بیان اینکه در گام اول الگوهای کشت 
جدید را آغاز کردیم، افزود: در این راستا کشت گوار را 
در دستور کار قرار دادیم. وی از بهینه کردن کشت های 
موجود در دومین گام خبر داد و گفت: با توجه به کمبود 
آب در شهرستان، با اجرای طرح ها متعدد میزان مصرف 
 آب محصوالتی مانند زعفران و انار را کاهش دادیم.

قربانی بیان کرد: گیاه کینوا قادر است شرایط آب و 
هوایی از چهار تا 40 درجه سانتی گراد را تحمل کند.

وی همچنین از اجرای طرح های پژوهشی پنبه، زیره، 
کینوا و گوار در این شهرستان خبر داد.

وجود ۲۷ نقطه حادثه خیز در استان

نیازمند وحدت و همدلی در شرایط کنونی هستیم

شمیم عطر رضوی در پادگان مرزی محمد رسول ا...)ص( پیچید

مسئوالن برای اشتغال جوانان بیشتر تالش کنند
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
َمن َرضی عن ا... تعالی بالَقلیل مِن الّرزق رَضی ا... منه بالَقلیل مَِن الَعمل

هر کـس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد، خداوند از عمل کم او راضی خواهد بود.
)بحـاراالنـوار،ج 78،ص 357(

عکس: کرمانی

از روز اولش پیداست که چه پایان پر برکتی در انتظار است! 
مرداد را می گوییم ...

از آنجا که اکثر مددجویان توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند بنا به شرایط خاص جسمی و روحی 
قادر به زیارت حرم امام رضا )ع( نیستند، هر ساله خدام گرامی رضوی در سفر کاروانی خود به

 خراسان جنوبی با آوردن پرچم متبرک حرم حضرت رضا )ع( و لمس آن توسط اهالی موسسه 
حضرت علی اکبر )ع( »پرسنل، معلوالن و سالمندان« حال و هوای زیارت را مهمان این خانه می کنند

صبح دیروز در اولین روز مرداد ماه این اتفاق خجسته بر معنویت مؤسسه افزود.

نور ضریح حضرت رضا )ع( بر سرزمین پاکی ها تابید

روابط عمومی مؤسسه خیریه توانبخشی
 حضرت علی اکبر)ع( بیرجند 

آژانس ایـران
شماره های جدید ما را به خاطر بسپارید:

 32465050
32465200  - 32465060 - 32465252 - 32465080 

آدرس: خیابان 15 خرداد، 22 بهمن 1 ، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(
شماره مدیریت : 09158644731 - مقری

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32462090 - 09153614899

ه روز
تحویـل بـ

056 - 32454577 - 09303102285

خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی(
)حتی برای یک لباس(

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
به همت  دارد:  نظر  در  استان  ام اس  انجمن 
خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای خانواده 
نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111
شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران: 
6063737000007540

بنا به درخواست تعدادی از مومنین پنج برگ اجازه نمایندگی از طرف مراجع عظام تقلید به حضرت آیت ا... دکتر علی رضائی جهت اطالع  عموم اعالم می گردد

حوزه علمیه شهید فاضل:  خراسان جنوبی ، بیرجند ، خیابان جمهوری 10 پالک 9    تلفکس: 05632227977 - 32230256 - 32227757و اجـازه شفـاهی ایـات عظام سیستـانی و وحید خراسـانی
دفتر موسسه قرآن و علوم )اولوالباب(: بیرجند، سایت اداری، پشت بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( ، انتهای خیابان محبت تلفن: 32328122


