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 تهیه مخزن CNG در بازار آزاد 7ماه 
پس از ثبت نام
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با راه اندازی ابر پروژه صنعتی استان در اولین مرحله ایجاد می شود

اشتغال پایدار برای 300 نفر

مثل این که کرونا فراموش شده است
پشت باجه فروش سهام

10 خرداد سد سیاهو افتتاح 
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 بهار در ابتدای تابستان
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 10 خودروی احتکاری 

در 2 واحد مسکونی

دنده احتکار در کوچه 
 پس کوچه های بیرجند
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محور سربیشه - بیرجند 
یک بار دیگر خونین شد
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92 مددجو نان آور شدند
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خراسان جنوبی 61 سال پیش           

در روزنامه

اعزام قهرمانان ورزش

روزنامه خراسان در شماره 2830 به تاریخ 26 فروردین 1338در 
مطلبی در صفحه 6 آورده است: جلسه ای با شرکت آقایان تقی کاشانی و 
رضائی طلب دبیران ورزش دبیرستان ها و آقای گنجی حسابدار انجمن 
تربیت بدنی در محل دبیرستان شوکتی در مورد انتخاب و اعزام تیم های 
ورزش جهت شرکت در مسابقات استانی که در شهرستان طبس برگزار 
خواهد شد تشکیل شد و با انتخاب بازیکنان هر تیمی تصمیماتی اتخاذ 

گردید.

اخبار

گزارشی از روند کرونا در 2۴ ساعت گذشته

دومین روز  خوب
مـورد جدیـدی از ابتـا بـه ویـروس کرونـا در 2۴ سـاعت گذشـته در خراسـان 
جنوبـی ثبـت نشـد و اسـتان بـرای دومیـن مرتبـه، روز بـدون بیمـار کرونایـی را 
تجربـه کـرد. معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد گفـت: در 2۴ 
سـاعت گذشـته از ۵3 آزمایش انجام شـده، جواب تمام آن ها منفی بود و تعداد 

مبتایـان کرونـا در خراسـان جنوبـی از 6۵6 نفـر بیشـتر نشـد. 
دکتـر »مهدی زاده« افـزود: در این مـدت هیچ مـورد فوتی جدید هم نداشـتیم و 
آمار کل فوتی هـا در اسـتان همان ۴۵ نفر اسـت. بـه گفتـه وی از 6۵6 مبتای 
اسـتان 60۷ نفـر بـا حـال عمومـی خـوب ترخیـص شـدند و چهـار بیمـار در 
بیمارسـتان ها بسـتری هسـتند. در اسـتان، شهرسـتان های بیرجنـد، طبس و 

درمیـان در رده هـای اول تـا سـوم بیشـترین مبتایـان هسـتند.

۱0 خرداد سد سیاهو افتتاح می شود

بهار در ابتدای تابستان
انصاری - سد سیاهوی شهرستان سربیشه 10 خرداد با حضور وزیر نیرو به 
بهره برداری می رسد.  مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان در گفت و گو با 
خبرنگار ما از سفر وزیر نیرو به استان خبر داد وگفت: شنبه آینده وزیر نیرو به 
استان سفر می کند تا در این سفر چند پروژه را کلنگ زنی و افتتاح کند.  به گفته 
» امامی« قرار است در سفر اردکانیان به استان، سد سیاهو که برای آن 180 
میلیارد تومان هزینه شده است، افتتاح شود و 1۵ روستای استان از طریق 
مجتمع آب رسانی از نعمت آب سالم برخوردار شوند. به گفته وی کلنگ زنی 

احداث نیروگاه  بادی از دیگر برنامه های سفر وزیر به استان است.

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

روستای نوغاب شهرستان درمیان با جمعیت  ●
زیاد قابلیت ارتقا به یک نقطه شهری را دارد و 
اداره امور آن با دهیاری میسر نیست و اعتبارات 
کافی  عمرانی  امور  برای  نیز  یافته  اختصاص 

نیست.
چرا برخورد با سد معبر در خیابان ها و بازار  ●

بیرجند یکسان نیست. با برخی از روی سلیقه 
برخورد می شود و با عده ای از روی اغماض. مگر 

قانون برای همه یکی نیست.
مگر نمی شود با کارت ملی و شناسنامه هویت  ●

افراد را تشخیص داد که حاال شهروندان باید برای 
انجام امور اداری خود برگ احراز هویت ارائه 
دهند و هزینه بپردازند. در دفاتر پیشخوان برای 
یک برگ احراز هویت 11 هزار و ۵00 تومان 
دریافت می شود در حالی که مشخص نیست 

ماک تعیین این هزینه چیست؟

پیگیری حرف مردم

کمبود ماسک در 
داروخانه نداریم

»برای افتتاح یک کسب و کار و با تاکید مسئوالن، 
شرکت  افراد  تعداد  به  ماسک  تهیه  به  مجبور 
کننده شدم، اما با مراجعه به داروخانه فقط تعداد 
بسیار محدود و در حد دو یا سه بسته ماسک 
تحویل شد. تکلیف من و افرادی مانند من در این 
موقعیت چیست؟« این پیام 20 اردیبهشت در 
ستون حرف مردم درج شد. معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پاسخ اعام کرد 
که با پیگیری ها و مدیریت انجام شده نه تنها هیچ 
کمبود ماسکی در داروخانه ها نداریم بلکه انواع 
مختلف ماسک با برندهای متنوع در داروخانه ها 
وجود دارد. همچنین با توجه به این که بخشی 
از ماسک تهیه شده برای استان در اختیار اتاق 
اصناف قرار گرفته است، صنوف مختلف می 
توانند ماسک مورد نیاز خود را عاوه بر داروخانه 

ها از طریق اتاق اصناف نیز تامین کنند.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2
نماینده ولی فقیه مطرح کرد

سهل انگاری در حقوق کارگران
که  هستند  افرادی 
کار  به  را  ها  برخی 
گرفته اند و مدت هاست 
حقوقش را نداده اند و او 
جرئت نمی کند حرفی 
بزند زیرا از کار، بیکارش 
می کنند، از طرفی نیز 
مزد  بدون  تواند  نمی 
زندگی خود را بگذراند. 
ایـن مطلـب را نماینـده 
تشـریح  در  فقیـه  ولـی 

وضعیت برخـی کارگـران مطـرح کـرد. حجـت االسـام و المسـلمین »عبادی« 
روز گذشـته در دیـدار بـا جمعـی از فعـاالن حـوزه کار و کارگـری و مدیرعامـل 
صنـدوق بیمـه اجتماعـی کشـاورزان، روسـتاییان و عشـایر اسـتان ضمـن بیـان 
این مطلـب، گفـت: نتیجه سـهل انـگاری هـا آن می شـود کـه برخـی ها بـه گونه 
ای کار مـی کنند کـه صرفـا منافـع خـود را در نظر مـی گیرنـد و به حقـوق کارگر 
توجهـی ندارنـد و این گونـه عمل کـردن باعـث می شـود تـا دود آن به چشـم کل 

جامعـه بـرود. 
وی بـا تاکید بـر این کـه حـق کارگـران باید رعایـت شـود، اظهارکـرد:  نبایـد این 
گونه باشـد که قشـرهایی بـه دلیل وقـوع یـک حادثـه از جمله بیمـاری کرونـا، با 
یـک تـا دو مـاه تعطیلـی، کسـب و کارشـان دچـار آسـیب شـود. بـه گفتـه وی هـر 
جـا چشـم بـاز کنیـم آثـار کار، کارگـر و کشـاورزان را مشـاهده مـی کنیـم و مردم 
از هـر قشـری که باشـند بـر سـر سـفره ای نشسـته انـد کـه آثـار کار و کارگـری در 

آن نمایـان اسـت.

1000 هکتار گلخانه منتظر سرمایه گذار
با شروع اجرای کان پروژه هزار هکتار گلخانه و شناسایی اراضی مستعد، 
تأمین زیرساخت ها، تخصیص آب و پرداخت تسهیات در استان گام های 
مستحکمی برای ورود آن به فاز اجرایی برداشته شد تا انقاب گلخانه ای 
خراسان جنوبی هرچه سریع تر به ثمر بنشید و حال این طرح به جذب سرمایه 
گذار نزدیک شد. استاندار در دیدار با مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی 
کشور گفت: سرمایه گذاری مردم در این پروژه، ضمن تثبیت اشتغال، درآمد 

پایدار را به همراه دارد.
 »معتمدیان« با اشاره به این که به زودی فراخوان جذب سرمایه گذار برای 
استفاده از این قابلیت منتشر می شود، تأکید کرد: فرمانداران مکلفند برای 
ارائه این فراخوان و جذب سرمایه گذاران بومی اقدام کنند. وی این نکات را 
هم یادآور شد که بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با معاون اول رئیس جمهور در 
مهرسال گذشته، در این طرح اجرای 1۵0 هکتار بارگاه زرشک، 100 هکتار 
برای ایجاد مجتمع دام پروری، ۵0 هکتار برای ایجاد استخر پرورش ماهی و 
آبزیان و بقیه برای ایجاد گلخانه  تعیین شده است. مدیر عامل شرکت شهرک 
های کشاورزی کشور نیز گفت: احداث این حجم گلخانه در حد انقابی در 
حوزه گلخانه های خراسان جنوبی است. »منصوری« به دگرگونی چهره استان 
با عملیاتی شدن این کان پروژه کشاورزی اشاره و اظهارکرد که مردم آثار این 

طرح  را امسال و سال آینده خواهند دید.

مثل این که کرونا فراموش شده است

پشت باجه فروش سهام
اکبری 

 پس از آزاد سازی سهام عدالت و فراهم شدن 
مقدمات عرضه سهام به دوشکل مستقیم و غیر 
مستقیم امکان فروش 30 درصد سهام برای آنان که 
روش مستقیم را انتخاب کرده اند از دو روز گذشته 
فراهم شد و افرادی که این شیوه مدیریتی سهام را 
انتخاب کردند با مراجعه به شعب بانکی که شماره 
شبای آن را برای سهام عدالت ثبت کرده اند، برای 
ثبت سفارش فروش 30 درصد سهام عدالتشان 
در اولین مرحله می توانند اقدام کنند. به همین 
سبب افراد متقاضی فروش چه آنان که کد بورسی 
دارند و چه آنان که طی این روزها برای دریافت کد 
بورسی اقدام کرده اند با مراجعه به دفاتر پیشخوان 
خدمات دولت و شعب مختلف بانک در صف فروش 
و اطاع از آخرین وضعیت سهام و نحوه اقدام برای 
فروش قرار گرفتند. به گزارش خراسان جنوبی 
هر چند روز اول بیشتر صف ها در دفاتر پیشخوان 
تشکیل شد اما روز دوم با اطاع رسانی، بیشتر 
متقاضیان راه بانک را برای فروش 30 درصد سهام 
عدالت و اطاع از جزئیات آن در پیش گرفتند، اما 
در این بین افراد بسیاری بدون رعایت پروتکل های 

بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و دستکش در 
بانک ها و دفاتر پیشخوان حاضر شدند تا از نحوه 
فروش و ثبت سفارش سهام عدالت مطلع شوند یا 
کد بورسی بگیرند. به گفته مسئول شعبه یک بانک 
تعداد مراجعات به بانک ها از اول خرداد افزایش 
یافته و طی دو روز گذشته بیشتر شده است. وی 
افزود: ثبت سفارش برای فروش 30 درصد سهام 
عدالت نیز انجام می شود و افراد زیادی هم مراجعه 
کرده اند. به گفته وی در این بین افراد زیادی هم 
برای اطاع از نحوه فروش و جزئیات آن مراجعه 
می کنند. شهروندی هم که در باجه بانک سفارش 
فروش سهام عدالت را ثبت می کرد با بیان نحوه 
ثبت سفارش از مراجعه افراد گفت : بیشتر افراد 
می پرسند که برای سهام عدالت چه کاری باید 
انجام دهند و برای ثبت سفارش فروش چه مدارکی 
نیاز دارند. به گفته وی فقط با ارائه کارت ملی ثبت 
سفارش انجام می شود ،اما در شعب بانک دیگر هر 
چند افراد ازدحام زیادی دارند اما به دلیل تغییر در 
ارائه خدمات بانکی تعداد دفعات مراجعات زیاد 
شده است و برای ثبت سفارش سهام عدالت افراد 
به کافی نت ها و نصب نرم افزار ویژه بانک هدایت 

می شوند.

با خبرنگاران

رئیس هیئت ورزش های همگانی 
خبر داد 

6 دوره مربیگری در 6 ماه 
زهرایی – شش دوره مربیگری رشته های همگانی 
در شش ماهه دوم سال گذشته برگزار شد که بی 
سابقه بود. رئیس هیئت ورزش های همگانی 
با  هیئت  ساالنه  مجمع  در  گذشته  روز  استان 
ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده،گفت:  
همایش بزرگ پیاده روی در مهر شهر، تدوین بانک 
اطاعاتی، مسابقات بانوان شاغل در دستگاه های 
اجرایی و ... از دیگر برنامه ها است.  »کاظم چراغ 
بیرجندی« افزود: در دوران کرونا که همه فعالیت 
های ورزشی در بخش قهرمانی تعطیل شده بود 
ورزش در خانه به صورت همگانی هر خانه را به 
یک باشگاه تبدیل کرد که این موضوع نشان دهنده 
این است که توجه به این بخش می تواند حتی در 
توسعه ورزش قهرمانی هم موثر باشد.  مدیر کل 
ورزش وجوانان گفت: همه رشته های ورزشی چه 
کم خطر و چه پرخطر فعالیت های خود را با رعایت 
پروتکل های بهداشتی آغاز کرده اند و مسابقات 
ورزشی باید بدون حضور تماشاگر برگزار شود و 
برگزاری برنامه هایی نظیر همایش پیاده روی  به 

واسطه حضور انبوه جمعیت ممنوع است.
»عزیزی« افزود: یکی از هدف گذاری های هیئت 
از  فرهنگی  توسعه  باید  همگانی  ورزش های 
طریق بازاریابی اجتماعی در حوزه ورزش باشد.

رزمایش کمک مومنانه به گام سوم رسید

34 هزار بسته در راه خانه نیازمندان
مرحله سوم رزمایش کمک مومنانه روز گذشته در 
استان آغاز شد. فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( در 
این مراسم که در حسینیه جماران بیرجند برگزار 
شد گفت: در این مرحله جهادگران بسیجی 3۴ 
هزار و 612 بسته معیشتی را آماده کرده اند که بین 
نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا توزیع می شود. 
سردار»قاسمی« با بیان این که این پایان کمک و 
همدلی برای نیازمندان نیست، افزود: این مسیر 

همچنان ادامه دارد و ان شاءا... سال آینده بتوانیم 
بهتر و خالصانه تر در این راه گام برداریم. وی با 
اشاره به برگزاری دو مرحله رزمایش کمک مومنانه 
از ابتدای ماه رمضان گفت: پیش بینی برای این دو 
مرحله ۴0 هزار بسته بود، ولی با همراهی مردم، 
خیران، کمک نهاد ها و دستگاه های خدمت رسان 
8۹ هزار بسته معیشتی آماده و با تاش شبانه روزی 

نیرو های جهادی بین افراد نیازمند توزیع شد.

قاچاقچیان 819 کیلو مواد در حلقه قانون
عملیات  در  مخدر  مواد  قاچاق  بین المللی  باند 
مشترک پلیس خراسان جنوبی و سمنان منهدم 
شد. فرمانده انتظامی استان گفت: رصد و اشراف 
اطاعاتی مأموران پلیس استان حاکی از این بود 
که قاچاقچیان مواد مخدر با یک وانت و دو خودروی 
پژو در حال حمل مواد مخدر به شهر های مرکزی 
کشور هستند و وارد حوزه سرزمینی استان سمنان 
شده اند که بافاصله موضوع به پلیس مواد مخدر 
سمنان اعام شد و تیم های ویژه مبارزه با مواد 

مخدر از خراسان جنوبی و سمنان برای بازداشت 
سوداگران مرگ اعزام شدند. سردار»مجید شجاع« 
افزود: مأموران پلیس خودرو های حامل مواد مخدر 
را در حوالی شهرستان شاهرود مشاهده کردند که 
طی عملیات مشترک پلیسی هر سه خودرو توقیف 
و در بازرسی از آن ها ۵0۴ کیلو و300 گرم تریاک 
و 31۵ کیلو و 600 گرم حشیش کشف شد.وی 
۴ نفر از اعضای این باند  گفت: در این عملیات 

دستگیر شدند.

4.7 میلیارد ریال کفاره و فطریه، هدیه مردم به بهزیستی
۴.۷ میلیارد ریال کفاره و فطریه توسط بهزیستی 
معاون  شد.  آوری  جمع  جنوبی  خراسان 
مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی گفت: 
غیردولتی  و  دولتی  مؤسسات  صندوق   680
برگزیده زیر پوشش بهزیستی استان در 3۴0 پایگاه 
همزمان با عید سعید فطر در استان راه اندازی شد. 
»رحیمی« با اشاره به جمع آوری چهار میلیارد و ۷00 
میلیون ریال فطریه و کفاره تا روز گذشته، افزود: 
سال گذشته جمع مبالغ فطریه و کفاره 3 میلیارد و 
۷80 میلیون ریال بود. وی به کاهش ۵0 درصدی 
صندوق های جمع آوری فطریه و کفاره به دلیل 

رعایت مسائل بهداشتی با توجه به شیوع کرونا اشاره 
کرد و گفت: سال گذشته ۴۵0 پایگاه و هزار و 360 
صندوق جمع آوری فطریه و کفاره از سوی بهزیستی 
و مؤسسات تحت پوشش برپا شد. به گفته وی امسال 
به رغم این محدودیت ها حدود 1۵ درصد در مجموع 
وجوه جمع آوری شده از صندوق ها افزایش داشته 
توسط  شده  جمع آوری  کفاره  میزان  وی  است. 
مؤسسات خیریه و مراکز غیردولتی برگزیده تحت 
نظارت بهزیستی را یک میلیارد و ۷۹6 میلیون ریال 
ذکر کرد و افزود: دو میلیارد و 2۹2 میلیون ریال 

نیز فطریه توسط این مراکز جمع آوری شده است.
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انصاری

 چهـره فـوالدی اسـتان تـا سـه مـاه آینـده تغییـر مـی 
کندو خراسـان جنوبـی به طور رسـمی وارد باشـگاه 

هـای فـوالد جهـان مـی شـود.باالخره پـس از 13 
سـال قـرار اسـت برداشـته هـای طالیـی اسـتان 
افـزوده و اسـتان برخـودار از فـوالد شـود. اگـر گفتـه 
هـای مسـئوالن ایـن بـار رنـگ قـول سـال هـای قبل 

با راه اندازی ابر پروژه صنعتی استان در اولین مرحله ایجاد می شود

اشتغال پایدار برای 300 نفر
از گوشه و کنار استان

 مادر شهید افشین
به فرزندش پیوست

مادر شهید سعید افشین در بخش مود سربیشه 
تشییع و به خاک سپرده شد. به گزارش »خراسان 
جنوبی« مرحومه فاطمه نسا چهکندی در 85 
سالگی بر اثر بیماری و کهولت سن دعوت حق 
را لبیک گفت. شهید سعید افشین سال 64 در 
به  مریوان  عملیاتی  منطقه   9 والفجر  عملیات 

درجه رفیع شهادت نایل آمد.

 نیکوکاران غدیر 
در مقابله با کرونا

مرکز نیکوکاری غدیر قاین در مبارزه با کرونا خوش 
درخشید. مدیر اجرایی این مرکز نیکوکاری به 
»خراسان جنوبی« گفت: از بدو بروز این بیماری و 
به منظور پیشگیری و حمایت از مدافعان سالمت 
بیش از 28 هزار عدد ماسک در این مرکز تهیه و 
در اختیار مددجویان و اعضای خانواده آن ها و 
ستاد مبارزه با کرونای قاینات قرار گرفت. »فاطمه 
اصغری« با اشاره به تهیه 300 گان در این مدت، 
ادامه داد: عید نوروز نیز 200 سبد کاال هر کدام به 
ارزش 190 هزار تومان بین مددجویان زیر پوشش 

این مرکز توزیع شد.

با خبرنگاران

 ورودی دیهوک زیر ذره بین 
مدیر کل دفتر منطقه شمال شرق شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 

ونقل کشور طی سفر به خراسان جنوبی همراه با مسئوالن استانی و محلی 
از پروژه سامان دهی ورودی شهر دیهوک بازدید کرد. به گزارش»خراسان 

جنوبی« مهندس »نظریان« هدف از این بازدید را بررسی آخرین وضعیت 
اجرای پروژه و مشکالت پیش روی آن اعالم کرد.

 محور سربیشه - بیرجند
 یک بار دیگر خونین شد 

برخورد تریلی با سواری پراید در محور سربیشه - بیرجند یک قربانی گرفت. 
به گزارش»خراسان جنوبی« سانحه برخورد تریلی با سواری پراید در کیلومتر 
26 محور سربیشه - بیرجند، یک کشته و سه مصدوم برجا گذاشت. این حادثه 
ساعت 23:19 سه شنبه شب اتفاق افتاد و کارشناس پلیس راه علت آن را بی 

احتیاطی و انحراف به چپ تریلی اعالم کرد.

برداشت گل های آرامش بخش
دروگر- بوته های گل گاوزبان در زیرکوه ثمر داد. مسئول نمایندگی جهاد 
کشاورزی شاسکوه زیرکوه، گفت: گل گاو زبان در انواع شرایط آب و هوایی 
و حتی در فقیرترین خاک ها قابلیت رویش دارد هرچند که در شمال کشور 
جزو گیاهان خودرو به حساب می آید. »هزاری« با بیان این که طی چند 
سال گذشته یک کشاورز خالق آبیزی نیم هکتار از زمین های کشاورزی 
خود را زیرکشت گل گاو زبان برد، افزود: اواز این نیم هکتار 2.5 تن گل 
برداشت می کند. »ولیان« کارشناس تغذیه بهداشت و درمان زیرکوه هم با 
معرفی خاصیت های گل گاو زبان ادامه داد: این گیاه برای گلودرد، تقویت 
اعصاب و روان، کمک به کاهش قند خون، درمان دردهای روماتیسم، پوکی 

استخوان و... مفید است.

رهاسازی آب سد سرایان برای کشاورزی

بخشی از آب سد شهید پارسای سرایان برای استفاده 
در بخش کشاورزی رهاسازی شد. رئیس اداره منابع 
آب سرایان گفت: برای سیراب کردن 120هکتار 
از اراضی پایین دست سد شهید پارسا، بخشی از آب 

این سد در اختیار کشاورزان قرارگرفت.»حجتی« 
افزود: در سه سال اخیر و برای استفاده بهینه از منابع 
آب سطحی، رهاسازی آب این سد برای اراضی پایین 

دست انجام شده است.

 00 ۱میلیارد 
برای آبادانی بشرویه 

پورغزنین - طی یک سال گذشته حدود 100 
میلیارد تومان از سرفصل های مختلف برای توسعه 
و آبادانی بشرویه جذب شد که اقدام اساسی برای 
این شهرستان به حساب می آید. فرماندار بشرویه در 
جلسه شورای اداری شهرستان با اشاره به مناسبت 
ها و برنامه های اجرا شده در ماه های اخیر گفت: 
برای مقابله با کرونا، مردم، معتمدان و همکاران 
حوزه بهداشت و درمان و شهرداری، فنی و حرفه 
ای و... به میدان آمدند و عمل جهادی آنان سبب 
شد تا عملکرد خوبی را در شهرستان شاهد باشیم. 
»شفیعی« از مسئوالن دستگاه های اجرایی خواست 
عملیات اجرایی پروژه های عمرانی را آغاز کنند چرا 
که هر گونه اهمال کاری سبب می شود تا اعتبار به 
دستگاه دیگری منتقل شود. همچنین باید نظارت 
جدی بر پروژه ها انجام شود و کارگاه های اجرایی در 

45 روز آینده فعال باشد.

تامین زمین مسکن فرهنگیان فردوس و طبس 

زمیـن مـورد نیـاز بـرای احـداث مسـکن فرهنگیـان 
فـردوس و طبـس در قالـب طـرح اقـدام ملـی تامیـن 
شـد. مدیـرکل راه و شهرسـازی، بـا بیـان ایـن کـه 
بـر اسـاس تفاهـم نامـه وزیـران راه و شهرسـازی و 
آموزش و پـرورش آمادگـی الزم برای تامین مسـکن 
فرهنگیـان درقالـب طـرح اقـدام ملـی وجـود دارد، 
افزود: تامین زمیـن در فردوس و طبس انجام شـده 

اسـت و مشـکلی بـرای تامیـن زمیـن در نهبنـدان، 
و  درمیـان  زیرکـوه،  سربیشـه،  فـردوس،  قایـن، 
بشـرویه وجـود نـدارد. »داعـی« ادامـه داد: در مرکز 
اسـتان نیـز برنامـه ریـزی الزم انجـام و مصـوب شـد 
تـا  حداکثـر  متقاضیـان  تعـداد  نهایـی  فهرسـت 
اول تیـر توسـط اداره کل آمـوزش و پـرورش بـه راه 

وشهرسـازی اعـالم شـود.

پروژه های  پنچر در  راه های  خوسف 

انصاری - پراکندگی بسیار زیاد، جمعیت کم و تخصیص ناچیز منابع اعتباری سه 
چالشی که سبب شده است تا پروژه های بسیار مهم حوزه راه خوسف بر زمین بماند. 
فرماندار خوسف در گفت و گو با »خراسان جنوبی« جاده خوسف به نایبند از مسیر 
مجتمع گردشگری آبگرم لوت، خوسف به شهداد از طریق روستای معدن قلعه زری، 
راه دسترسی به مجتمع فرهنگی و مذهبی بلنجیر، جاده مزار شاه سلیمان علی 
)ع( را از جمله پروژه های ناتمام و نیازمند اعتبار ملی در این شهرستان اعالم کرد. 
»شفیعی« با بیان این که در سفر استاندار به خوسف منابع اعتباری قابل مالحظه ای 
برای آسفالت راه های روستایی شهرستان تخصیص یافت، افزود: سال گذشته راه 6 
روستای شهرستان به طول 22 کیلومتر و با اعتبار 75 میلیارد ریال آسفالت شد. او 
روکش آسفالت 36 کیلومتر از محورهای مواصالتی شهرستان را با اعتبار 30 میلیارد 
ریال از دیگر اقدامات انجام شده دانست و ادامه داد: مسیر خوسف - طبس که یکی از 
پرترددترین جاده های استان به حساب می آید منابع اعتباری زیادی برای ایمن سازی 
و احداث باند دوم می طلبد. وی  گفت: اداره های کل بنیاد مسکن و راهداری و حمل و 
نقل جاده ای 19 میلیارد ریال برای تامین روشنایی ورودی روستای ماژان اختصاص 
دادند که تا پایان تابستان این طرح به بهره برداری می رسد. او ادامه داد: 97 درصد 

روستاهای باالی 20 خانوار خوسف از راه آسفالته برخوردار است.

را نداشـته باشـد.گویا فقـط در فـاز اول این پـروژه غول 
پیکـر بـرای 300 نفـر اشـتغال مسـتقیم ایجاد و سـفره 
بیـکاری از 300 خانـواده برچیـده شـود.البته آن هـا 
گفتـه انـد ایـن فـاز اول اسـت و در فازهـای بعـدی آمـار 
اشـتغال را بـه چنـد برابـر افزایـش مـی دهنـد. اگـر چـه 
کرونا بلیت مسافرت های مردم و مسـئوالن را لغو کرد 
ولـی مدیـران مرکز بـا رعایـت پروتـکل های بهداشـتی 
مسـافر قاین می شـوند تا  وعـده راه اندازی فـوالد قاین 

ایـن بـار بـه تاخیـر نیفتد.
مدیرعامل فوالد ایران از جمله مدیرانی بود که 6 خرداد 
از عملیات راه اندازی این پروژه بازدید کرد و قول  

راه اندازی پروژه را تا هفته دولت به طور قطعی داد.
به گفته  »امیر حسین نادری« در مرحله اول این پروژه 
برای 300 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد 
شد. او از راه اندازی فاز احیای اسفنجی این پروژه نیز 
خبرداد و علت تاخیر را دراین پروژه به گردن کرونا 
انداخت.گویا چاشنی این بازدید به دیدار نماینده تازه 
نفس قاینات و زیرکوه که در اردیبهشت با او انجام شد 

برمی گردد.
»سلمان اسحاقی« قول برطرف کردن موانع راه اندازی 
پروژه را در دیدار با مدیرعامل گرفت و این اولین قدم 

توسعه را وارد کارنامه اش کرد. 
روزنامه خراسان جنوبی در آخرین پیگیری خود از 
وضعیت پروژه، دوم اردیبهشت با عنوان »آب و جارو 
برای راه اندازی ابر پروژه صنعتی استان در هفته 
منتشر  مطلب  پرداخت.در  موضوع  این  به  دولت« 
شده به این موضوع اشاره شد که پروژه فوالد قاینات 
پس از سال ها وقفه در کار به دالیل تحریم و مشکالت 
اعتباری، سال گذشته پس از واگذاری به شرکت ملی 

فوالد ایران وارد فاز اجرایی بهتری شد.
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قطعات خودرو و 
مخزن و کمیاب 
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کردن خودرو تا 
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چک ها، دچار مشکل 
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خسروی

تومان  میلیارد   500 و  هزار   6 گذشته  سال  آذر   
تسهیالت بالعوض برای دوگانه سوز کردن خودروها 
با تصویب شورای اقتصاد برای یک میلیون و 900 
کشور  در  شخصی  مسافربر  و  بار  وانت  ون،  هزار 
اختصاص یافت؛ طرحی که هدف آن کاهش و هدایت 
 CNG هزینه های بار و مسافر به سمت استفاده از
بود اما با گذشت چند ماه از آغاز ثبت نام؛ بسیاری 
از متقاضیان بالتکلیف مانده و اقدام به تهیه مخزن 

CNG و قطعات از بازار آزاد کرده اند.

انتظار 5 ماهه
یکی از رانندگان تاکسی می گوید: با گذشت پنج ماه 
از ثبت نام، موفق به دریافت مخزن و لوازم جانبی آن 
نشدم و با توجه به هزینه های باالی بنزین و مقرون به 
صرفه نبودن آن، به ناچار برای تهیه مخزن در بازار 
آزاد با هزینه باال در حد پنج میلیون تومان اقدام کردم.
یک راننده آژانس هم با اشاره به ثبت نام در سایت 
اعالمی برای دوگانه سوز کردن خودرو، از انتظار چند 
ماهه و اقدام نشدن در این باره گالیه دارد و اظهار می 
کند که سهمیه اختصاصی بنزین برای فعالیت در 
آژانس به صرفه نیست و باید زودتر برای گازسوز کردن 
خودرو اقدام می کردم چراکه امیدی به پرداخت 
تسهیالت اعالمی نیست و به نظر در حد دلخوش 
کردن رانندگان است. وی گفت: هفته گذشته از 
طریق فضای مجازی یک مخزن به قیمت سه میلیون 

و 500 هزار تومان تهیه و نصب کردم.

افزایش 3 برابری قیمت
مسئول یکی از مراکز مجاز نصب CNG هم با اشاره 
به افزایش سه برابری قیمت مخزن و لوازم جانبی 
تسهیالت  به  خودروها،  کردن  سوز  دوگانه  برای 
اختصاصی به این منظور هم گریزی می زند و می 
گوید: با گذشت چند ماه از این موضوع، اقدامی نشده 
است و متقاضیان در صف انتظار به سر می برند در 

حالی که روز به روز قیمت ها افزایش می یابد. 
به  تسهیالت  ارائه  از  صحبت  زمانی  گفت:  وی 

مخزن  گذاشتن  اختیار  در  و  عمومی  خودروهای 
رایگان بود و من هم برای دریافت مجوز و تجهیز 
20 میلیون تومان هزینه کردم اما  کارگاه، حدود 
چند ماه است موضوع به تعویق افتاده است و خبری 
نیست، بنابراین پیشنهاد می کنم متقاضیان دوگانه 
سوز کردن خودروها به هوای ثبت نام نباشند و هر 
چه زودتر برای دوگانه سوز کردن خودروی خود 

اقدام کنند.  
وی به کمبود تجهیزات و مخزن به ویژه در روزهای 
ابتدایی سهمیه بندی بنزین هم اشاره و اضافه می 
کند: آن زمان افراد با هر قیمتی حاضر به تهیه آن در 
بازار آزاد بودند هرچند افرادی هم که با قیمت باال 
اقدام به خرید کردند، ضرر نکردند چون روز به روز 

قیمت ها در حال افزایش است.
وی قیمت مخزن نو و دست دوم همراه کیت و لوازم 
جانبی را به ترتیب هفت و بیش از 6 میلیون تومان 
اعالم می کند و می افزاید: قبل از سهمیه بندی بنزین 
هزینه آن یک میلیون و 500 تا یک میلیون و  800 

هزار تومان بود. 
او وضعیت تجهیزات را در شرایط کنونی بهتر از قبل 
می داند اما با اشاره به گرانی آن می افزاید: در گذشته 
صورت  در  افراد  و  شد  نمی  انجام  مخزن  آزمایش 
اطمینان از کیفیت قطعه و مخزن، آن را خریداری 
کارکرد  و  شرط  تاریخ  االن  اما  کردند  می  نصب  و 
و  ها  قیمت  بنابراین  است،  ریسک  سال  هفت  زیر 

حساسیت ها در این باره افزایش یافته است.

نوسان روزانه قیمت ها
مسئول ثبت نام یکی از مراکز مجاز دوگانه سوز کردن 
خودروها هم با اشاره به ثبت نام متقاضیان از آذر سال 
گذشته در سایت، می گوید: از آن زمان چیزی اعالم 

نشده و فقط 13 کیت تحویل شده است.
»فرجادپور« دسترسی به آمار متقاضیان ثبت نام شده 
را بر عهده مسئوالن مربوط در پایتخت اعالم و اضافه 
می کند: هزینه مخزن و کیت در ثبت نام گذشته از دو 
میلیون و 500 تا سه میلیون و 500 هزار تومان بود 

اما با توجه به اطالعیه جدید و تغییرات در سامانه ثبت 
نام، شنیده ها حاکی از کاهش مبالغ دارد هرچند 

هنوز اقدامی نشده است.
وی هزینه آزاد دوگانه سوز کردن خودروها را بیش از 
6 میلیون تومان مطرح می کند و می افزاید:   بسیاری 
از افراد به دنبال ثبت نام در سامانه و استفاده از 
تسهیالت درنظر گرفته شده هستند چرا که پرداخت 
نقدی در این شرایط سخت است اما به دلیل به تعویق 
افتادن تحویل مخزن و قطعات و انتظار چند ماهه از 
ثبت نام و افزایش هزینه های بنزین، بیشتر سراغ 

دوگانه سوز کردن خودرو در بازار آزاد هستند.
وی با اشاره به تغییر و نوسان روزانه قیمت مخزن 
و قطعات ادامه می دهد: روز گذشته یک مخزن به 
قیمت سه میلیون و 800 هزار تومان و روز قبل از آن 
به قیمت سه میلیون و 500 هزار تومان در بازار آزاد 

خرید و فروش شد.
وی با اشاره به صدور گواهی سالمت برای خودروها 
از بهمن سال گذشته می افزاید: با این اقدام، خودرو 
ایمن سازی و مخزن  CNG مشتری آزمایش می شود 

و نمی تواند غیرقانونی کار کند.

پاسخ مسئول
CNG شرکت ملی پخش فراورده  سرپرست واحد 
های نفتی استان هم با اشاره به این که دسترسی 
به آمار و جزئیات استانی درباره طرح دوگانه سوز 
کردن خودروها از عهده مناطق شرکت ملی پخش 
خارج است و مناطق در این باره دخالت و تصرفی 
ندارند، می گوید: بر اساس شنیده ها، کمبود قطعات 
خودرو و مخزن و کمیاب شدن آن، از دالیل اصلی 
طوالنی شدن زمان ثبت نام برای طرح دوگانه سوز 
کردن خودرو تا زمان تحویل است که آن هم ارتباطی 
و  ندارد  نفتی  های  فراورده  پخش  ملی  شرکت  به 
سیاست گذاری، کشوری است. به گفته سید »علی 
اکبری« مناطق هم همان اطالعات منتشر شده در 
رسانه های عمومی درباره آخرین اقدامات و جزئیات 

کشوری را دارند.

تسهیالت 57 میلیاردی، سهم شرکت های دانش بنیان 

زهـرا قربانـی –57 میلیـارد و 430 میلیـون تومان 
تسـهیالت، سـهم سـال گذشـته شـرکت های دانش 

بنیـان و فنـاور اسـتان بود.
رئیـس پـارک علـم و فنـاوری اسـتان بـا اشـاره بـه این 
که این تسـهیالت از پنج سـر فصـل تخصیـص یافت، 
به خبرنگار ما گفـت: از این مبلغ 54 میلیـارد تومان 
از طـرف صندوق نـوآوری و شـکوفایی در نظـر گرفته 
شـد کـه 48 میلیـارد تومـان مصـوب شـرکت هـای 

دانـش بنیـان پـارک علـم و فنـاوری بود.
»ناصـری« افـزود: همچنیـن یـک میلیـارد و 860 
میلیـون تومـان از طـرف پـارک در اختیـار شـرکت 
های دانـش بنیان و فنـاور قـرار گرفت و یـک میلیارد 
و 100 میلیون تومان به صورت تسـهیالت پرداخت 
شـد و افزون بر ایـن از منابعـی مانند بنیـاد برکت هم 
220 میلیـون تومـان و از صنـدوق کارآفرینـی امیـد 
هـم 250 میلیـون تومـان تسـهیالت در اختیـار ایـن 

شـرکت هـا قـرار گرفت.
وی تعـداد شـرکت هـای دانـش بنیـان اسـتان را 35 
و تعـداد شـرکت هـای فنـاور را 140واحـد اعـالم 

کـرد و افـزود: این شـرکت ها در حـوزه هـای مختلف 
معدنی، گیاهـان دارویی، بـرق الکترونیـک و آی تی 

فعـال هسـتند.
او با اشـاره بـه این کـه از این تعـداد 24 شـرکت برای 
مقابله بـا بیمـاری کرونا به ارائـه خدمـات پرداختند، 
افـزود: محصـوالت و فعالیـت هـای ایـن شـرکت هـا 
بیشـتر تولید عرقیجـات، دسـتکش یک بـار مصرف، 
ماسـک، محلول ضدعفونی کننده سـطوح و دسـت، 

شـیلد محافـظ صـورت و ... بوده اسـت.
وی تصریـح کـرد: شـیوع کرونـا سـبب شـد بسـیاری 
فنـاور  واحدهـای  و  پـارک  فعـال  شـرکت های  از 
اسـتان دچـار آسـیب شـوند بنابرایـن حمایـت از ایـن 
واحدهـا در دسـتور کار قـرار گرفت تـا بخشـی از این 

خسـارت ها جبـران شـود.
وی از بخشـودگی اجـاره بهای سـه ماه ابتدای سـال 
99 واحدهـای فنـاور صدمـه دیـده از کرونـا خبـر 
داد و افـزود: همچنیـن چـک اجـاره بهـای سـه مـاه 
پایـان سـال 98 واحدهـای فنـاور بـه مـدت 6 مـاه بـه 

تعویـق افتـاد.

	 کدبانو	

باقلوای خانگی تركیه
مواد الزم: تخم مرغ: 3 عدد/ شیر: یک پیمانه/ 
روغن مایع: یک پیمانه/ نمک: یک و یک چهارم 
قاشق چاي خوری/ آرد: به میزان الزم/ آرد 
نشاسته: به میزان الزم/ گردوی خرد شده: ٥00 
گرم/ كره: 150 تا 200 گرم/ مواد الزم شربت: 
شكر: 4 پیمانه/ آب: 2.5 پیمانه/ آب لیمو ترش: 

یک قاشق مربا خوری
طرز تهیه : 

یک مربی آشپزی گفت: ابتدا تخم مرغ را همراه 
شیر، روغن مایع و نمک درون كاسه می ریزیم و 
مخلوط  و سپس آرد را اضافه می کنیم و با دست 
ورز می دهیم تا خمیر یكدست شود و به دست 
نچسبد. بعد خمیر را به 1٥ قسمت به صورت ورقه 
تقسیم و آن را كمي با وردنه و به كمك آرد نشاسته 
باز می کنیم. سپس پنج الیه خمیر به اندازه سینی 
مخصوص باقلوا باز می کنیم و پس از قرار دادن 
هر الیه در ظرف، روي آن کره می زنیم و در الیه 
آخر گردوها را اضافه می کنیم و سپس خمیر را با 
چاقو برش می زنیم. »محمدی« افزود: سینی را 
تا زمان طالیي شدن سطح باقلوا در طبقه وسط 
فر با 17٥ درجه سانتي گراد قرار می دهیم. آن 
را از فر خارج می کنیم و شربت خنک شده را روی 

باقلوای گرم می ریزیم.

دمنوش					

تقویت کننده سیستم ایمنی
این روزها بدن بیشتر از هر زمان دیگر به تقویت 
سیستم ایمنی نیاز دارد. بنابراین برای افزایش 
دمنوش  شود  می  توصیه  بدن  ایمنی  سیستم 
دارچین و آب میوه مصرف کنید. برای تهیه این 
دمنوش به مقداری آب پرتقال و آب لیمو، سوسن 
تایلندی، چوب دارچین برای هر فنجان، چای 
مورد عالقه و عسل نیاز است. پس از تهیه مواد، 
تشکیل  مواد  و  برسانید  جوش  نقطه  به  را  آب 
دهنده به جز چوب دارچین،چای و لیمو را به 
آن اضافه سپس به مدت 10 دقیقه صبر کنید و 
در ادامه این مواد را هم به عنوان چاشنی به آن 
بیفزایید. در پایان برای شیرین شدن مقداری 
مطابق دلخواه عسل به آن اضافه و میل کنید. این 
دمنوش سبب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود 
و شما را از ابتال به بیماری های ویروسی محافظت 
می کند. همچنین این دمنوش یک نوشیدنی 

نشاط آور برای شماست.

نکته

بارداری پرخطر

احتمال بـارداری زنـان در 35 تا 39 سـالگی، بـه یک چهـارم کاهش مـی یابد. 
مدیـر گـروه سـالمت، خانـواده، جمعیـت و مـدارس اسـتان بـا اشـاره بـه ایـن که 
ازدواج دیرهنـگام و همچنین بـه تأخیر انداختن بـاروری، تا زمانی کـه خانواده 
به بهترین شـرایط از نظـر اجتماعی، اقتصادی و ... برسـد، می توانـد بر باروری 
زن و مـرد تأثیـر بگـذارد و بـاروری را بـا مشـکل مواجـه کنـد، گفـت: احتمـال 
بـارداری زنـان در 35 تـا 39 سـالگی بـه یـک چهـارم کاهـش مـی یابـد و در 40  
تـا 45 سـالگی میـزان بـاروری 95 درصـد کمتـر از دهـه سـوم زندگـی خواهـد 
بود. دکتـر »مصطفوی« با اشـاره به کاهش میـزان باروری در مـردان پس از 40 
سـالگی افزود: اگرچه مردان در سـنین 70 یا حتی 80 سـالگی هـم می توانند 
قدرت باروری داشـته باشند  ولی سـنین جوانی بهترین زمان برای فرزندآوری 
اسـت .بـه گفتـه وی، اگر چـه بـا افزایش سـن احتمـال بـروز برخی مشـکالت در 
بـارداری وجـود دارد امـا امـروزه با پیشـرفت علم پزشـکی دیگـر بـارداری باالی 
35 سـال را پرخطـر نمـی دانیـم و چنـان چـه زوج هـا بـه تعـداد فرزنـد دلخـواه 
نرسـیده اند در صورت مراجعه به موقع قبـل از بارداری، دریافـت مراقبت های 
پزشـکی و بهداشـتی هنـگام بـارداری می تـوان بـا مدیریت بهتـر، احتمـال بروز 

مشـکالت مرتبط بـا سـن را در آن هاکاهـش داد.

بازار قیمت لوازم خانگی؛ استیصال خریدار و فروشنده 

انصاری-بازار لوازم خانگی یکی از بازارهای شاخص 
و مهمی است که از آغاز سال جدید موج افزایش قیمت 
را تجربه کرده است و این روزها نیز اگر کاالیی فروخته 
شود پس از استعالم، به قیمت روز در اختیار خریدار 
قرار می گیرد. خیابان شهید منتظری از مراکز عمده 
عرضه لوازم خانگی است اما چندان خبری از حضور 
مشتری نیست، علت را هم که از فروشندگان بپرسی، 
اغلب نوسان و گرانی اجناس را مطرح می کنند. با چند 
نفر که برای خرید به این خیابان آمده اند همکالم می 
شوم، تازه  عروسی می گوید که گرانی قیمت ها باعث 

شد تا نتوانم بیشتر از چند قلم کاال تهیه کنم. دو خانم 
هم که برای خرید جهیزیه آمده بودند اظهار کردند که 
قیمت ها به حدی افزایش یافته که امکان خرید محدود 
شده است. یکی دیگر از شهروندان هم با گالیه از درج 
نشدن قیمت روی برخی لوازم خانگی، می گوید: 
وقتی علت این موضوع را جویا شدم خریدار گفت 
نوسان زیاد است و اگر کاالیی هم خریداری شود، پس 
از سفارش، موقع تحویل به روز محاسبه می شود. یک 
بازنشسته هم اظهار می کند که برخی لوازم خانگی با 
یک مارک مشخص در دو مغازه تفاوت قیمت زیادی 

دارد. فروشندگان لوازم خانگی هم این روزها دل پر 
دردی دارند. به گفته یکی از آن ها، تا سال پیش مردم 
از ترس گران شدن دوباره کاالها خرید انجام می دادند 
اما امسال توانایی خرید ندارند. فروشنده ای هم می 
گوید: بازار لوازم خانگی رونق ندارد و حال آن خوب 

نیست و تورم مردم را از خرید باز داشته است.

کاهش 60 درصدی توان خرید مردم
رئیس اتحادیه لوازم خانگی بیرجند نیز می گوید: لوازم 
خانگی از نوروز بین 10 تا 15 درصد افزایش قیمت 
دارد و به طور تقریبی کاهش 60 درصدی توان خرید 
مردم را به همراه داشته است در نتیجه مردم به سمت 

خرید لوازم خانگی نمی روند، مگر ناچار شوند.
وی با اشاره به بدقولی های دولت می افزاید: دولت 
در رسانه ها اعالم کرد فروردین و اردیبهشت چک ها 
برگشت نخورد و بانک ها مراعات مردم را در اوضاع 
کرونایی بکنند، اما برخی بانک ها تاخیر وام را محاسبه 
نکردند و فروشندگان با برگشت خوردن چک ها، دچار 

مشکل شدند.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
سازمان صمت نیز گفت: هر واحد صنفی که قیمت کاال 

را درج نکند، متخلف است. 
به گفته »تهوری« مردم در صورت مشاهده درج نشدن 
قیمت روی کاال موضوع را به سامانه 124 گزارش 

دهند تا   پیگیری شود.

کمک 99 میلیارد ریالی خیران به نیازمندان
ضحی- خیران 99 میلیارد ریال در قالب رزمایش همدلی به نیازمندان استان 
کمک کردند. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان در گفت گو با خبرنگار 
ما از کمک 99 میلیارد ریالی مردم و خیران استان در قالب رزمایش همدلی برای 
اجرای طرح اطعام مهدوی به نیازمندان خبرداد وگفت: در ماه مبارک رمضان این 
کمک ها جمع آوری شد. »سلم آبادی« افزود: از ابتدای ماه رمضان تا عید فطر 279 
هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان استان توزیع شد که ارزش هر پرس غذا حدود 
10 هزار و 600 تومان بود. به گفته وی خیران در طرح همسفره برای توزیع غذای 
گرم بین نیازمندان 29 میلیارد و 653 میلیون ریال کمک مالی کردند. وی از 
توزیع 36 هزار بسته غذایی با اعتبار 66 میلیارد و 922 میلیون ریال از محل کمک 
های مردمی در بین مددجویان و نیازمندان و 42 هزار بسته افطاری ساده خبر 
داد و گفت: هزینه این افطاری های ساده دو میلیارد و 456 میلیون ریال بود که به 
همت خیران و با مشارکت مردم استان تأمین شد. به گفته وی 36 آشپزخانه برای 
طبخ اطعام نیازمندان از ابتدای ماه مبارک رمضان در قالب طرح همسفره با عنوان 

» اطعام مهدوی« با رعایت کامل اصول بهداشتی در سراسر استان راه اندازی شد.

92	مددجو	نان	آور	شدند

کارآفرینی امداد 

با اجرای 84 طرح شهری و روستایی طی دو ماه امسال، 92 نفر از جامعه زیر 
پوشش امداد استان به درآمد رسیدند. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
امام خمینی)ره( به خبرنگار ما گفت: در دو ماه امسال 84 طرح  اشتغال به 
مبلغ 29 میلیارد ریال برای جامعه هدف در استان اجرا شد. »حسینی« با بیان 
این که در این مدت برای 92 نفر فرصت شغلی فراهم شده است افزود: 50 نفر 
آموزش های الزم را فرا گرفتند و 14 نفر از طریق کاریابی ها شاغل شدند. به گفته 
وی در این مدت 132 متر مربع فرش دست باف به ارزش 200 میلیون تومان 

توسط سه هزار و 100 بافنده در دو هزار و 52 کارگاه بافته شد.

گلریزان	باعث	شد

بازگشت به خانه

قاسمی- ماه رمضان امسال با همکاری خیران و گذشت شاکیان 10 نفر از 
زندانیان جرایم غیر عمد آزاد شدند. 121 نفر به دلیل جرایم غیر عمد تا چند 
روز قبل در زندان بودند اما آن طور که مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی 
خراسان جنوبی گفت: با گذشت شاکیان و کمک خیران، 10 نفر از آن ها به 
آغوش خانواده هایشان بازگشتند. به گفته »هاشمی« آن ها یک میلیارد و 342 
میلیون تومان بدهی داشتند که برای آزادی این افراد حدود 700 میلیون 
تومان به صورت نقدی و تعهد خیران تامین شد. وی 904 میلیون تومان گذشت 
شاکیان را اقدامی خداپسندانه مطرح و اضافه کرد: هم اکنون 111نفر دیگر به 
دلیل جرایم غیر عمد زندانی هستند که حدود 24 میلیارد تومان بدهی دارند. 
بنا به آمار وی سال قبل 82 نفر به دلیل جرایم مالی از زندان های استان آزاد 
شدند که 57 نفر محکومیت مالی، 20 نفر مهریه، چهار نفر دیه و نفقه   داشتند.

شهروندان انتقاد کردند

برنج های کم کیفیت در سبد 
تنظیم بازار

اکبری - توزیع اقالم تنظیم بازار قبل از شروع ماه 
رمضان آغاز و با استقبال شهروندان هم مواجه شد 
اما در این بین کیفیت برنج های توزیعی با گالیه 
برخی خریداران و حتی عرضه کنندگان همراه 
بود. یک راننده آژانس، گفت: با توجه به قیمت 
مناسب برنج نسبت به دیگر انواع آن در بازار، اقدام 
به تهیه چند کیسه برای خانواده هفت نفره خود 
و فرزندم کردم اما وقتی اقدام به پخت کردیم از 
کیفیت پایین آن مطلع شدم بنابراین سه کیسه را به 
فروشنده برگشت دادم که اعالم کرد ،برنج مناسب 
برای جایگزین کردن ندارد و آن را در انبار قرارداد تا 
به نام خودم به فروش برساند. شهروند دیگری هم 
که اقدام به تهیه برنج تنظیم بازار کرده است، گفت: 
یک کیسه برنج خریدم و پس از طبخ پی به کیفیت 
پایین آن بردم و برای تعویض اقدام کردم که به 
دلیل باز شدن کیسه، فروشنده آن  را پس نگرفت. 
به گزارش خراسان جنوبی فروشنده یک فروشگاه 
نیز اظهارکرد که برنج های تهیه شده درمقایسه 
با دفعات قبل کیفیت پایین تری داشت و پس از 
آن که تعدادی از خریداران به برگشت این کاال 
اقدام کردند ما نیز محموله ارسال شده را برگشت 
دادیم. معاون سازمان صمت نیز با بیان این که 
بیش از 8 هزار تن برنج تنظیم بازار توزیع شده 
است، گفت: شکایتی مبنی بر پایین بودن کیفیت 
اقالم تنظیم بازار و برنج نداشته ایم و برنج توزیع 
شده در بازار از کیفیت مناسب برخوردار است. 
»جویبان« افزود: تمام محموله های اقالم تنظیم 
بازار تاییدیه وزارت بهداشت دارد و اگر محموله 
ای با کیفیت پایین توزیع شده است فروشندگان 
باید در زمان تحویل بار دقت کافی داشته باشند 
است  ممکن  بارگیری  زمان  در  گاهی  که  چرا 
 بارش باران یا ... سبب آسیب به محموله شود.

بهارانه کتاب با 128 میلیون 
فروش 

فروش کتاب در طرح بهارانه استان به یک میلیارد و 
280 میلیون ریال رسید. این مطلب را معاون امور 
فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بیان و اضافه کرد: امسال برای اولین بار طرح 
فصلی فروش کتاب با عنوان بهارانه کتاب از 20 تا 
30 اردیبهشت با شعار » بهار کتاب همزمان با بهار 
دل ها« اجرا شد که  10 کتاب فروشی در استان در 
طرح شرکت کردند. بنا بر آمار »محمود رمضانی« 
در این طرح چهار هزار و 9 جلد کتاب خریداری 
شد که از این تعداد سه هزار و 732 کتاب در مرکز 
استان و بقیه در شهرستان ها به فروش رسید و 
بیشترین فروش کتاب در مرکز استان به میزان یک 

میلیارد و 156 میلیون ریال است.

مشاوره

کلید طالیی اعتماد به نفس کودک

هیچ چیز به اندازه مسئولیت دادن به کودکان اعتماد به نفس آن ها را افزایش 
نمی دهد، پس سعی کنید به فرزند خود مسئولیت های متناسب با سنش 
را واگذار کنید. خواهید دید که هرگاه او مسئولیتش را انجام می دهد چه 
رضایت خاطری پیدا و احساس می کند که چقدر در خانواده اش فرد مهمی 
است. مثال از کودک سه یا چهار ساله خود بخواهید جعبه دستمال کاغذی را 
روی میز ناهارخوری بگذارد یا از کودک هفت ساله خود بخواهید لباس ها را 
پس از خشک شدن مرتب و در قفسه قرار دهد. سعی کنید این احساس درونی 
را در آن ها به وجود آورید که خودشان باید مشکالتشان را حل کنند. حتی در 
زمان تفریح کودکانه اش از اوبخواهید برایتان گل بچیند، با این کار افزون 
براین که به او مسئولیتی واگذار کرده ، توانسته اید بفهمانید که به او توجه 

خاصی هم دارید.

10	خودروی	احتکاری		در	2	واحد	مسکونی

دنده احتکار در کوچه پس 
کوچه های بیرجند

10 خودروی سواری احتکار شده ایرانی و خارجی 
به ارزش دو میلیارد و 350 میلیون تومان در بیرجند 
کشف شد. فرمانده انتظامی استان گفت: با توجه به 
آشفتگی های اخیر بازار خودرو و نوسان قیمت ها، افراد 
سودجو و فرصت طلب به امید دستیابی به سود های کالن 
حاصل از این نوع معامالت، اقدام به نگهداری خودرو های 
صفرکیلومتر و فاقد پالک در پارکینگ های عمومی، 
انبار ها و خودداری از عرضه آن ها  در بازار کردند که بررسی 
این موضوع به  صورت ویژه توسط پلیس آگاهی استان در 
دستور کار قرار گرفت و دو محل احتکار شناسایی شد. 
سردار »مجید شجاع« افزود: مأموران پلیس آگاهی با 
دریافت اطالعاتی مبنی بر احتکار خودرو در دو منزل 
مسکونی شهر بیرجند، محل احتکار خودرو ها را شناسایی 
کردند که با هماهنگی مقام قضایی، در بازرسی از این 
منازل 6 سواری پژو، یک سواری کیاسراتو، یک سواری 

هایما، یک سواری ساندرو و یک پراید کشف شد.
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