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صدور مجوز تامین آب 270 هکتار گلخانه

8000 شغل در مدار ریشه دوانی



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 62 سال پیش         
 در روزنامه

انتقاالت داخلی فرهنگ

روزنامـه خراسـان در شـماره 2732 بـه تاریـخ 20 آذر 1337در مطلبی در 
صفحه چهار آورده اسـت: آقای خرسـند رئیس فرهنگ شهرسـتان فردوس 
در مـدت توقـف دو روزه خـود در طبـس بـا نظر آقای اظهـری رئیس فرهنگ 
عـده ای از آمـوزگاران دهـات را بشـهر و آموزگارانـی را کـه در شـهر بودنـد 
بدهـات منتقـل کردنـد و ابـاغ آنـان صـادر و بآنهـا تسـلیم شـده اسـت. ایـن 
انتقـاالت بـی سـابقه و برطرف نمـودن تبعیض موجبـات امتنان آمـوزگاران 

را فراهـم کرده اسـت.

عصیان یا تالش برای رفع مشکل؟

یادداشت  

غالمرضا بنی اسدی

رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی: 

نهضت گلخانه 
ای ظرفیت ایجاد  

اشتغال برای 
8 هزار دانش 
آموخته بخش 
کشارزی دارد

رویداد

ستون حرف مردم 
روزنامه خراسان جنوبی 

انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف مردم 

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

    بعد از سیل اخیر راه خاکی روستاهای هیرد،  ●
پنهانی، ماهی زرد، کله سفید و زاغان نهبندان 
تخریب شده است، مسئوالن قبل از وقوع اتفاق 

ناگوار برای به سازی مسیر اقدام کنند.
قیمت نان دولتی در شش ماه اول سال گذشته  ●

افزایش یافت ،در حالی که مسئوالن اعام کرده 
بودند در سال جدید نان گران نمی شود اما 
مشخص نیست چرا در آغازین روزهای سال نو 
و در شرایطی که مردم درگیر حواشی رفع کرونا 
بودند یک دفعه قیمت نان در بیرجند افزایش 
یافت. آیا این کار آغاز گران شدن قیمت دیگر 

اجناس در سال جدید نیست؟
ریزی  ● برنامه  فکر  به  که  حالی  در  مسئوالن 

برای مقابله با کرونا هستند برای از بین بردن 
مشکات روانی که در جامعه ایجاد شده است 
پشت  از  بعد  تا  کنند  اندیشی  چاره  باید  هم 
مشکل  شاهد  فعلی،  وضعیت  سرگذاشتن 

دیگری نباشیم.
دو سال از آغاز دوبانده سازی جاده فردوس  ●

– بجستان می گذرد اما هنوز راه به جایی نبرده 
است. دلیل طوالنی شدن پروژه چیست و چرا با 
وجود تردد زیاد خودرو چاره ای برای تکمیل آن 

اندیشیده نمی شود؟
چرا بیرجند برای بیماران کرونایی سرپایی  ●

که فردی برای مراقبت ندارند یا همراهان نمی 
توانند از بیمار خود نگهداری کنند، نقاهتگاه 

ندارد؟
وضعیت بهداشت در روز بازار خیابان غفاری  ●

نیاز به رسیدگی دارد. برخی فروشندگان نه تنها 
در شرایط این روزها، حداقل ها را رعایت نمی 
کنند بلکه در مسیر تردد شهروندان هم اقدام به 
انباشت سبدهای خالی میوه کرده و زباله های 
میوه و تره بار را در محیط پراکنده کرده اند. 
کاش مسئوالن شهرداری سری هم به این مکان 

بزنند و وضعیت را ببینند.
نوروز امسال هم گذشت ، شهرداری بیرجند  ●

در حالی که فضای مطلوبی از گل و گیاه در 
میدان ها و خیابان های جنوب شهر ایجاد کرد 
تنها  نه  مهرشهر  یعنی  آن  مقابل  نقطه  در  اما 
کاری انجام نشد بلکه بسیاری از میدان های 
آن یا همان طور خاکی ماند  یا فقط به همان 
دایره سنگی آن اکتفا شد. چرا مسئوالن فضای 
سبز شهرداری این منطقه را مورد توجه قرار 

نمی دهند؟

صدور مجوز تامین آب 270 هکتار گلخانه

8000 شغل در مدار ریشه دوانی
انصاری- ایجاد منطقه هاب شتر و توسعه گلخانه داری 
در سطح هزار هکتار از جمله پروژه های کلیدی حوزه 
کشاورزی استان است که سال گذشته وارد مرحله اجرا 
شد. نهضت گلخانه ای در حالی در استان شروع شد 
که بخش عمده ای از آب مصرفی منطقه و بیش از 90 
درصد آن در حوزه کشاورزی مصرف می شود. از سویی 
تولید باال و اشتغال زایی مناسب نیز از دیگر دالیل 
اجرای این طرح شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی در 
گفت و گو با خبرنگار ما به تشریح آخرین وضعیت اجرای 
این طرح پرداخت و گفت: سال گذشته تفاهم نامه ای 
بین استانداری و شرکت شهرک های کشاورزی منعقد 
شد تا در سطح هزار هکتار از اراضی استان نهضت 
ایجاد گلخانه اجرا شود که بر این اساس 700 هکتار 
زیر کشت گلخانه ای قرار می گیرد و برای عملی شدن 

آن نیز 190 میلیارد تومان تسهیات پرداخت می شود 
تا زمینه تولید 280 هزار تن محصول گلخانه ای فراهم 
شود. »قوسی« با بیان این  که بر اساس تفاهم نامه یاد 
شده جهشی 10 برابری در سطح اراضی گلخانه ای و 
رشد 2۵ برابری در میزان تولید محصوالت گلخانه ای 
رخ می دهد، افزود: از زمان انعقاد تفاهم نامه اقدامات 
اجرایی طرح آغاز شد و احداث ۶۴0 هکتار گلخانه در 
شهرستان ها مکان یابی و برای حدود ۶00 هکتار جواز 

تأسیس صادر شده است.

مطالعه احداث 154 هکتار گلخانه
او از انجام کارهای مطالعاتی احداث 1۵۴ هکتار 
گلخانه خبرداد و اظهار کرد که برای 270 هکتار مجوز 
تأمین آب صادر شده است و هیچ مشکل مالی برای 

اجرای طرح وجود ندارد. به گفته وی تامین 30 درصد 
از مجموع منابع مالی طرح در تعهد استان است که ۶ 
میلیارد و 800 میلیون تومان تأمین و موافقت نامه 12 
میلیارد و 700میلیون تومان از محل تبصره 19 هم 
مبادله شده است. وی ادامه داد: استان بیش از 8۵ 
هزار بهره بردار کشاورز دارد که 3۵ درصد جمعیت 
کشت  توسعه  بنابراین  می دهد  راتشکیل  شاغان 
گلخانه ای در استان کم آب خراسان جنوبی که 20 
سال با خشکسالی و کاهش نزوالت آسمانی دست و 
پنجه نرم کرده است برای این قشر اهمیت زیادی دارد. 
قوسی با بیان این که نهضت گلخانه ای ظرفیت ایجاد 
اشتغال برای هشت هزار دانش آموخته بخش کشارزی 
دارد، افزود: وسعت کشت گلخانه ای در استان 72 

هکتار است.

نقد داشتم به رها شدگی خیابان ها و بازگشت به 
نقطه صفر در خیابان های شهر. مطلبی به قلم آوردم 
اما "عصیان علیه خویشتن در قلب شهر " را برخی از 
مخاطبان، در تماس با صاحب این قلم، عصیان علیه 
مردم خواندند و برخی ها که نگاه سیاسی دارند و 
همیشه با این عینک همه چیز را می بینند باز به در 
کوفتند که وقتی رئیس جمهور، برخی استان ها را سفید 
اعام و سعی می کند فضا را عادی کند، از مردم چه 
توقع دارید؟ جالب ترین نکته ماجرا این بود؛ افرادی به 

سخنان روحانی استناد می کردند برای توجیه ترافیک 
و قرنطینه شکنی که اگر رئیس جمهور االن بگوید روز 
است، آنان لحاف و تشک پهن می کنند برای خواب 
شب و اگر روحانی از شب بگوید در تاریکی نیمه شبان به 
دنبال خورشید می گردند و در تصور خویش تصویرش 
را می بینند! این معنایی جز سیاسی کردن کرونا ندارد 
که دودش به چشم مردم، همه مردم، به هر گرایش و 
جناح و باالتر از این؛ به هر دین و آیین خواهد رفت. البته 
برخی ها هم به حق، دغدغه مردم را داشتند و این را نه 
عصیان علیه خویشتن بلکه تاش برای نجات خویش 
از ورطه ای دیگر می دانستند و می گفتند وقتی نظام، 
هنوز طرحی مشخص برای یاری مردم، عملیاتی نکرده 
است. وقتی هنوز پولی به حساب بیشتر مردم نیامده 
است تا هزینه ناِن سفره کنند. وقتی قصه وعده ها می 
شود همان ماجرای "آفتابه لگن، هفت دست و شام و 
نهار هیچی"، مردم حق دارند خود، راه خویش را باز 
کنند حتی اگر رفتارشان به باز شدن دوباره راه برای اوج 
گیری کرونا منجر شود. عزیزی هم دردمندانه نوشته 

بود که جدای از آن گروه از مردم که عقده دور دورشان 
در قرنطینه عقب مانده بود و حاال عقده گشایی می 
کنند عاملی دیگر برای گروهی دیگر وجود دارد و آن  
درد نان است.کدام حرکتی از طرف زمامداران کشور 
برای این مردم بینوا عملیاتی شده تا دغدغه نانشان را 
از بین ببرد؟ کدام عنایتی، کدام برنامه؟ کافی است 
نگاهی به کسانی که در خیابان هستند بیندازید، این 
ها باید همین امروز جواب صاحبخانه و خرج سفره و 
فردا جواب مالیات و عوارض و... را بدهند. حکومت 
اگر می خواهد مردم قرنطینه را رعایت کنند و به قولی 
علیه خویشتن و تمامیت سامت خویش عصیان نکنند 
باید با برنامه اجرایی و دست گیری از مردم، به میدان 
آید نه فقط با وعده و وعید. مردم اگر دل شان گرم باشد 
و اعتمادشان افزون شود، بیشتر همراهی خواهند 
کرد. باری، دوستان حرف داشتند و مردم هم حتما 
حرف دارند و حق دارند و دولت و همه نظام، متناسب 
با ظرفیت های کشور، باید در کنار مردم باشند. جز این 

هم مردم نمی خواهند...

  تالش قابل تقدیر نیروهای مسلح
در مقابله با کرونا 

تاش های ارزنده نیروهای مسلح در کنار دیگر دستگاه های عرصه سامت 
در مبارزه با ویروس کرونا قابل تقدیر است .استانداری در رزمایش پدافند 
بیولوژیکی شهدای سامت، گفت: تاش های ارزنده نیروهای مسلح از جمله 
سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و به ویژه بسیجیان در کنار دیگر دستگاه های عرصه 

سامت در مبارزه با  ویروس کرونا قابل قدردانی است.
»معتمدیان« با اشاره به نقش سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج در بزنگاه 
های مهم و حساس نظام افزود: سپاه پاسداران و بسیج در همه عرصه های صیانت 
و پاسداری از انقاب اسامی پیش قدم بودند و خدمات ارزشمند و ماندگاری از 
خود به یادگار گذاشتند. به گفته وی در شرایطی که همه دنیا به ویژه کشورهای 
مدعی توسعه یافتگی، در مبارزه با کرونا ناتوان و مستاصل شده اند  با انسجام، 
وحدت و همدلی به جهانیان ثابت کرد که می توان از این شرایط سخت عبور کرد.

تشکیل26 پرونده تخلف ملزومات بهداشتی 

قاسمی-2۶پرونده تخلف در حوزه عرضه ملزومات 
بهداشتی در طرح نظارتی کرونا از اسفند تشکیل 
شد. طرح نظارتی ملزومات بهداشتی مربوط به 
بیماری کرونا از پنجم اسفند شروع شده است و آن 
طور که مدیر کل تعزیرات حکومتی گفت از پنجم 
اسفند 2۶ فقره پرونده تخلف در این زمینه تشکیل 
شده است که از میان آن ها، پنج پرونده به دلیل 

باال بودن حجم اقام توقیفی، برای رسیدگی به 
دادسرا ارسال شد. »اشرفی« مجموع اقام کشف 
شده این پرونده ها را شامل 123 هزار و 700جفت 
دستکش،9۴0 ماسک، 2۶0 بطری حاوی مواد 
ضدعفونی کننده و هزار و ۴۴2 لیتر مایع آن اعام 
کرد. به گفته وی از 21 پرونده باقی مانده، برای 11 

مورد رای صادر شد .

خراسان جنوبی صدرنشین کمترین نرخ بیکاری 
بین  را در  بیکاری  نرخ  98، کمترین  پاییز  و  خراسان جنوبی در زمستان 
استان های کشور داشت. به گزارش خبرنگار ما، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار گفت: بر اساس آمارها، خراسان جنوبی در زمستان سال گذشته با 
۵.9 درصد و در پاییز هم پایین ترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور 
داشت. به گفته »عابدی« اجرای طرح های صنعتی و عمرانی همچون ساخت 
مسکن، گازرسانی به 300 روستا، اجرای طرح های آبخیزداری و احداث راه ها 
و ... سبب شد تا آمار اشتغال خراسان جنوبی رشد چشمگیری داشته باشد. 
»لطفی« معاون آمار و اطاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم اظهارکرد که 
بیشترین میزان اشتغال مربوط به حوزه های خدمات با ۴3.8 درصد، صنعت با 
39.1 درصد و کشاورزی با 2۴.3 درصد است که سبب شده کاهش نرخ بیکاری 

استان در کشور اول شود.
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نمودار افزایشی ابتال به کرونا در استان

۶ آزمایش کرونا در 2۴ ساعت گذشته مثبت اعام شد و آمار مبتایان استان به 3۵7 
مورد رسید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از آزمایش ۶۶ نمونه بیمار بستری و 
سرپایی در 2۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد ۶ نمونه مثبت بود. دکتر 
»دهقانی« از ترخیص 28۶ نفر، بستری 38 بیمار و دو فوتی جدید خبر و ادامه داد: 
آمار فوتی های مربوط به استان همچنان 33 نفر است و دو مورد از فوتی های قبلی 
مربوط به استان های دیگر بود. وی وضعیت عمومی هشت بیمار بستری را حادتر 

اعام و اضافه کرد: تا روز گذشته 93.3 دهم خانوارهای استان غربالگری شدند.



           شهرستان ها 3 
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مدیر کل راه و 
شهرسازی: 6.5 

کیلومتر باند دوم 
درح - ماهیرود 

در حدفاصل درح 
تا پایانه ماهیرود 

هفته دوم 
اردیبهشت به بهره 

برداری می رسد

چهار شنبه |  20 فروردین  ۱399 |  ۱4 شــعبان  ۱44۱ | شــماره 3243

حدود 200 کیلومتر از محور نهبندان – بیرجند برای 
دوبانده سازی تعیین تکلیف شد که برای شروع عملیات 
اجرایی در اختیار پیمانکاران قرار می گیرد. به گزارش 
»خراسان جنوبی « مدیر کل راه و شهرسازی روز گذشته 
در بازدید از پروژه های راه سازی محورهای سربیشه و 
نهبندان و تنها معبر ترانزیتی استان پرونده پروژه های 
راه سازی برای محورهای مواصالتی این شهرستان 
ها در سال پیش رو را باز کرد. مهندس»وحید داعی« 
با اشاره به این که اجرای 24 کیلومتر از باند دوم 
به  زودی  به   )74 تا  )کیلومتر50  زابل  نهبندان- 
30 کیلومتر باقی  مناقصه می رود، گفت: مناقصه 
مانده از دوبانده سازی محور نهبندان – سربیشه نیز به 
زودی برگزار می شودکه به این ترتیب همه مسیر 200 
کیلومتری نهبندان -  بیرجند تعیین تکلیف شده است. 
او مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه را بیش از 
170 میلیارد تومان اعالم و اظهارکرد که اکنون به جز 
این پروژه ها در مجموع حدود 70 کیلومتر از محورهای 

نهبندان در حال احداث باند دوم است. این مسئول از 
محور نهبندان – شهداد نیز بازدید کرد و برای  ارتقای 
این محوربه طول5.5 کیلومتر ازسمت نهبندان  و ارتقا 
باقی محور تا حوزه استحفاظی خراسان جنوبی  هم 

قول پیگیری داد.
این خبرهای خوش فقط برای محورهای مواصالتی 
نهبندان و مشترک بین سربیشه و نهبندان نبود بلکه 
وی ضمن بازدید از تنها محور تراتزیتی استان یعنی 

 6.5 و بهره برداری  بازگشایی  از  درح – ماهیرود 
کیلومتر باند دوم این مسیر در حدفاصل درح تا پایانه 
ماهیرود در هفته دوم اردیبهشت خبر داد و به اتمام 

عملیات و بهره برداری از پل ماهیرود نیز اشاره کرد.
او از آسفالت محوطه پایانه مرزی تا پایان اردیبهشت 
خبرداد و گفت: عملیات اجرایی احداث محور ایکس 
ری پایانه مرزی ماهیرود به طول یک کیلومتر هم 

حداکثر تا پایان خرداد انجام می شود.

انصاری - راه های دستیابی به رونق تولید که سال 
قبل در خراسان جنوبی با تدوین نقشه های جامع در 
حوزه های مختلف و برگرفته از قابلیت های خاص 
و بی نظیر منطقه پیگیری شد می تواند راهگشای 
تحقق اهداف جهش تولید در سال پیش رو باشد اما 
نظر نمایندگان منتخب استان برای تحقق شعار سال، 
عالوه بر شناسایی قابلیت های معدنی و صنعتی توجه 
به دیگر ابعاد این مهم در حوزه های مختلف است، 
طوری که پازل دستیابی به جهش تولید با اهتمام به 
همه حوزه ها و بخش ها و از جمله توجه به قابلیت های 
خاص خراسان جنوبی باید چیده شود تا بتوان به آینده 

روشن خراسان جنوبی امیدوار بود.

قابلیت های خاص کشاورزی
نماینده منتخب مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای 
اسالمی می گوید: شناسایی قابلیت های هر شهرستان 
و جمع بندی آن می تواند یکی از راهکارهای دستیابی 
به جهش تولید باشد، البته نباید فقط به بخش صنعت 
و معدن برای دستیابی به این مهم توجه شود بلکه در 
ابعاد دیگر مانند علمی، پزشکی، کشاورزی و... نیز باید 
این شعار ظهور و بروز یابد چرا که خراسان جنوبی غنی 
است و حرف های بسیاری برای گفتن دارد که باید از آن 

 برای دستیابی به این هدف استفاده کرد.»اسحاقی« به
 قابلیت های خاص کشاورزی استان مانند :زرشک، 
زعفران، عناب، پسته، انار و... اشاره و اظهار می کند 
که اگر به دنبال دستیابی به رونق و جهش تولید هستیم 
باید بستر بیشتری برای معرفی و فراوری محصوالت 
استراتژیک استان در ایران و جهان فراهم شود.به گفته 
او نکته قابل توجه این است که باید زمینه فراوری این 
محصوالت در استان فراهم شود تا بهره و ارزش افزوده 
آن نصیب بهره برداران شود نه این که همیشه سود واقعی 
در جیب دالالن باشد و زحمت تولید آن بر دوش کشاورز 
باشد. وی با تاکید بر این که برای دستیابی به جهش تولید 
باید دغدغه های تولیدکنندگان نیز دیده شود، اظهار 
می کند که رفع دغدغه های تولیدکنندگان استان به 
خوبی دیده نشده است و در فروش تولید داخلی هم جای 
اقتصاد مقاومتی خالی است.او با طرح این پرسش که چرا 
وقتی خراسان جنوبی بهترین زعفران و زرشک دنیا دارد 
ولی این محصوالت در نقاط دیگر بسته بندی و به نام آن 
ها تمام می شود؟ می گوید: هر حوزه انتخابیه استان یک 
قطعه پازل است و برای این که قطعات توانمندی ها بهتر 
کنار هم چیده شود باید قابلیت ها، خوب شناسایی شود 
و با کار کارشناسی از بالقوه به بالفعل درآید تا اهداف 

اقتصاد مقاومتی، جهش و رونق تولید رقم بخورد.

شناسایی قابلیت ها وانعکاس آن
منتخب مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه نیز 
با بیان این که دستیابی به جهش تولید باید در بستر 
زمینه های رونق تولید اتفاق بیفتد، می افزاید: سال 
قبل برنامه هایی برای رونق تولید آغاز شد که امسال 
با ادامه این راه می توان جهش تولید را رقم زد. حجت 
االسالم »نصیرایی« به لزوم شناسایی قابلیت های 
منطقه ای و شهرستانی و انعکاس آن در سطح ملی 
و فراملی اشاره و اظهار می کند که مدیران باید با 
برنامه ریزی دقیق و همه جانبه، وضعیت هر منطقه 
را به صورت دقیق ارزیابی کنند و با استخراج نقاط 
قوت و ضعف برای تحقق جهش تولید گام بردارند. 
به گفته او با شناسایی و احصای فرصت ها و قابلیت 
های هر بخش و تقسیم کار می توان موانع را برطرف 
کرد هرچند بخشی از موانع مربوط به قانون است 
که باید موانع قانونی آن تسهیل شود. وی تصریح 
می کند که دستیابی به جهش تولید با برداشتن گام 
های عادی قابل تحقق نیست و باید با چاشنی روحیه 
جهادی، حرکت مداوم، انرژی ویژه، شناخت میدانی، 
آسیب شناسی دقیق، طراحی جدید و نقشه راه و... 
و با حضور نیروهای موثر، جوان، با حوصله و باانگیره 

رقم بخورد.

از گوشه و کنار استان

قاچاق سوخت در بارگچ 
دو متهم نهبندانی که در بار گچ، سوخت قاچاق می کردند به جزای نقدی محکوم 
شدند. مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: ماموران پلیس آگاهی نهبندان از یک 
دستگاه تریلر سه هزار و 40 لیتر گازوئیل قاچاق که زیربار گچ مخفی شده بود را 
کشف کردند. »اشرفی« افزود: دو متهم به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق 
کاال و ارز نهبندان معرفی شدند که پس از بررسی اسناد و مدارک موجود، تخلف 
انتسابی به متهمان محرز شد و به پرداخت 876 میلیون ریال جزای نقدی 

محکوم شدند.

تولید ماسک نانو در خوسف 

سه کارگاه تولیدی در بخش ماژان خوسف به کار تولید ماسک نانو اختصاص 
یافت. بخشدار ماژان گفت: این اقدام بعد از پیگیری ها به منظور کمک به  
قشرهای ضعیف، روستاییان و کمک به بهداشت عمومی و جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا در جلگه ماژان انجام شد. »درمحمدی« از تهیه و توزیع رایگان 
2هزار و 100 ماسک نانو به همت 3۹ جهادگر خبر داد و افزود: مجوز های 
الزم برای تهیه و توزیع ماسک نانو از دانشگاه علوم پزشکی دریافت و با همکاری 
نیرو های بهداشت محیط سه کارگاه تولیدی ماسک در معدن قلعه زری، علی 

آباد زارعین و تقی آباد ماژان راه اندازی شد.

توزیع بسته غذایی و پک بهداشتی در زیرکوه

هزار و 700 بسته غذایی و پک بهداشتی با عنوان کرامت فاطمی در زیرکوه 
توزیع شد. نماینده خیران به توزیع این بسته ها و پک بین نیازمندان و  قشرهای 
آسیب دیده از کرونا در زیرکوه اشاره کرد و گفت: هزینه این بسته ها و پک 
بهداشتی حدود 270 میلیون تومان است. »بسکابادی« ادامه داد: 10 هزار 

ماسک نیز به این افراد تحویل شده است.

پلمب 6 واحد صنفی در سرایان

6 واحد صنفی متخلف در سرایان پلمب شد. به گزارش»خراسان جنوبی« در 
بازرسی گشت مشترک بازرسی از واحد های صنفی سرایان، 6  واحد صنفی 

تعطیل شد و ۹ واحد صنفی اخطار و تذکر گرفتند.

 توقیف محموله 3 میلیارد ریالی
 مواد ضدعفونی 

مأموران انتظامی فردوس در بازرسی از یک خودرو محموله مواد ضدعفونی به 
ارزش سه میلیارد و 288 میلیون ریال توقیف کردند. فرمانده انتظامی فردوس 
گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان هنگام کنترل خودرو های عبوری در 
محور بشرویه- فردوس یک وانت نیسان را متوقف کردند. سرهنگ » فوالدی« 
افزود: مأموران در بازرسی از خودرو هزار و 140 قلم انواع محلول ضد عفونی 
کننده و تجهیزات پزشکی فاقد مجوز حمل توقیف و راننده را به مراجع قضایی 

معرفی کردند.

با خبرنگاران

فرماندار اعالم کرد:

99 ؛ سال شکوفایی 
تولید در خوسف 

۹۹ سال شکوفایی و بهره برداری از واحدهای 
تولیدی در خوسف خواهد بود. فرماندار خوسف 
پایان سال گذشته استحصال  این که  بیان  با 
شد  انجام  شادان  معدن  از  طال  آمیز  موفقیت 
افزود: در سالی که مزین به نام جهش تولید است 
همه تالش ها برای حمایت از کارگاه و کارخانه 
های تولیدی انجام می شود. »شفیعی« ادامه داد: 
سال گذشته کارخانه چدن کویر خاوران بزرگ 
ترین مجموعه سرمایه گذاری خارجی با اشتغال 
زایی حدود 400 نفر شروع به کار کرد که امسال 
به همراه نیروگاه 10 مگاواتی برق شهرستان به 

صورت رسمی افتتاح می شود.

به کارگیری همه توان 
مقابله با کرونا در قاینات 

 اهم فعالیت های شبکه بهداشت و درمان قاینات 
در حوزه پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا در 

شهرستان تشریح شد.
 رئیس این شبکه، گفت: راه اندازی و تشکیل 
تیم های متشکل از بهداشت ودرمان، پلیس، 
هشدار  های  پیام  اعالم  و  فرهنگی  میراث 
دهنده به منظور مقابله با بیماری کرونا از طریق 
شهری  نقطه  پنج   در  دار  بلندگو  خودروهای 
روزانه در دو شیفت صبح و عصر اجرا شد و ادامه 
دارد. دکتر »عارفی فر« به راه اندازی دو ایستگاه 
آموزش همگانی و تب سنجی در مبادی ورودی 
ضدعفونی  که  اظهارکرد  و  اشاره  شهرستان 
گروه  توسط  ادارات  و  عمومی  اماکن  و  معابر 
های جهادی، نصب بنر و بهره گیری از فضای 
مجازی در قاینات به منظور ارتقای سطح آگاهی 
مردم از دیگر اقدام هاست. او از راه اندازی سه 
کارگاه تولید آستین و گان و هفت کارگاه تولید 
ماسک در قاین خبر داد و گفت: تفکیک فضای 
انتظار بیماران تنفسی در اورژانس، ایجاد فضای 
مناسب ایزوله بیماران تنفسی، اختصاص دو 
بخش داخلی و اطفال به بخش عفونی به منظور 
کرونا،  به  مشکوک  و  تنفسی  بیماران  بستری 
ایجاد بخش آی.سی.یو عفونی با چهار تخت برای 
بیماران مبتال به کرونا ویروس و خرید 40 تخت 

آی. سی. یو و ... نیز انجام شد.

54 کیلومتر در آستانه مناقصه قرار گرفت

تعیین تکلیف 200 کیلومتر دوبانده 
سازی محور نهبندان – بیرجند 

2 منتخب مردم 
تشریح کردند

باید های 
 پازل

 جهش 
 تولید 

در استان
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 مدیر کل تبلیغات 
اسالمی: مراسم 
ویژه میالد امام 

عصر)عج( توسط 
هیئت های مذهبی 

و با استفاده از 
ظرفیت مداحان در 

قالب منبر مجازی 
برگزار شود

مدیر کارگاه 
اشتغال موسسه 

خیریه حضرت 
رسول)ص(: به 

همت گروه جهادی 
شهید سلیمانی 

شروع به کار کردیم 
تا جایی که از تولید 

روزانه هزار ماسک 
حاال به 4 تا 5 هزار 

مورد افزایش 
رسیده ایم که 

قسمتی برای کادر 
درمانی و بخشی 
هم برای توزیع 

روانه محله های 
کم درآمد بیرجند 

می شود

انصاری

 شعبان به نیمه رسیده است، بغضی عجیب گلو را 
می فشارد، بغضی از خوشحالی و خرسندي برای 
میالد یوسف زهرا )س(. هر چند شهر و روستا حالی 
دیگر از شیوع یک ویروس دارد اما مگر می شود برای 
میالدش چراغانی و آذین بندی نکرد و دل را یمن 
تولدش شادی نبخشید. هر چند امسال با توجه به 
شیوع کرونا قرار است ایستگاه صلواتی برپا نشود اما 
گذری در کوچه ها، خیابان ها و مساجد شهر حکایت 
از آذین بندی ها با پارچه ها و ریسه های رنگی دارد 
تا حال و هوای شهر در جشن نیمه شعبان همچنان 
متفاوت باشد. جوانی که از دست اندرکاران برپایی 
جشن های نیمه شعبان است، می گوید: امسال حال 
دلمان گرفته است، چرا که سال های گذشته با فرا 
رسیدن ایام والدت حضرت مهدی )عج( با برپایی 
ایستگاه های صلواتی، برگزاری جشن های بزرگ 
مردمی در شهر و مساجد؛ شهر حال و هوای دیگری 
داشت اما امسال در فضای مجازی جشن ها را باشکوه 

برگزار می کنیم و میالد امام زمان )عج( را زیباتر به 
تصویر می کشیم. یکی دیگر از جوان ها هم به تدارک 
خودروهایی برای تردد در شهر و پخش مولودی در 
روز میالد حضرت صاحب الزمان)عج( اشاره می کند 
تا به این وسیله حال دل مردم خوب شود. البته افزون 
بر این موارد، جشن ها، مسابقه های مختلف و ... نیز 

در فضای مجازی تدارک دیده شده است.

گلبانگ یا مهدی)عج( از پشت بام ها 
مدیر کل تبلیغات اسالمی با اشاره به تدارک برنامه 
هایی برای برگزاری باشکوه میالد امام زمان)عج( 
گفت: با توجه به شیوع کرونا و تاکید بر رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی، امسال در هیچ نقطه از استان تجمع 

نداریم و بیشتر برنامه ها در فضای مجازی است. حجت 
االسالم »رضایی« از آذین بندی و چراغانی خیابان ها و 
میادین خبر داد و افزود: تالش می شود برای برگزاری 
مراسم ویژه میالد امام عصر)عج( برنامه ها توسط 
هیئت های مذهبی و با استفاده از ظرفیت مداحان در 
قالب منبر مجازی برگزار شود. به گفته وی، در شب 
میالد هم از مساجد بیرجند و استان دعای استغاثه 
به امام زمان)عج( با نوای مداحان پخش می شود 
و ساعت 21 همان شب گلبانگ یا مهدی)عج( و یا 
صاحب الزمان)عج( از پشت بام ها سر داده می شود. 
وی پخش مدیحه سرایی توسط خودروهای صوت در 
شهر و نورافشانی را از دیگر برنامه های روز میالد امام 

زمان)عج( مطرح کرد.

 شهر در تدارک 
جشن موعود 

زهرا خسروی

شـیوع ویـروس کرونـا، هـر چنـد در ایـن روزهـا حـال 
و هـوای جامعـه را تغییـر داده اسـت امـا ایـن موضـوع 
یـک روی دیگر هـم دارد، چـرا که صحنـه هـای زیبایی 
از ایثارگـری و همدلـی در نقـاط مختلـف اسـتان بـه 
تصویـر کشـیده مـی شـود و ایـن را در کارگاه هـای 
مردمـی که ایـن روزهـا بـرای تامیـن نیازهای پزشـکی 
کادر درمانی و مـردم فعالیت مـی کنند، بـه خوبی می 

تـوان مشـاهده کـرد.
14 سـال  موسسـه خیریـه حضـرت رسـول)ص( بـا 
سـابقه فعالیـت در بخـش تولیـد لبـاس یکـی از ایـن 
کارگاه هاسـت؛ محوطـه بـه نسـبت طوالنـی را کـه 
طی مـی کنی؛ بـه واسـطه اتاقـک کوچکـی بعـد از ضد 
عفونـی کـردن کفـش و دسـت هـا، وارد سـالن اصلـی 
مـی شـوی کـه در دو طـرف آن بـا اتـاق هـای  بـزرگ 

کارگاه هـای تولیـد ماسـک فعـال اسـت.

فعالیت 40 نفر
در ایـن کارگاه هـر کـس بـه فراخـور توانایـی، گرهـی 
از کار بـاز مـی کنـد، یکـی بـا سـرهم کـردن و دیگـری 
بـا بسـته بنـدی اقـالم بهداشـتی امـا هـدف همـه در 
ایـن کار بـزرگ، یکـی اسـت و آن هـم ادامـه فعالیـت 
تـا پیـروزی بـر بیمـاری کرونـا. فرقـی نمـی کنـد سـه 
سـاعت پای کار باشـند یـا ماننـد »ملک آبـادی« جوان 
32 سـاله ای که هشـت تا 12 سـاعت وقت مـی گذارد 
تـا بـاری از دوش مدافعـان سـالمت و کادر درمانـی بـا 

توجـه بـه فشـار کاری ایـن روزهـای آن هـا، کـم کنـد.
64 سـاله ای هـم حضـور دارد،  در کارگاه بانـوی 
کـه بـرای ثـواب آخـرت پـا بـه میـدان گذاشـته اسـت و 
خسـتگی برایش معنی ندارد. »چمـن مطلق« که خود 
را دبیـر بازنشسـته معرفـی مـی کنـد، مصمـم اسـت بـا 
توکل بـر خدا و عـزم جزم، تا ریشـه کـن کـردن بیماری 
البته با تاکید بر رعایت نکات بهداشـتی بـه فعالیت در 

ایـن کارگاه تولیـدی بـرای خدمـت ادامـه دهـد.
حـاال 40 نفـر روزانـه بـه طـور ثابـت و سـیار در ایـن 
کارگاه دسـت بـه دسـت هـم مـی دهنـد تـا افـزون بـر 
رفـع نیازهـای بهداشـتی مـردم بـرای تولیـد ماسـک، 
بـاری از دوش مدافعـان سـالمت کـه بـی وقفـه تـالش 
مـی کننـد، بردارنـد.  فرقـی نمـی کند دختـر باشـند یا 
پسـر، جـوان باشـند یـا کهـن سـال. البتـه همـه مراحل 
کار بـا رعایـت نـکات بهداشـتی انجـام مـی شـود تـا 

کوچـک تریـن خلـل و آسـیبی وارد نشـود. دسـتگاه ها 
و محیـط کار چنـد بـار در روز گندزدایـی مـی شـود و 
 وراد شـدن بـه سـالن هـم شـرایط خـاص خـود را دارد.

تولید 5 هزار ماسک
مدیر کارگاه اشتغال موسسه خیریه حضرت رسول)ص( 
می گوید: با شنیدن آژیر خطر شیوع کرونا، دست به کار  
و با دریافت مجوز برای تامین ماسک مورد نیاز مردم و 
کادر درمانی، در ثواب این کار شریک شدیم. »علیزاده« 
می افزاید: مواد اولیه را در حجم وسیع و به کمک خیران 
خریداری و به همت گروه جهادی سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی شروع به کار کردیم تا جایی که از تولید 
روزانه هزار ماسک حاال به چهار تا پنج هزار مورد افزایش 
رسیده ایم که قسمتی برای کادر درمانی و بخشی هم 
برای توزیع روانه محله های کم درآمد بیرجند می شود.

فعالیت 15 هنرآموز
هنرستان کوثر بیرجند هم از دیگر کارگاه هایی است که 
با شیوع ویروس کرونا مدیر آن، کمر همت بست و زنگ 
همدلی را با دعوت از هنرآموزان برای تامین ملزومات 
بهداشتی مراکز درمانی به صدا درآورد و جلوه ای از 
ایثار زنان این مرز و بوم را به تصویر کشید. »جالیری« به 
حضور افتخاری افرادی اشاره می کند که بدون کوچک 
ترین چشمداشتی پا در این راه خیر گذاشتند تا آن جا 
که هم اکنون 15 هنرآموز و پنج دانش آموز برای این 
کار خداپسندانه ثبت نام کرده اند. هرچند به گفته وی، 
تعداد افرادی که مایل به همکاری هستند بیشتر از تعداد 
مورد نیاز است اما به دلیل محدودیت هایی که در این باره 
وجود دارد، امکان افزایش افراد وجود ندارد. حاال این 
کارگاه روزانه 800 تا هزار و 200 ساق دست و روکش 
متکای مراکز درمانی را با رعایت موارد بهداشتی برای 
مبارزه با کرونا آماده می کند و تحویل مراکز درمانی می 
دهد.»برزگر« بانویی است با چهار فرزند. او خود را موظف 
مس داند و روزانه هشت ساعت بدون دریافت مزد پا به 
پای نیروهای جوان کار می کند. کاری که به گفته او، خدا 
قدرت و توانش را چند برابر می کند تا خدمت کوچکی 
در کنار کار بزرگ پزشکان و پرستاران برای مقابله با این 
بیماری همه گیر باشد. »فائزه سرچاهی« هم هنرجوی 
پایه یازدهم طراحی دوخت است که به محض باخبر شدن 
از فعالیت کارگاه برای تولید ملزومات بهداشتی، خود را 
به جمع این گروه رسانده است تا در این روزهای تعطیل، 
گرهی از کار هموطنان و همشریان به ویژه کادر درمانی 
که بی وقفه برای شکست این بیماری در تالش هستند، 
باز کند. کاری که اگر چه روزانه 6 ساعت برای آن وقت می 

گذارد اما هیچ مزدی برای آن دریافت نمی کند.

ت رئیس جمهور به  خداقو
مسئوالن و کادر درمانی استان

ویدئو  ارتباط  در  گذشته  روز  جمهور  رئیس 
کنفرانسی با مسئوالن و کادر درمانی استان، 
ضمن عرض خداقوت، در جریان آمار مبتالیان، 
با  مقابله  برای  استان  های  خواسته  و  نیازها 
بیماری کرونا قرار گرفت. رئیس جمهور با تبریک 
سال نو و اعیاد شعبانیه به کادر بهداشت و درمان 
بیمارستان ولیعصر)عج( بیرجند و با تاکید بر این 
که اگر مردم احساس کنند دوران کرونا تمام 
شده و شرایط معمولی است، همه ضرر می کنیم، 
گفت: هنوز با مشکل روبه رو هستیم و ممکن است 
در ماه های آینده این روند ادامه داشته باشد. 
حجت االسالم »روحانی« با بیان این که برای 
بازگشایی مدارس عجله ای نداریم و می خواهیم 
خانواده ها از نظر روانی آمادگی داشته باشند، 
افزود: باید در مدارس پروتکل های بهداشتی 

رعایت شود تا مشکلی ایجاد نشود.
وی با اشاره به متفاوت بودن شرایط بازگشایی 
مدارس برای استان ها ادامه داد: برخی استان ها 
می توانند زودتر مدارس شان را بازگشایی کنند 
و برخی دیرتر، در عین حال همه چارچوب های 
بهداشتی و پزشکی باید رعایت شود، به ویژه 
افرادی که حمل و نقل دانش آموزان را بر عهده 
دارند. وی از مدیران استان به ویژه استاندار 
خواست اگر اتباع افغانی به کرونا مبتال شدند، 
رایگان درمان شوند. وی همچنین از دورانی که 
در بیرجند بود یاد کرد و افزود: چند ماهی برای 

خدمت نظام وظیفه در پادگان بیرجند بودم.

طرح نیازها
رئیس بیمارستان ولیعصر بیرجند هم با اشاره به 
تماس مستقیم ویدئو کنفرانسی روز گذشته رئیس 
جمهور با بیمارستان ولیعصر)عج( بیرجند به ویژه 
بخش اورژانس عفونی کرونا، استاندار و معاونان 
وی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
حجت االسالم »روحانی« در این ارتباط ضمن 
خدا قوت و خسته نباشید، در جریان آمار و ارقام، 
وضعیت کنونی، مشکالت و نیازهای استان برای 
مقابله با کرونا قرار گرفت. دکتر »محمودی راد« 
افزایش دستگاه های آزمایش ویروس شناسی، 
کیت های تشخیصی و تجهیزات و لوازم حفاظت 
فردی و بخش مراقبت های ویژه را جزو بیشترین 
نیازهای درخواستی این مرکز درمانی مطرح و 
اضافه کرد: تجهیزات حفاظت فردی و بخش ویژه 
در شرایط معمول پاسخ گوی نیاز پزشکان، بیماران 
و پرستاران است، اما در صورت افزایش بیماران 
مبتال به کرونا و شروع پیک جدید و بیماریابی، به 
تجهیزات بیشتری نیاز است. وی با اشاره به این که 
این مرکز درمانی در شرایط کنونی کمبود نیروی 
تخصصی و پرستاری ندارد و شرایط مطلوب است، 
آمار  افزود: هفته گذشته شاهد کاهش نسبی 
بیماران مبتال به کرونا بودیم اما در چند روز اخیر 
آمار افزایش داشت.وی با ابراز نگرانی از رعایت 
نکردن فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه توسط 
احتمال  از  شهر،  در  تردد  و  شهروندان  برخی 
افزایش مبتالیان تا دو هفته آینده خبر و ادامه داد: 
اگر شهروندان موارد الزم را رعایت نکنند، شاهد 

پیک دوباره بیماری خواهیم بود.

گزارشی از فعالیت کارگاه های تولید ماسک

زنگ همدلی

بیرون کشیدن طال و فیروزه از دل همین زمین است که هنرمندی است. از دل 
همین زمین آب را بیرون کشیدن و به فالحت پرداختن نشان فالحی و سرافرازی 
است وگرنه وقتی از آسمان، سیل آسا، می بارد که ما را در این فرایند اگر چون 
گرم کردن زمین نقش منفی نباشد، کارکرد مثبت هم نخواهد داشت. قاعده 
کار انبیا و اولیا هم همین است؛ تربیت انسان در تراز بندگی و فعال سازی 
ظرفیت هایشان در مسیر عبودیت. هیچ پیامبری، مالئکه را به زمین نخوانده 
است تا بیایند و بسازند بلکه با هزار زحمت، مردمان را ساخته است تا آنان 
جامعه را بسازند و در ساختن فرداها نیز نقش ایفا کنند. با همین نگاه است 
که به یاد می آورم موال، امام زمان)عج( هم با همین مردم می خواهد جامعه را 
بسازد نه با فرشتگان آسمان. قرار نیست ُملک را مالئک بسازند. بازسازی بنای 
جامعه با خشت و آهن همین بناست. مهندسی فرق خواهد کرد و مصالح، به دم 
و تدبیر مهندِس مصلح، غنی سازی خواهد شد. من به خوانده ها و شنیده هایم 
درباره دولت ظهور که تامل می کردم به این تصویر رسیدم که استاد بنا برای 
جا گذاری آجرها گاهی، بخشی از آن را به تیشه استادی می زند تا به اندازه 
ای شود که مورد نیاز است. یعنی از هر فرد در جای خود استفاده خواهد کرد تا 
نتیجه، شکل گیری جامعه صالحان بشود همان گونه که رسول اکرم )ص( در 
مدینه چنین نقشه راهی را در پیش گرفت و با فعال سازی ظرفیت های موجود 
راه بسط و گسترش دین را هموار فرمود. آنانی که دندان در گلوی هم می 
گذاشتند و دختران خویش را زنده در گور می کردند و از مکارم اخالق فاصله ای 
هزار فرسنگی داشتند چنان به قاعده انسانیت، پرورش داد که آنان خود معلم 
تغییر و سالمت شدند. قطعا، پور رشید محمد مصطفی )ص( که نامی چون او 
دارد و رسمی نیز آن گونه، به همان قاعده جامعه را سامان خواهد داد. تکلیف 
باورمندان به امام مصلح اما، به راه اصالح رفتن و پرداختن خویش است در ترازی 
که او می طلبد. به راهی رفتن است که نهاد امامت، نشان گذاری فرموده است 
و به زیستی، زندگی را جهت دادن که مطلوب حضرتش باشد. یعنی همان شعار 
راهبردی که از دیر باز می گفتند و فراوان شنیده ایم که؛ "منتظران مصلح، خود 
باید صالح باشند" و به صالحیت ها خود را بیارایند که جز با این راهبرد نمی توان 

به رهبری امام زمان)عج(، خویش را در مدار کمال قرار داد. 

در هندسه ظهور، صاحب نقش باشیم

روی�خط�خبر

افزایش 1/5 برابری تماس با اورژانس

از ابتدای شیوع کرونا در استان تماس با اورژانس 115 یک و نیم برابر افزایش 
یافت. معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان به »خراسان 
جنوبی« گفت: در دی 6 هزار و 420 و اسفند نیز 9 هزار و 477 تماس با مرکز 
فوریت های پزشکی ثبت شد که بیشتر تماس ها مربوط به مشاوره درباره بیماری 
کرونا بود. »عباسی« با اشاره به انجام 504 مشاوره در دی و دو هزار و 96 
مشاوره در اسفند، افزود: افراد مشاوره درباره بیماری کرونا را از طریق 4030، 
1666 و 190 انجام دهند و خط 115 را برای این موضوع مشغول نکنند. وی از 
تجهیز یک آمبوالنس ویژه انتقال بیماران کرونایی در هر شهرستان با تجهیزات 
بیشتر خبر و ادامه داد: دیگر آمبوالنس ها نیز به تجهیزات حفاظت فردی مجهز 

شده است تا در صورت نیاز از آن ها استفاده شود.

سامانه طالق راه اندازی می شود
امسال سامانه طالق یا تصمیم با همکاری دادگستری راه اندازی می شود. مدیر 
کل بهزیستی با اشاره به این که اقدام الزم برای راه اندازی سامانه از نظر فراهم 
کردن فضای فیزیکی، زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز، استقرار تیم ارزیابی در 
مرکز و ... انجام شده است، به »خراسان جنوبی« گفت: مرحله راه اندازی و آموزش 
آن در دست اقدام است که به دلیل شیوع کرونا مدتی به تعویق افتاد. »عرب نژاد« 
هدف از راه اندازی سامانه تصمیم را ارائه مشاوره توسط مددکار اجتماعی، روان 
شناس و کارشناس حقوقی به همسران دچار مشکل و اختالف؛ قبل از ورود به 
سیستم انتظامی و قضایی به منظور سازش و جلوگیری از وقوع طالق اعالم و 
اضافه کرد: راه اندازی سامانه تصمیم، اقدامی برای کاهش ازدحام دادگاه های 

خانواده و مراکز مشاوره و کاهش استرس زوج های مصمم به طالق است.

جریمه نقدی 8 نانوایی متخلف در بهداشت 
قاسمی-8 نانوایی متخلف در بهداشت کرونا جریمه شدند. مدیر کل تعزیرات 
حکومتی گفت: این نانوایی ها ضوابط بهداشتی مربوط به بیمای کرونا را رعایت 
نکردند و هشت پرونده در این زمینه تشکیل شد و نانوایی ها به پرداخت 13 
میلیون ریال جریمه محکوم شدند. »اشرفی« افزود: یک پرونده دیگر در موضوع 
قاچاق اقالم بهداشتی و کشف 354 لیتر الکل صنعتی در بشرویه تشکیل و فرد 

متخلف به پرداخت 66 میلیون و 600 هزار ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تامین اقالم مورد نیاز ماه رمضان   
اقالم مورد نیاز مردم در ماه رمضان تامین می شود. معاون بازرگانی سازمان صمت 
گفت: هنوز سهمیه استان از تهران اعالم نشده است اما مانند عید اقالم پر مصرف 
مردم مانند گوشت سفید و قرمز، برنج و شکر تامین و عرضه می شود هر چند که 
هنوز هم این اقالم در مراکز مشخص با قیمت مصوب ارائه می شود. »جویبان« 
افزود: برنج پاکستانی کیسه ای 89، هندی 68، شکر بسته بندی سه کیلویی 16 
، گوشت قرمز 40 هزار تومان و مرغ هم به قیمت روز عرضه می شود. به گفته وی 
خرما از اقالم تنظیم بازار نیست و در این خصوص سهمیه ای تعریف نمی شود اما 

سهمیه دیگر کاالهای استان در ماه رمضان هفته آینده اعالم می شود.

نگاه�دوربین�

با وجود تاکید زیاد مسئوالن بهداشتی بر قرنطینه خانگی و پرهیز از تجمع و 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی به دلیل خطر ابتال به کرونا ویروس، گذری در 
برخی نقاط بیرجند از رعایت نشدن این موضوع مهم توسط برخی شهروندان 
حکایت دارد، افرادی که گاهی با استفاده از ماسک و دستکش و گاهی بدون 

ملزومات بهداشتی، جلوی برخی دفاتر خدمات الکترونیکی تجمع کرده اند.  

دستپخت

نخودآب

مواد الزم
نخـود: 400 گـرم/ پیاز متوسـط: 2 عـدد/ روغن 
زرد: 75 گرم/ آرد گندم سـبوس دار: یک قاشـق 
غذاخـوری/ نمـک، فلفـل و زردچوبـه: بـه میـزان 
کافـی/ زیـره سـبز و سـیاه: نصـف قاشـق چـای 

خـوری
طرز تهیه

نخـود را شـب قبـل خیـس و پیازهـای خـرد شـده 
را سـرخ مـی کنیـم تـا طالیـی شـود. نخودهـا را 
صـاف و بـه پیـاز داغ اضافـه و شـعله را کـم مـی 
کنیـم تـا نخودهـا بـا حـرارت مالیـم بپـزد. وقتـی 
نخودهـا پختـه شـد، آرد را در نصـف اسـتکان آب 
سـرد مخلـوط و همـراه زیـره بـه نخـود اضافـه مـی 
کنیـم و بعـد از این کـه چنـد جوش خـورد شـعله را 
خامـوش مـی کنیـم. یـک متخصـص طـب ایرانـی 
اسـالمی با اشـاره به ایـن که نخـودآب را مـی توان 
همـراه بـا آب غـوره، سـرکه یـا نارنـج میـل کـرد، 
گفـت: ایـن غـذا مقـوی، مغـذی، لذیـذ و تقویـت 
کننـده سیسـتم ایمنی بـدن و بـرای پیشـگیری از 
ابتـال بـه بیمـاری هـای عفونـی و ویروسـی بـه ویژه 
سـرماخوردگی و تولید خون صالـح، مفید و خون 
سـاز اسـت. این غـذا همچنیـن بـه رفع خسـتگی، 
سسـتی و غـم کمـک مـی کنـد و مصـرف مسـتمر 
آن در چنـد مـاه، بـرای رفـع ریزش مـو موثر اسـت. 
دکتـر »نـواب زاده« افـزود: نخـود افزون بـر تثبیت 
کلسـیم اسـتخوان ها بـه واسـطه داشـتن منیزیم، 
سـبب تقویـت عضـالت و رفـع اسپاسـم مـی شـود 
و بـه دلیـل داشـتن فسـفر تقویـت کننـده سـلول 
های عصبـی و مغزی اسـت و شـکننده سـنگ ها و 
دفع کننـده سـموم بـدن از طریـق ادرار اسـت و به 
عملکـرد کبد کمک مـی کنـد. آب نخـود پخته هم 
بـرای التیـام سـرفه و عفونت ریـوی مفیـد و درمان 
کننده گرفتگی صدا و ضـد عفونی کننده مجاری 

ادرار اسـت.

ویتامین ها و تقویت سیستم ایمنی بدن

مصرف روزانه سه واحد از گروه سبزی ها و دو واحد 
میوه برای تقویت سیستم ایمنی بدن توصیه می 
شود. یک کارشناس تغذیه با اشاره به این که عملکرد 
سیستم ایمنی بدن نقشی مهمی در پیشگیری از 
بیماری های تنفسی از جمله کرونا دارد، گفت: 
سوء  دیابت،  قلبی،  ریوی،  های  بیماری  داشتن 
تغذیه و نداشتن تغذیه صحیح می تواند در ابتالی 
سریع تر به این بیماری موثر باشد. »اصغری« با اشاره 
به این که کمبود دریافت مواد غذایی و ویتامین 
هایی مانند A، C، D و تضعیف سیستم ایمنی بدن، 
احتمال ابتال به بیماری ها را افزایش می دهد، 
 C افزود: مصرف روزانه منابع غذایی حاوی ویتامین
مانند سبزی و ساالد همراه با غذا، پرتقال، نارنگی، 
لیمو شیرین، کیوی، کلم، گل کلم، شلغم، فلفل 
سبز و دلمه، جعفری، پیازچه، شاهی و گوجه فرنگی 

نیاز  بدن را تأمین می کند. همچنین مصرف هویج، 
کدو حلوایی، اسفناج، برگ چغندر و کاهو هم از 
منابع خوب ویتامین A  به شمار می رود. به گفته 
وی، مصرف روزانه سه واحد از گروه سبزی ها به جز 
سبزی های نشاسته ای و حداقل دو واحد میوه برای 
پیشگیری از ابتال به بیماری و تقویت سیستم ایمنی 
بدن توصیه می شود.وی به مصرف روزانه سبزی یا 
ساالد همراه با آب لیموترش یا آب نارنج تازه، هویج 
و کدوحلوایی در غذاهای روزانه، مصرف پیاز خام 
همراه با غذا، پرهیز از مصرف سوسیس و کالباس 
و دیگر فست فودها و غذاهای چرب و سنگین، 
استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مانند 
حبوبات یا تخم مرغ  همچنین از خوردن غذاهایی 
که خوب پخته نشده  مانند تخم مرغ عسلی و نیمرو و 

کباب هایی که مغز پخت نشده اند تاکید کرد .

جزئیات فعالیت ادارات و مشاغل از 23 فروردین

طرح فاصله گذاری اجتماعی با رویکرد جدید اجرا می شود. استاندار با اشاره به 
آغاز مرحله سوم طرح فاصله گذاری اجتماعی گفت: در این مرحله فاصله گذاری 
اجتماعی به صورت هوشمند دنبال خواهد شد و مشاغل به سه دسته کم ریسک، 
متوسط و پرریسک تقسیم می شود. »محمد صادق معتمدیان« ادامه داد: مشاغل 
کم ریسک و متوسط از 23 فروردین، فعالیت  خود را آغاز خواهند کرد اما مشاغل 
پر ریسک و همچنین اماکن عمومی مانند پارک ها و بوستان ها تا پایان فروردین 
تعطیل خواهد بود. وی درخصوص فعالیت ادارات نیز گفت: ادارات دولتی از 
23 فروردین با حضور دو سوم کارمندان خدمت رسانی به مردم را در دستور کار 
قرار می دهند و یک سوم کارکنان نیز به صورت دورکاری یا مرخصی در منازل 
خواهند بود. وی با اشاره به این که ساعت کاری ادارات طبق مصوبه ستاد ملی، از 
هفت  صبح تا 14 است، اظهارکرد: مدارس و دانشگاه ها به غیر از مقطع دکترا تا 
پایان فروردین تعطیل است. معتمدیان با تأکید بر این که در بخش عبور و مرور در 
ورودی شهر ها، همچنان از ورود افراد غیربومی به استان جلوگیری خواهد شد، 
گفت: مردم استان همگام با سراسر کشور، همراهی و اتحاد خود را در این برهه از 
زمان به نمایش گذاشته اند که این نشانگر اعتماد باالی مردم به مسئوالن است.

۵ هزار شاغل مددجو منتظر بسته حمایت کرونایی
با دریافت  نفر   895 اکبری- سال گذشته چهار هزار و 
تسهیالت اشتغال از کمیته امداد امام خمینی)ره( شاغل 
شدند که پس از شیوع کرونا به صاحبان این مشاغل به ویژه 
در حوزه خدمات خسارت وارد شد و حال با مطرح شدن بسته 
حمایتی دولت برای مشاغل خسارت دیده از کرونا، با توجه 
به این که بیشتر این افراد دارای مشاغل خرد و نوپا هستند و 
درآمد آن ها در ماه کم است لزوم حمایت از آنان دوچندان 
است. معاون اشتغال و خود کفایی اداره کل کمیته امداد 

امام خمینی)ره( با اشاره به بسته حمایتی 75 هزار میلیاردی 
دولت که هنوز ساز و کار اجرایی آن نیامده است، گفت: 
بیشتر مددجویان سال گذشته برای ایجاد شغل تسهیالت 
50 میلیونی گرفتند و با این که پرداخت اقساط یک تا سه 
ماه عقب افتاده است ولی امیدواریم مددجویان در اولویت 
پرداخت این بسته حمایتی قرار گیرند. »حسینی« با اشاره 
به اجرای چهار هزار و 92 طرح اشتغال با پرداخت بیش از 
150 میلیارد تومان تسهیالت در سال گذشته، از جذب 

100 درصدی آن خبر و ادامه داد: امسال هنوز تسهیالتی 
برای اشتغال ابالغ نشده است. وی به اجرای 303 طرح 
کاریابی اشاره و اضافه کرد: اشتغال ایجاد شده در حوزه های 
خدمات، دامداری، کشاورزی و طرح صنعتی به ترتیب هزار 
و 79، دو هزار و دو، 205 و 376 نفر بود که با شیوع ویروس 
کرونا مشاغل خدماتی بیشتر آسیب دیده اند. به گفته وی، 
سه هزار و 517 طرح خود اشتغالی و خودکفایی و 575 طرح 

هم مشاغل خانگی بود.
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