
استاندار خراسان جنوبی در تشریح اقدامات سال ۹۸:

ایجاد اشتغال پایدار از اولویت های سال جاری

موز؛ یک دالر و 40 سنت

پنجه عقابی که ِشکار شد

باز شدن دروازه جهنم برای یانکی ها از طبس

شیوع کرونا ۱۶0 میلیارد ریال به جامعه فرهنگی هنری خسارت زد
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اولین مرحله رزمایش »کمک مؤمنانه« 

در خراسان جنوبی آغاز شد

مسئوالن در شرایط کرونایی اقتصاد را بر سالمت ترجیح دادند
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ـــت  ـــم اردیبهش ـــبت پنج ـــه مناس ـــی ب ـــی در پیام ـــان جنوب ـــتاندار خراس اس
ــزرگ  ــه بـ ــن حادثـ ــت: ایـ ــس گفـ ــکا در طبـ ــت آمریـ ــالروز شکسـ سـ
ــادی و  ــکنی، بی اعتمـ ــه پیمان شـ ــر مقولـ ــی بـ ــر موضوعـ ــش از هـ بیـ
خـــوی تجاوزگـــری هیـــات حاکمـــه آمریـــکا تاکیـــد دارد. محمدصـــادق 
معتمدیـــان در ایـــن پیـــام نوشـــت: صحـــرای طبـــس در نیمـــه شـــب 
پنجـــم اردیبهشـــت ۱۳۵۹ شـــاهد یکـــی از وقایـــع بی نظیـــر در تاریـــخ 
مقاومـــت ملت هـــای ســـتمدیده در برابـــر آمریـــکا و قلدری هایـــش 
ـــرای  ـــک، ب ـــرای تاری ـــن ها در آن صح ـــدا ش ـــه اذن خ ـــه ب ـــی ک ـــود؛ آنجای ب
حفاظـــت از انقـــاب الهـــِی امـــام خمینـــی )ره( مأمـــور و جنـــود خـــدا 
شـــدند. وی اظهـــار داشـــت: در ایـــن روز، حملـــه نظامـــی و دخالـــت آشـــکار 
آمریـــکا در امـــور داخلـــی ایـــران کـــه بـــا صـــرف هزینه هـــای هنگفـــت 
طراحـــی شـــده بـــود، بـــا الطـــاف الهـــی و امدادهـــای غیبـــی خداونـــد 

ــلطه گر و  ــت سـ ــد و ماهیـ ــت انجامیـ ــه شکسـ ــس بـ ــرای طبـ در صحـ
ـــدا  ـــل هوی ـــن المل ـــکا بیـــش از پیـــش در جامعـــه بی ـــت پیشـــه آمری جنای
ـــت  ـــوری وق ـــی و رئیـــس جمه ـــه ســـردمداران آمریکای ـــی ب ـــه مهلک و ضرب
ـــزود:  ـــی اف ـــان جنوب ـــت در خراس ـــی دول ـــده عال ـــد. نماین ـــکا وارد ش آمری
ـــران،  ـــوری اســـامی ای ـــدس جمه ـــخ نظـــام مق پنجـــم اردیبهشـــت در تاری
روزی اســـت کـــه بایـــد بـــه آمریکایی هـــا یـــادآور شـــد، اگـــر بخواهنـــد 
ـــرآن و  ـــان ق ـــان، کتابش ـــان ایم ـــه ساحش ـــتند ک ـــی بایس ـــل مردم در مقاب
ـــاز دراز  ـــت نی ـــروردگار دس ـــوی پ ـــه س ـــز ب ـــت و ج ـــام اس ـــان اس مکتبش
ـــرد:  ـــح ک ـــند. وی تصری ـــواری باش ـــت و خ ـــرای خف ـــد پذی ـــد، بای نمی کنن
ـــال و  ـــد متع ـــاری خداون ـــت ی ـــن آن دس ـــه در مت ـــزرگ ک ـــه ب ـــن حادث ای
ـــکار  ـــران آش ـــت ای ـــامی و مل ـــاب اس ـــظ انق ـــرای حف ـــی ب ـــای اله امداده
ـــادی  ـــکنی، بی اعتم ـــه پیمان ش ـــر مقول ـــی ب ـــر موضوع ـــش از ه ـــت، بی اس

ـــه  ـــات حاکم ـــری هی ـــوی تجاوزگ و خ
آمریـــکا تأکیـــد داشـــته و بـــر لـــزوم 
هوشـــمندی نســـبت بـــه مکـــر و 
ــوت  ــزرگ و طاغـ ــیطان بـ ــه شـ حیلـ
زمـــان تأکیـــد می کنـــد. معتمدیـــان 
گفـــت: اینجانـــب ضمـــن گرامیداشـــت 
مفتضحانـــه  شکســـت  ســـالروز 
ـــس  ـــرای طب ـــی در صح ـــتکبار جهان اس

ـــاد و خاطـــره ســـردار رشـــید اســـام شـــهید محمـــد منتظـــر  و همچنیـــن ی
ـــل  ـــام راح ـــد ام ـــای بلن ـــه آرمان ه ـــل ب ـــگان را در نِی ـــت هم ـــم، موفقی قائ
عظیـــم الشـــأن )ره( در پرتـــو منویـــات رهبـــر معظـــم انقـــاب اســـامی، از 

ــم. ــالت می نمایـ ــال مسـ ــد متعـ درگاه خداونـ

 واقعه طبس بر پیمان شکنی و تجاوزگری آمریکا تأکید دارد
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ـــان  ـــیمای خراس ـــدا و س ـــر کل ص مدی
ـــال در  ـــه امس ـــان اینک ـــا بی ـــی ب جنوب
ــای  ــان برنامه هـ ــارک رمضـ ــاه مبـ مـ
و  مختلـــف  تامینـــی  و  تولیـــدی 
ـــای  ـــیما و فض ـــدا ، س ـــی از ص متنوع
مجـــازی بـــرای مخاطبـــان رســـانه 
ـــده  ـــده ش ـــدارک دی ـــتان ت ـــی در اس مل
ـــژه  ـــه وی ـــزار دقیق ـــت: ۲۹ ه اســـت، گف
برنامـــه اعـــم از تولیـــد و تامینـــی در 
۵۹ عنـــوان از صـــدا و ســـیما و فضـــای 
ــش  ــان پخـ ــرای مخاطبـ ــازی بـ مجـ
خواهـــد شـــد کـــه از ایـــن ۲۹ هـــزار 
ــدی  ــه تولیـ ــزار دقیقـ ــه، ۱۸ هـ دقیقـ
ــه  ــا بـ ــی از آن هـ ــه بخشـ ــت کـ اسـ

ــود. ــش می شـ ــده پخـ ــورت زنـ صـ
ــن  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه دار ب آین
برنامه هــا بــه یــاد دو هــزار شــهید 
آنتــن  روی  بــه  جنوبــی  خراســان 
خواهــد رفــت، افــزود: برنامه هــا و 
میــان برنامه هایــی بــا عنــوان مکتــب 
شــهید ســلیمانی نیــز بــرای مــردم در 

ــرد. ــم ک ــش خواهی ــام پخ ــن ای ای
وی گفـــت: مـــاه مهربانـــی ویـــژه 
برنامـــه افطـــار و نســـیم رحمـــت ویـــژه 

برنامـــه ســـحرگاهان مـــاه مبـــارک 
از ســـیمای  اســـت کـــه  رمضـــان 

می شـــوند. پخـــش  اســـتان 
آینـــه دار افـــزود: جمـــع خوانـــی 
و ترتیـــل خوانـــی قـــرآن کریـــم از 
شـــبکه اســـتانی و دو ســـیما هـــر 
ـــده  ـــورت زن ـــه ص ـــاعت ۳۰: ۱۰ ب روز س

می شـــود. پخـــش 
ـــان  ـــیمای خراس ـــدا و س ـــر کل ص مدی
ـــار  ـــهر ی ـــت: ش ـــن گف ـــی همچنی جنوب
در افطار هـــا و نســـیم ســـحری در 
ســـحر های مـــاه مبـــارک رمضـــان 
از جملـــه برنامه هـــای رادیویـــی و 
ـــش  ـــد و پخ ـــی، تولی ـــخنرانی مذهب س
مســـتند هایی در خصـــوص فرهنـــگ 
انفـــاق و دســـتگیری از نیازمنـــدان 
نیـــز از دیگـــر برنامه هـــای صـــدا و 
ــت. ــی اسـ ــان جنوبـ ــیمای خراسـ سـ
وی افـــزود: بـــرای اجـــرای موفـــق 
اســـتان  پویش هـــای  و  طرح هـــا 
ـــه  ـــک مؤمنان ـــش کم ـــون رزمای همچ
مهربانـــی  پویـــش  و  مواســـات  و 
ــانی  ــاع رسـ ــتیبانی و اطـ ــم پشـ هـ

ــرد. ــم کـ خواهیـ

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی خراسـان جنوبی 
 ۱۶۰ حـدود  تاکنـون  ویـروس کرونـا  شـیوع  گفـت: 
میلیـارد ریـال بـه جامعـه فرهنگـی هنـری خراسـان 

جنوبـی آسـیب زده اسـت.
 ناصـر نبی زاده به تأثیر گسـترده فعالیت های اهالی 
فرهنـگ و هنـر اسـتان در ایـام مبـارزه بـا ویـروس 
کرونـا اشـاره کرد و اظهار داشـت: هنرمنـدان با ایجاد 
و شـرکت در پویـش هـای متعـدد فرهنگـی و هنری 
و همچنیـن سـاخت و پخـش کلیپ های هنـری، به 
مانـدگاری مـردم در خانـه و مبارزه عمومی با شـیوع 

ویـروس کرونـا کمک شـایانی کردند.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی خراسـان جنوبی 
گفـت: بایـد شـرایطی را فراهـم کنیـم تـا هنرمنـدان 
در خانـه بـا تولیـدات هنـری و فعالیـت در فضـای 

مجـازی بتواننـد بـه فعالیـت خـود ادامـه دهنـد.
جشـنواره های  و  مسـابقات  نیـز  تاکنـون  وی کـرد: 
مختلـف هنـری و فرهنگـی همچـون جشـنواره “دور 
از هـم” و مسـابقه “در خانه بمـان” در فضای مجازی 
برگـزار شـده و جشـنواره فرهنگـی و خاطـره نویسـی 

“مهمـان ناخوانـده ” نیـز در حـال برگـزاری اسـت.
نبـی زاده بـا بیان اینکه دولت نیز تسـهیات حمایتی 
بـرای ایـن بخـش درنظر گرفته تـا هنرمنـدان بتوانند 
بـا تولیدات هنـری خود و انتشـار در فضای مجازی، 
داد:  ادامـه  کننـد،  تزریـق  جامعـه  بـه  را  آرامـش 
برقـراری بیمـه بیـکاری بـرای اصحاب رسـانه، امهال 
هنـری کـه  و  فرهنگـی  هـای  مجتمـع  بیمـه  حـق 

فعالیتشـان از موضـوع کرونـا متأثـر شـده و برقراری 
امتیـازات اداره کل امـور مالیاتـی بـرای مجتمع های 
فرهنگـی، آموزشـی، هنـری و رسـانه ای اسـتان، از 
جملـه تسـهیات دولـت بـرای جامعـه فرهنگـی و 

اسـت. هنری 
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی خراسـان جنوبی 
بـا اشـاره بـه اینکه بـا توجه بـه مصوبات سـتاد ملی 
فرهنگـی،  جامعـه  و  مؤسسـات  بـا کرونـا،  مبـارزه 
فعالیت هـای  عـدم  بـه  نسـبت  قرآنـی  و  هنـری 
عمومـی خـود اقـدام کرده انـد، تصریـح کـرد: طبـق 
برآوردهـای اولیـه خسـارات وارد شـده بـه جامعـه 
شـیوع  اثـر  بـر  اسـتان  قرآنـی  و  هنـری  فرهنگـی، 
ریـال  میلیـارد   ۱۶۰ حـدود  تاکنـون  ویـروس کرونـا 
خسـارات  پیگیـری  راسـتا  همیـن  در  کـه  اسـت 
اصحـاب فرهنـگ، هنر، نشـر، تئاتر، سـینما، رسـانه، 
آموزشـگاه ها، چـاپ، مؤسسـات، کانون هـا و صنوف 
فرهنگـی  اسـتان در دسـتور کار ایـن اداره کل قـرار 

گرفتـه اسـت.
همچـون  هنـر  بخـش  تعطیلـی  از  نبـی زاده 
سـینماها، اجـرای موسـیقی و تئاتـر در اسـتان خبـر 
جملـه  از  نیـز  فرهنگـی  بخش هـای  گفـت:  و  داد 
مؤسسـات  نشـر،  چـاپ،  تبلیغاتـی،  کانون هـای 
قرآنـی، آموزشـگاه ها و هنرسـتان ها از اسـفند سـال 
از اجـرای طـرح فاصلـه گـذاری  تـا پیـش  گذشـته 
هوشـمند تعطیـل بودنـد امـا اکنـون تنهـا بـا رعایت 

دارنـد. فعالیـت  اجـازه  بهداشـتی  پروتکل هـای 

برای خدا غمخواری مردم 
امروز خراســـان جنوبی - رضازنگوئی

ـــت  ـــت هاس ـــود. در مصیب ـــی ش ـــاخته م ـــان س ـــه انس ـــت ک  در باهاس

ـــای  ـــس روزه ـــد پ ـــی رس ـــور م ـــه ظه ـــدن ب ـــاخته ش ـــار آن س ـــه عی ک

بـــا را نبایـــد فقـــط تلـــخ خوانـــد و تلـــخ چشـــید و تلـــخ چشـــاند. 

بایـــد نـــگاه، عـــوض کـــرد تـــا راه بـــه مســـیر اصـــاح گـــره خـــورد و 

ـــره  ـــی را در چنب ـــه جهان ـــخت ک ـــام س ـــن ای ـــت در ای ـــوب اس ـــدر خ چق

مشـــکات نشـــانده اســـت مـــا بـــه دنبـــال گشـــودن دروازه هایـــی 

ـــدا  ـــدا را ، خ ـــت و خ ـــن بس ـــن وادی ب ـــیم از ای ـــدا باش ـــوی خ ـــه س ب

ـــرای  ـــان. ب ـــیدن م ـــس کش ـــی در نف ـــم حت ـــر بگیری ـــدا را، در نظ را، خ

او نفـــس بکشـــیم بـــه قـــرار بندگـــی و در هندســـه "مواســـات" بـــه 

ـــم  ـــم بکنی ـــواری ه ـــاری، غمخ ـــر ی ـــاوه ب ـــم و ع ـــم برخیزی ـــِک ه کم

نســـبت بـــه یکدیگـــر و ایـــن را نیـــز در مســـیر بندگـــی و بـــا نیـــت 

ـــرای خـــدا انجـــام دهیـــم کـــه در ایـــن داد و دهـــش کســـانی  خالـــص ب

ـــد  ـــدگان برگیرن ـــخ بن ـــگاه از پاس ـــه ن ـــد ک ـــی برن ـــره را م ـــترین به بیش

و بـــی توقـــع و منـــت نـــگاه شـــان بـــه ســـاحت ربوبـــی حضـــرِت 

ـــان  ـــم چن ـــه ه ـــد، نتیج ـــن باش ـــه ای ـــده، ن ـــر قاع ـــه اگ ـــد ک ـــان باش من

ـــود  ـــی ش ـــت. م ـــده اس ـــر ش ـــنین تقدی ـــرای محس ـــه ب ـــود ک ـــد ب نخواه

انســـان، از دیگـــران دســـت بگیـــرد، کمـــک بکنـــد امـــا بـــه کرامتـــی 

ـــده  ـــه قاع ـــک ب ـــه کم ـــت، نتیج ـــه برک ـــد چ ـــت نرس ـــته اس ـــه بایس ک

ـــه  ـــا ب ـــک ه ـــی از کم ـــت واال خیل ـــی اس ـــاحت بندگ ـــات و در س مواس

ـــم،  ـــر نگیری ـــدا را در نظ ـــر خ ـــه اگ ـــد چ ـــی رس ـــته نم ـــه ای بایس نتیج

ـــت  ـــاختِن بهش ـــای س ـــه ج ـــت و ب ـــم گرف ـــرار نخواهی ـــم ق ـــر ه در نظ

ــا نقـــل  ــد. زیبـ ــه نبایـ ــید کـ ــه جایـــی خواهیـــم رسـ در زندگـــی، بـ

ـــی  ـــه، عارف ـــد ک ـــه؛ "....آورده ان ـــف را ک ـــه ظری ـــن نکت ـــد ای ـــرده ان ک

معـــروف بـــه نانوایـــی رفـــت و چـــون لبـــاس درســـتی نپوشـــیده 

ـــود  ـــا ب ـــه آنج ـــردی ک ـــد رفت....م ـــداد و عاب ـــان ن ـــه او ن ـــوا ب ـــود نان ب

ـــی؟  ـــی شناس ـــرد را م ـــن م ـــت ای ـــوا گف ـــه نان ـــناخت و ب ـــد را ش عاب

گفـــت : نـــه. مـــرد گفـــت : فـــان عابـــد بود.نانـــوا گفـــت : مـــن از 

مریـــدان اویـــم و دنبالـــش دویـــد و گفـــت: مـــی خواهـــم شـــاگرد 

شـــما باشـــم ، عابـــد قبـــول نکـــرد. نانـــوا گفـــت: اگـــر قبـــول کنـــی 

ـــرد.  ـــول ک ـــد قب ـــی دهـــم ، عاب ـــام م ـــادی را طع ـــام آب ـــن امشـــب تم م

وقتـــی همـــه شـــام خوردنـــد. نانـــوا گفـــت : ســـرورم دوزخ یعنـــی 

ــای  ــرای رضـ ــو بـ ــه تـ ــد پاســـخ داد : دوزخ یعنـــی اینکـ ــه؟ عابـ چـ

خـــدا یـــک نـــان بـــه بنـــدۀ خـــدا نـــدادی ولـــی بـــرای رضایـــت دل 

ـــی در  ـــا حت ـــار م ـــه گاه رفت ـــان دادی." بل ـــادی را ن ـــک آب ـــدا ی ـــدۀ خ بن

اوج کمـــک و یـــاری و حتـــی ایثـــار چنیـــن اســـت. بـــرای رضایـــت 

ـــر  ـــی از س ـــه حت ـــا ک ـــر و ری ـــرای تظاه ـــی ب ـــه حت ـــت. ن ـــده خداس بن

خلـــوص. اخاصـــی کـــه نســـبت بـــه بزرگـــی داریـــم امـــا یادمـــان 

ــه  ــر بـ ــت اگـ ــه دارد از خداسـ ــم هرچـ ــزرگ هـ ــه آن بـ ــی رود کـ مـ

بزرگـــی رســـیده اســـت واال بـــی خـــدا همـــه هیـــچ انـــد و "هیـــچ" 

ــم  ــزرگان را هـ ــن بـ ــزرگ تریـ ــد. بـ ــد شـ ــی توانـ ــزرگ نمـ ــز بـ هرگـ

ببینیـــم، بـــه عمـــق کارشـــان کـــه نظـــر کنیـــم، اگـــر اهـــل معرفـــت 

باشـــیم، خواهیـــم دیـــد کـــه در بندگـــی خـــدا بـــه بزرگـــی رســـیده 

انـــد. زیبـــا بـــود پاســـِخ بازیگـــر نقـــش شـــهید چمـــران در فیلـــم 

ســـینمایی "چ" وقتـــی بازیگـــر نقـــش شـــهید وصالـــی از او پرســـید 

"تـــو چمـــران خمینـــی هســـتی یـــا چمـــراِن بـــازرگان ؟" او گفـــت: 

ـــود  ـــق ب ـــر جـــان!" درســـت و دقی ـــده خداســـت، اصغ ـــی هـــم بن "خمین

ـــه  ـــت ک ـــن روس ـــیدند از ای ـــد کش ـــر ق ـــم اگ ـــزرگان ه ـــه. ب ـــن جمل ای

ـــه راه  ـــد ک ـــان باش ـــن را یادم ـــد و ای ـــرده ان ـــس ک ـــدا تنف ـــوای خ در ه

ـــن  ـــذرد. از ای ـــی گ ـــان م ـــاب مهرب ـــرت ارب ـــگاه حض ـــه ن ـــط از کوچ فق

رهگـــذار بـــه یـــاری مـــردم برخیزیـــم....

سرمقاله

مدرسه مجازی قرآن و عترت در قاینات
راه اندازی شد

ــتین  ــدازی نخسـ ــات از راه انـ ــرورش قاینـ ــوزش و پـ ــر آمـ مدیـ
ـــر داد. ـــتان خب ـــن شهرس ـــرت در ای ـــرآن و عت ـــازی ق ـــه مج مدرس

ـــیدن  ـــه فرارس ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــا گف ـــه ایرن ـــی ب ـــد لله ـــید احم س
مـــاه مبـــارک رمضـــان و شـــرایط کنونـــی کـــه محدودیت هایـــی 
ــود  ــه وجـ ــوزان بـ ــت دانـــش آمـ ــوزش و تربیـ ــوص آمـ درخصـ
ــرت در  ــرآن و عتـ ــازی قـ ــه مجـ ــن مدرسـ ــت، اولیـ ــده اسـ آمـ

شهرســـتان قاینـــات راه انـــدازی شـــد.
ـــش  ـــر از دان ـــزار نف ـــش از ه ـــوزش بی ـــازی آم ـــه مج ـــن مدرس ای
ـــتر  ـــطه اول و دوم را در بس ـــی، متوس ـــای ابتدای ـــوزان در رده ه آم

پیـــام رســـان ســـروش انجـــام می دهـــد.

افزایش ۸۶ درصدی سرمایه گذاری خارجی 
در خراسان جنوبی 

جـــذب ســـرمایه هـــای داخلـــی و خارجـــی نقـــش بســـزایی در 
ــعه آن دارد و  ــی و توسـ ــاد و پویایـ ــه اقتصـ ــی بـ ــرک بخشـ تحـ
موجـــب ارتقـــای ســـطح زندگـــی مـــردم می شـــود. بـــه گـــزارش 
ــرمایه هـــای خارجـــی  امـــروز خراســـان جنوبـــی، از همیـــن سـ
ـــد در  ـــون ۸۶ درص ـــم تاکن ـــت دوازده ـــدای دول ـــده از ابت ـــذب ش ج

خراســـان جنوبـــی رشـــد داشـــته اســـت.

۳۱ اردیبهشت، پایان مهلت استفاده از
کمک بالعوض مسکن محرومان

 ۳۱ جنوبـی  خراسـان  اسـامی  انقـاب  مسـکن  بنیـاد  مدیـرکل 
باعـوض  از کمک هـای  اسـتفاده  مهلـت  آخریـن  را  اردیبهشـت 

مسـکن محرومـان عنـوان کـرد.
آسـمانی مقـدم گفـت: تنهـا متقاضیانـی که تـا پایان اردیبهشـت 
بـرداری  نـازک کاری و بهـره  بـه مرحلـه  واحـد مسـکونی آن هـا 
برسـد می تواننـد باقیمانـده کمـک باعـوض مسـکن محرومان را 

کنند. دریافـت 
وی افـزود: متقاضیانـی کـه تـا مهلـت تعییـن شـده بـه مرحلـه 
نـازک کاری و بهـره بـرداری نرسـند، کمـک باعـوض پرداختـی به 

آن هـا قطـع می شـود.
بـرای  اسـتان گفـت:  اسـامی  انقـاب  مسـکن  بنیـاد  مدیـرکل 
سـاخت مسـکن محرومان ۲۵ میلیون تومان تسـهیات باعوض 
و ۴۰ میلیـون تومـان تسـهیات قـرض الحسـنه بـا بازپرداخت ۱۵ 

سـاله بـه متقاضیـان پرداخـت می شـود.
وی افـزود: بـا تصویـب طـرح سـاخت مسـکن بـرای محرومـان 
توسـط سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور در اسـفند ۹۷، سـاخت ۵ 
هـزار واحـد بـه عهده بنیاد مسـکن خراسـان جنوبی گذاشـته شـد 

کـه تاکنـون ۲۹۳۴ واحـد تحویـل متقاضیـان شـد.
آسـمانی مقـدم افـزود: مابقـی واحد ها کـه تعداد آن ۲ هـزار و ۶۶ 
واحـد اسـت در مجمـوع از پیشـرفت ۷۰ درصـدی برخـوردار اسـت 

کـه بایـد تا پایـان اردیبهشـت تکمیل شـوند.

عمرانـــی  امـــور  هماهنگـــی  معـــاون 
گفـــت:  جنوبـــی  خراســـان  اســـتاندار 
ــد از  ــم درآمـ ــار کـ ــکن اقشـ ــداث مسـ احـ
ســـال گذشـــته در اولویـــت برنامه هـــای 

اســـتان قـــرار داشـــته اســـت.
رونـــد  از  بازدیـــد  در  جعفریـــان  میـــر 
ــد در  ــم درآمـ ــار کـ ــکن اقشـ ــاخت مسـ سـ
توابـــع  از  دارج  و  میریـــک  روســـتاهای 
ــان  ــر نشـ ــد خاطـ ــزی بیرجنـ ــش مرکـ بخـ
ـــی  ـــراوان، ط ـــکات ف ـــود مش ـــا وج ـــرد: ب ک
ــاخت و  ــوع سـ ــته موضـ ــال گذشـ ــک سـ یـ

تکمیـــل ۱۰ هـــزار واحـــد مســـکونی اقشـــار 
ـــتثنی  ـــا مس ـــروژه ه ـــر پ ـــد از دیگ ـــم درآم ک
ـــته  ـــرار داش ـــا ق ـــه ه ـــدر برنام ـــده و در ص ش

اســـت.
تأکیـــد  جهـــت  بـــه  داد:  ادامـــه  وی 
اســـتاندار، موضـــوع تأمیـــن تســـهیات، 
ــا  ــن واحدهـ ــاز ایـ ــورد نیـ ــح و… مـ مصالـ

بـــدون وقفـــه ادامـــه داشـــته اســـت.
تـــوان  از  اســـتفاده  اســـتاندار،  معـــاون 
علـــل  از  را  مردمـــی  هـــای  ظرفیـــت  و 
موفقیـــت پـــروژه مســـکن اقشـــار کـــم 

ــه  ــن کـ ــت: ایـ ــرد و گفـ ــوان کـ ــد عنـ درآمـ
مـــردم بـــرای احـــداث واحدهـــا، پـــای کار 
ــرای کار  ــرعت اجـ ــد، سـ ــد ســـبب شـ آمدنـ

ــرود. ــاال بـ بـ
هزینـــه  افـــزود: کاهـــش  میرجعفریـــان 
ــزان  ــدن میـ ــم شـ ــده، کـ ــام شـ ــای تمـ هـ
پـــرت مصالـــح و… از مزایـــای اجـــرای کار 

ــد. ــردم مـــی باشـ ــود مـ توســـط خـ
ـــای  ـــاخت ه ـــن زیرس ـــد: تأمی ـــر ش وی متذک
آب، بـــرق و گاز نیـــز از تکالیـــف دســـتگاه 

ـــت. ـــن واحدهاس ـــرای ای ـــی ب ـــای اجرای ه

امروز خراسان جنوبی - گروه خبر
جنوبی گفت:  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
پنجم اردیبهشت، روزی است که خداوند متعال 
به  را  انقاب  و  اسام  دشمنان  شوم  نیرنگ 
خودشان برگرداند و صاحبان بینش و بصیرت و 
ایمان، امدادهای غیبی و اعجاز الهی را در عرصه 

خاک متجلی دیدند.
سید  المسلمین  و  االسام  حجت  پیام  در 
شکست  سالروز  به  مناسبت  عبادی  علیرضا 
موفقیت  پرتاب  و  طبس  صحرای  در  آمریکا 
آمیز ماهواره نظامی “نور ۱” آمده است: ِبْسِم ٱ... 
ا... َخْیُر  َو  ا...  َو َمکََر  َو َمکَُروا  ٱلرَِّحیِم  ِن  ْحَمٰ ٱلرَّ

اْلماِکِرینَ 
است که  روزی  اردیبهشت،  پنجم  افزود:  وی 

خداوند متعال نیرنگ شوم دشمنان اسام و 
انقاب را به خودشان برگرداند. طوفان شن که 
بود،  ابابیل  به منزله سنگ های سجیل مرغان 
زمین  بر  برگ های خرد شده  را چون  دشمنان 
ایمان،  و  بصیرت  و  بینش  صاحبان  و  افکند 
امدادهای غیبی و اعجاز الهی را در عرصه خاک 

متجلی دیدند.
اظهار  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
داشت: گرگان روزگار و بدخواهان نظام مقدس 
بودند که  برده  یاد  از  ایران  اسامی  جمهوری 
میهن عزیز اسامی ایران جایگاه  اسام  و قرآن ، 
خانه  خاندان  عصمت  و طهارت  علیهم  السام  و 
منزلگاه  عاشقان  کربا و نجف  است؛ روزی که 
آمریکا دست به کار شد و به صورت نظامی در 

طبس لشکر پیاده کرد به امر خدای قادر توطئه 
شکست   آن  شکل  مفتضحانه ترین  به  آنان 
خورده و رسوائی بزرگی را برای ایادی استکبار 

بجای گذاشت.
با تدابیر  وی گفت: به خواست خداوند بزرگ، 
ا...  آیت  حضرت  المسلمین  امام  حکیمانه 
العظمی خامنه ای )مدظله العالی(، جبهه های 
گسترده تر،  روزبه روز  طاغوت  و  کفر  با  مبارزه 
عمیق تر و مستحکم تر از گذشته و امروز پرچم 

اقتدار انقاب اسامی در دنیا برافراشته است.
امام جمعه بیرجند افزود: الحمدا... در آستانه 
شاهد  ماه(  اردیبهشت  )پنجم  بزرگ  روز  این 
نظامی  ماهواره  اولین  آمیز  موفقیت  پرتاب 
اسامی  انقاب  پاسداران  سپاه  توسط   ”۱ “نور 

بودیم؛ این دستاورد بزرگ که برای اولین بار در 
جمهوری اسامی ایران کسب شده، سیلی بزرگ 
دیگری بر پیکره دشمنان و افتخاری ارزشمند 

برای دوستداران انقاب اسامی است.
وی بیان کرد: اینجانب ضمن گرامیداشت واقعه 

صاحبان بینش در واقعه طبس امدادهای غیبی را دیدند

احداث مسکن اقشار کم درآمد در اولویت برنامه های استان قرار دارد

59 برنامه صدا و سیمای خراسان 
جنوبی در ماه مبارک رمضان

شیوع ویروس کرونا ۱۶۰ میلیارد ریال به جامعه 
فرهنگی هنری خراسان جنوبی خسارت زد
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»شاد«؛ بازتاب مجازی چالش های آموزش

 شـــبکه آمـــوزش دانش آمـــوزان بـــا نـــام اختصـــاری »شـــاد« 
ــی های  ــت و گوشـ ــه، تبلـ ــا روی رایانـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ ــا شـ بـ
ــان از  ــدِن محصـ ــا دورمانـ ــد تـ ــا نصـــب شـ ــمند خانواده هـ هوشـ
ــا  ــای کار بـ ــه اینجـ ــا بـ ــه تـ ــبکه ای کـ ــد؛ شـ ــدارس را جبران کنـ مـ

انتقـــادات و ایـــرادات متعـــددی روبـــرو شده اســـت.
»کوثــر شــیخ نجــدی« کارشــناس مســائل آموزشــی در یادداشــتی در 
ــه راحتــی ۲ مــاه از قرنطینــه دانش آمــوزان  ــاره می نویســد: ب ایــن ب
ــر  ــان ام ــه فرهنگی ــت جامع ــه هم ــدت ب ــن م ــا در ای ــت ام گذش
ــناخت  ــور ش ــه فراخ ــک ب ــر ی ــان ه ــد. معلم ــل نش ــوزش مخت آم
از شــرایط موجــود ماننــد محیــط شــهری و روســتایی، مقطــع 
تحصیلــی و وضعیــت مالــی دانــش آمــوزان کــه هیچ کــس بهتــر از 

ــد. ــاذ کردن ــی اتخ ــد روش تدریس ــان نمی دان ــود آن خ
ــس در  ــم و عکـ ــا فیلـ ــده ای بـ ــن، عـ ــورت آنایـ ــه صـ ــده ای بـ عـ
ـــی.  ـــا تمـــاس تلفن ـــی ب ـــده ای حت ـــف مجـــازی و ع شـــبکه های مختل
در ایـــن میـــان جـــای خالـــی یـــک شـــبکه کارآمـــد مختـــص آمـــوزش 
بـــه درســـتی احســـاس می شـــد؛ شـــبکه ای کـــه بســـیاری از 
کشـــورها ســـال ها پیـــش از ایـــن زیرســـاخت های الزم و اساســـی 
ســـخت افزاری و نرم افـــزاری آن را بـــه دقـــت کارشناســـی و تـــدارک 
دیـــده و حتـــی برخـــی کاس هـــا و تکالیـــف را بـــه ایـــن بخـــش 

محـــول کرده انـــد.
ــوده  ــه بـ ــم چـ ــاخت های مهـ ــن زیرسـ ــت ایـ ــا اسـ پرســـش اینجـ
کـــه تـــدارک آن ســـال ها بـــه طـــول انجامیده اســـت و آیـــا وزارت 
آموزش وپـــرورش قبـــل از الـــزام جـــدی معلمـــان و دانش آمـــوزان 
ـــا  ـــه آنه ـــه ای ب ـــاد« لحظ ـــبکه »ش ـــتفاده از ش ـــه اس ـــور ب ـــر کش سراس

ـــت؟ ـــیده اس اندیش
ایـــن شـــبکه  روزهـــا طـــول کشـــید تـــا کدملـــی دانش آمـــوزان و 
ــد  ــوز نمی توانـ ــید و هنـ ــول کشـ ــا طـ ــرد. روزهـ ــان را بپذیـ معلمـ
کاس هـــا را تفکیـــک کنـــد. مـــدام قطـــع  و وصـــل مـــی شـــود و 
ـــدارد.  ـــم ن ـــود را ه ـــده موج ـــن ع ـــن همی ـــرای تأمی ـــک الزم ب ترافی
ـــس  ـــر تدری ـــاال ام ـــت و ح ـــب نیس ـــل نص ـــی ها قاب ـــی گوش روی برخ

را کامـــا مختـــل کـــرده اســـت.
ـــیده اند  ـــس کش ـــت از تدری ـــی دس ـــتور وزارت ـــا دس ـــان ب ـــه معلم هم
تـــا تکلیـــف »شاد«شـــان مشـــخص شـــود. بســـیاری از شـــاگردان 
کـــه پیـــش از ایـــن در گروه هـــای مجـــازی دیگـــری ســـاماندهی 
ـــه  ـــتابزده ب ـــاره ش ـــا دوب ـــرگردانند ت ـــفته و س ـــاال آش ـــد ح ـــده بودن ش

ـــوند. ـــل ش ـــری منتق ـــط دیگ محی
روی دیگـــر ســـکه بحث هـــای مربـــوط بـــه امنیـــت شـــبکه و 
ـــو رفتـــن اطاعـــات تلفـــن همـــراه و مســـائلی  ـــان از ل هـــراس مخاطب
از ایـــن دســـت اســـت. اســـتفاده کـــودکان از گوشـــی همـــراه والدیـــن 
ـــود را دارد.  ـــرات خ ـــد و مخاط ـــایندی باش ـــر خوش ـــد ام ـــز نمی توان نی

ـــت. ـــرا اس ـــی از ماج ـــط بخش ـــا فق ـــا اینه ام
ـــدازی و  ـــی راه ان ـــه در شـــرایط فعل ـــن اســـت  ک پرســـش اساســـی تر ای
ـــری  ـــر و باکیفیت ت ـــز بهت ـــه نصـــب شـــبکه »شـــاد« چـــه چی ـــار ب اجب
ـــوز  ـــکل دانش آم ـــدام مش ـــت و ک ـــی افزوده اس ـــتم آموزش ـــه سیس ب

ـــع خواهـــد ســـاخت؟ ـــم را مرتف و معل
ـــازه ای   ـــخن ت ـــه س ـــازی ن ـــوزش مج ـــبکه آم ـــازی ش ـــده  یکپارچه س ای
ـــفانه  ـــا متأس ـــد. ام ـــر ش ـــوان منک ـــرورت آن را می ت ـــه ض ـــت و ن اس
جامعـــه ایرانـــی ســـیلی خـــورده  تصمیمـــات کوتـــاه مـــدت و 
ـــزی  ـــدون برنامه ری ـــه ب ـــی ک ـــت؛ تصمیمات ـــطحی اس ـــتابزده و س ش
ــبیه  ــاخت ها شـ ــن زیرسـ ــش و تأمیـ ــق و پژوهـ ــب، تحقیـ مناسـ
ــر و  ــرارت و سـ ــور و حـ ــا شـ ــی بـ ــت در تاریکـ ــک کبریـ ــعله یـ شـ
صـــدای بســـیار می درخشـــند و خیلـــی زود خامـــوش می شـــوند. 
ــا بـــرای مـــردم گـــرم کـــرد؛  ــر از اینکـــه بتـــوان آبـــی از آنهـ زودتـ
کبریت هایـــی نظیـــر بیمـــه طایـــی، طـــرح رتبه بنـــدی، صنـــدوق 
ـــگاه  ـــه از ن ـــذاب ک ـــا و ج ـــا اســـامی زیب ـــاد ب ـــان و ش ـــره فرهنگی ذخی
ــرمایه ها و  ــع و سـ ــن منابـ ــدر رفتـ ــبب هـ ــان سـ ــیاری معلمـ بسـ

ســـرگردانی  شـــده اند.

ـــم  ـــر اعظ ـــوار پیامب ـــت بل ـــرون رف ـــای ب ـــی از راه ه 0915  یک
ــال  ــه دور آن و اتصـ ــل حلقـ ــت، تکمیـ ــن بسـ )ص( از بـ
ســـفیر امیـــد بـــه خلیـــج فـــارس اســـت. شـــهرداری 
ــیر  ــن مسـ ــل ایـ ــرای تکمیـ ــه ای بـ ــه برنامـ ــد چـ بیرجنـ

دارد؟

ـــیدن  ـــه فرارس ـــه ب ـــا توج ـــرم! ب ـــتاندار محت ـــام. اس 0915 س
ــرای  ــاعت کاری بـ ــوص سـ ــان درخصـ ــارک رمضـ ــاه مبـ مـ
و  اســـتان  هـــای  کارمنـــدان کلیـــه ســـازمان  حضـــور 
ــری  ــا تدبیـ ــارک لطفـ ــاه مبـ ــن مـ ــا در ایـ ــتان هـ شهرسـ

ــکر. ــا تشـ ــد. بـ بنماییـ

ــت  ــزرگان مملکـ ــت و بـ ــت دولـ ــب اسـ ــی جالـ 0915 خیلـ
ـــر  ـــا در ه ـــه بدهکاره ـــا ب ـــه طلبکاره ـــد ک ـــی کنن ـــه م توصی
ــدور  ــان در صـ ــی خودشـ ــد ولـ ــت بدهنـ ــته ای فرصـ رسـ

قبـــوض مختلـــف آب، بـــرق و… عجلـــه دارنـــد.
 

ــی  ــدی الزم مـ ــهروند بیرجنـ ــک شـ ــوان یـ ــه عنـ 0915  بـ
دانـــم از جنـــاب اســـتاندار بابـــت اقـــدام شـــجاعانه و 
ـــه  ـــریع ب ـــیدگی س ـــتور رس ـــوص دس ـــان در خص ـــزرگ ایش ب
مهمتریـــن منطقـــه گردشـــگری بیرجنـــد یعنـــی بنـــد دره 
ــنایی  ــز روشـ ــل و نیـ ــن محـ ــه ایـ ــی بـ ــیر دسترسـ و مسـ
ــم.  ــکر کنـ ــد تشـ ــت بنـ ــیر و موقعیـ ــول مسـ ــب طـ مناسـ
اگـــر گرفتـــاری هـــای ناشـــی از کرونـــا وجـــود نمـــی 
ــم  ــه چشـ ــتر بـ ــزرگ بیشـ ــدام بـ ــن اقـ ــا ایـ داشـــت قطعـ

مـــی آمـــد.
 

مناطـــق  اینترنـــت  خداقـــوت.  علیکـــم.  ســـام   0915
ــو” و روســـتاهای بیدســـکان و  ــایری ”کجـــه و چاهنـ عشـ
امـــرودکان فـــردوس، خیلـــی ضعیـــف اســـت و بـــرای راه 
انـــدازی شـــبکه آموزشـــی ”شـــاد” دچـــار مشـــکل شـــدید 
هســـتند. عاجزانـــه خواهشـــمندیم پیگیـــری فرماییـــد.

 
ــه  ــئولین نتیجـ ــه مسـ ــام دادم کـ ــش پیـ 0915 ده روز پیـ
تصمیمشـــان بـــا توجیـــه مســـائلی مثـــل رونـــق اقتصـــاد 
ـــک  ـــده ای نزدی ـــراودات اجتماعـــی را در آین و آزاد کـــردن م
ـــار  ـــم آم ـــد از 1۴ روز از آن تصمی ـــروز بع ـــد. ام ـــد دی خواهن
کرونـــا بـــه1۴ نفـــر رســـید. مـــردم نبایـــد بـــه خودشـــان 
واگذاشـــته شـــوند. حتـــی در ادارات هـــم دیـــده ام کـــه 
در یـــک اتـــاق اصـــول بهداشـــتی را رعایـــت نمـــی کننـــد.

ـــارت  ـــرل و نظ ـــدم کنت ـــت ع ـــه عل ـــفانه ب ـــام متأس 0915 س
کافـــی برقیمـــت هـــا و نیـــز درخواســـت زیـــاد مـــردم و 
کســـبه، در چنـــد روز اخیـــر شـــاهد افزایـــش نجومـــی 
ـــات  ـــد و حبوب ـــز منجم ـــت قرم ـــل: گوش ـــا مث ـــت کااله قیم
ــده  ــی شـ ــث نارضایتـ ــر باعـ ــن امـ ــه ایـ ــتیم کـ و... هسـ

اســـت.

ــدن  ــراریز شـ ــر سـ ــر اثـ ــا، بـ ــی هـ ــام. در بارندگـ 0915 سـ
بعضـــی  و  آیســـک  فـــردوس،  ســـمت  از  ســـیاب 
روســـتاهای بجســـتان بـــه طـــرف کجـــه، جـــاده ”طاهـــر 
ـــدود  ـــی و مس ـــارآب گرفتگ ـــه دچ ـــه” از 6 نقط ـــا کج ـــاد ت آب
ـــمندیم  ـــی شود.خواهش ـــع م ـــات قط ـــه ارتباط ـــده و کلی ش

مســـئوالن متولـــی پیگیـــری فرماینـــد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر 
انقاب  کارشناسان  مبارز  روحانیت  اینکه جامعه 
هستند، گفت: جامعه روحانیت مبارز باید مواضع 
با استکبار جهانی  اولویت های خود در مبارزه  و 

را مشخص کنند.
حجت االسام و المسلمین »سید علیرضا عبادی« 
استان  مبارز  روحانیت  جامعه  اعضای  جلسه  در 
در   آمریکا  به سالروز شکست مفتضحانه  اشاره  با 
صحرای طبس، اظهار کرد: در پنجم اردیبهشت سال  
بسیار  خود  های  آزادی گروگان  برای  دشمن   59
حتی  و  کردند  طراحی  را  نظامی  عملیاتی  دقیق 
وضعیت آب و هوا را نیز سنجیدند اما به اذن خدا 
شن ها در آن صحرای تاریک طبس برای حفاظت 
از انقاب الهی امام خمینی )ره( مأمور و جنود خدا 

شدند و امیدواریم امروز ما ناسپاسی کمتر کنیم.
بیان  با  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
اینکه اگر کرونا ویروس آزمایشگاهی باشد بیشتر 

شواهد و قراین آن به سمت آمریکا است، تصریح 
این  برای  ویروس  این  و شیوع  ایجاد  دلیل  کرد: 
را  ایران  فشار،  و  تحریم  همه  آن  از  بعد  بود که 
گیر  زمین  خودشان  اکنون  اما  کنند،  گیر  زمین 

شدند.
به گفته وی برای مردم ما بصیرت بیشتری حاصل 
شد که آنچه که رهبر حکیم انقاب بر روی مسئله 
نفت  به  وابستگی  کاهش  و  مقاومتی  اقتصاد 
را نشان داد چرا که  امروز خودش  تأکید داشتند 
امروز کارشناسان می گویند در ارزان شدن قیمت 
نفت ایران کمترین ضرر را به همین دلیل خواهد 
کرد اما نرخ نفت آمریکا به منفی ۳۷ رسیده است 
که از نظر قانونی نمی توانند بهره برداری را تعطیل 
کنند و از طرف دیگر هم انباری برای جمع آوری 

ندارند لذا پول می دهند تا تخلیه کنند.
حجت االسام و المسلمین عبادی  با بیان اینکه 
وحشت زا  آمریکا  در  شیوع کرونا  درصد گسترش 

افراد  ای  عده  شرایطی  چنین  در  گفت:  است، 
مسلح طرفدار ترامپ برای کوبیدن مردم نسبت به 

اعتراض، دست به اسلحه می زنند.
به  اشاره  با  در خراسان جنوبی  فقیه  ولی  نماینده 
اینکه در هر زمانی که برای این کشور مشکلی پیش 
آمده، دست غیب الهی همراه این ملت بوده است 
همین  عملی  شکر  باشیم، گفت:  شکرگزار  باید  و 
بازسازی و احیای سیستم جامعه روحانیت مبارز 

است که کارشناسان انقاب و دین هستند.
وی با بیان اینکه آیت ا... موحد کرمانی از جمله 
بزرگانی بودند که جایگاه ایشان و برادرشان در قبل و 
بعد از انقاب مشخص بود، ادامه داد: امروز تصمیم 
بر بازسازی این جامعه روحانیت مبارز گرفته شده 
است و بر این اساس اقدامات مقدماتی نیز صورت 
گرفته و آنچه نیز تاکنون در استان خراسان جنوبی 

صورت گرفته کار بسیار زیبایی بوده است.
بعد  در خراسان جنوبی گفت:  فقیه  ولی  نماینده 

است  این  ما  درخواست  تشکّل،  مرحله  اتمام  از 
جامعه روحانیت مبازر مواضع و اولویت های خود 

در مبارزه با استکبار جهانی را مشخص کنند.
جامعه  مبارز،  روحانیت  جامعه  کرد:  بیان  وی 
را  خود  مواضع  اگر  حزب؛  نه  است  کارشناس 
تعیین کند مواضع سیاسی انقاب را تعیین می 
کند نه اینکه مثل یک حزب یک گروه را تعیین 
ها  برخی  باید شبهاتی که  مرکزی  لذا ستاد  کند، 

مطرح می کنند را رفع کند.
وی تأکیـد کـرد: بایـد جامعـه روحانیـت مبـارز بـا 
تعییـن مواضـع و اولویـت هـای خـود بـه صورت 
یکنواخـت عمـل کننـد تا اگـر زحمتی کشـیده می 

شـود در جامعـه مؤثر باشـد.

امروز خراسان جنوبی - گروه گزارش
تعداد مبتایان شناسایی شده به ویروس کرونا در 
خراسان جنوبی طی دو روز گذشته اوج گرفت. این 
در حالی است که در هفته گذشته در برخی روزها 
حتی یک مورد هم بیمار مبتا به کووید 19 در شهر 
بیرجند شناسایی نشد و در سطح استان هم تعداد 
بود.  دست  یک  انگشتان  تعداد  از  مبتایان کمتر 
با اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند که در برخی 
از استان ها از جمله خراسان جنوبی به اجرا درآمد 
در آن زمان هشدار داده شد که 1۴ روز دیگر شاهد 
بود  ویروس کرونا خواهیم  به  اوج گیری مبتایان 
را  آن  موضوع  این  با  خبری  در  نیز   روزنامه  در  و 

گوشزد کردیم.
به گفته متخصصان پزشکی دوره بروز کروناویروس 
5 تا 1۴ روز است و اکنون از ۲۳ فروردین که مرحله 
دوم طرح فاصله گذاری هوشمند آغاز شده 1۳ روز 
می گذرد و آثار این طرح در افزایش تعداد مبتایان 

خود را نشان داده است. 

روز شمار مرگ
روزنامه امروز خراسان جنوبی یکشنبه ۲۴ فروردین 
ماه در گزارشی با عنوان »نتیجه تصمیمات امروز 
1۴ روز دیگر مشخص می شود« و با تیتر »روز شمار 
اجرای  روز  اولین  در  مردم  رفتار  بررسی  به  مرگ« 
باید شاهد  این روند  با  طرح پرداخت و اعام کرد 
افزایش مبتایان و مرگ و میر ناشی از این مهمان 

ناخوانده سال 99 باشیم.
اجتماعی  فاصله گذاری  طرح  دوم  گام  اساس  بر 
اصناف کم خطر از ۲۳ فروردین ماه اجازه فعالیت 
یافتند که با این تصمیم حضور مردم در مغازه ها 
و خیابان ها افزایش یافت و اکنون شاهد افزایش 

مبتایان به کرونا ویروس هستیم. 

اولویت اقتصاد بر زندگی
علی رغم اینکه مردم تا قبل از اجرای گام دوم طرح 
»در  همانا  خود که  نقش  هوشمند  گذاری  فاصله 
اما متأسفانه  ایفا کردند  را خوب  بود  خانه ماندن« 
دولت با اجرای گام دوم  »زندگی را فدای اقتصاد« 
کرد و اکنون باید شاهد افزایش جانباختگان کرونا 

در خراسان جنوبی به خصوص شهر بیرجند باشیم. 
هرچند اقتصاد برخی خانواده ها به علت تعطیلی 
متأسفانه  اما  بود  شده  مواجه  مشکل  با  متمادی 

با اجرای گام دوم تمام تاش های خود و  دولت 
مردم را به باد داد.

اول  به  طرح  این  اجرای  اگر  به گفته کارشناسان 
زنجیره  ماه موکول می شد قطعًا قطع  اردیبهشت 

کرونا زودتر میسر می گردید. 
کرونا این مهمان ناخوانده که جهان را درگیر خود 
کرده نه دارو دارد و نه برای متخصصان فن شناخته 
از  ماندن  امان  در  و  مقابله  راه  تنها  و  است  شده 
آسیب های آن رعایت نکات بهداشتی و عدم حضور 
دانشگاه  متولیان  اعام  برابر  است.  اجتماعات  در 
 ۲۳ شنبه  روز  در  جنوبی  خراسان  پزشکی  علوم 
فروردین ماه هفت نفر شناسایی و تعداد مبتایان 
به کرونا به ۴15 نفر و این تعداد در روز یکشنبه با 

شناسایی سه نفر به ۴1۸ نفر رسید. 
بر این  اساس تعداد مبتایان در شهرهای خراسان 

جنوبی به شرح زیر بود:
نهبندان ۴ مورد، بیرجند 1۲1 مورد، طبس 1۲1 مورد، 
قاین 5۲ مورد، زیرکوه ۳5 مورد، فردوس ۲۳ مورد، 
بشرویه 19 مورد، خوسف ۳ مورد، سرایان ۲1 مورد، 

درمیان 9 مورد، سربیشه ۷ مورد.
علی رغم اینکه تعداد نمونه های آزمایشی کاهش 
نیافته بود اما روند کاهشی شناسایی مبتایان به 
کووید 19 در استان آغاز شد به طوری که در شنبه 
تعداد  و  نفر  دو  به  تعداد  این  ماه  فروردین   ۳0

مبتایان به عدد ۴۴۲ مبتا رسید. 
روز  در  اینکه  تا  داشت  ادامه  همچنان  روند  این 
تعداد  نفر   ۳ با شناسایی  اردیبهشت   ۳ چهارشنبه 

کل افراد آلوده به این ویروس به ۴6۴ نفر رسید. 

ورق برگشت
اما ساعت 16 روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ماه ورق 
برگشت و با اعام شناسایی 1۴ نفر جدید مبتا به 

کووید 19 همه رشته ها پنبه و دل آنان که تاکنون 
به روش های مختلف در جهت قطع زنجیره کرونا 

فعالیت و همکاری می کردند به درد آمد. 
دانشگاه  رئیس  فیروزآبادی  دهقانی  محمد  دکتر 
آخرین  درباره  شنبه  پنج  بیرجند  پزشکی  علوم 
خراسان جنوبی گفت:  در  بیماری کرونا  وضعیت 
همانطور که در روزهای قبل گفته شد اکثر موارد 
مثبت کرونا در استان مربوط به نمونه گیری های 
عائم  که  هستند  کسانی  یا  که  است  سرپایی 
خفیف داشتند و از آنها نمونه گیری شده و نیاز به 
بستری در بیمارستان نبوده و یا از افرادی بودند 
که تماس نزدیک با بیماران مثبت داشتند و چه 

بسا بدون عامت بودند. 
حائز  جهت  این  از  اقدام  این  داشت:  اظهار  وی 
شناسایی کردیم که  را  افرادی  است که  اهمیت 
بودند  بدون عامت  یا  نداشتند  را  حادی  عامت 
مورد  شوند،  بقیه  آلودگی  باعث  اینکه  از  قبل  و 

شناسایی قرار گرفتند و جدا شدند. 
تعداد  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
نمونه های آزمایش شده در ۲۴ ساعت گذشته را 
قابل توجه خواند و گفت: 11۲ مورد آزمایش جدید 
به آزمایشگاه ویروس شناسی استان رسید که ۳۸ 
مورد مربوط به بیماران بستری در بیمارستان ها و 

۷۴ مورد نمونه گیری سرپایی بوده است. 
وی افزود: از بین موارد بستری یک مورد مثبت 

مثبت  مورد   1۳ سرپایی  نمونه گیری های  از  ولی 
تعداد  بیشترین  نشان می دهد  شناسایی شد که 

ابتا به کرونا از موارد سرپایی است. 
این  همه  کنار  در  بیان کرد:  فیروزآبادی  دهقانی 
که  داشت  تأکید  هم  بهداشت  وزیر  موضوعات 
مردم فکر نکنند موضوع کرونا به اتمام رسیده و 
باید کماکان فاصله گذاری هوشمند را رعایت  ما 

کنیم.

شناسایی 12 نفر
هم  جمعه  روز  در  مبتایان  افزایش  به  رو  روند 
کارشناسان  نظر  و  خبرروزنامه  بر  ی  دیگر  تایید 
انجام  آزمایش   ۸5 از  نیز  دیروز  متاسفانه  است؛ 
شده 1۲ نفر مبتا به کووید 19 در خراسان جنوبی 
شناسایی که هفت نفر مربوط به بیرجند چهار نفر 
هفته  در  طبس که  به  متعلق  نفر  یک  و  سرایان 
اساس  بر  است.  بوده  بیماری  دار  رکورد  گذشته 
اعام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تا روز جمعه 
جنوبی  خراسان   در  نفر   ۴90 ماه  اردیبهشت   5
یافته  بهبود  نفر  تعداد ۴۲۴  این  از  شناسایی که 
۲۴ نفر بستری و متاسفانه ۴۴ نفر به دیار باقی 

شتافته اند و در بین ما نیستند. 
نامیمون حاالها دست  در هر صورت این مهمان 
از سر ما بر نمی دارد و هیچ کسی به غیر خودمان 
»خانه  در  هم  آن  و  ما کمک کند  به  نمی تواند 
ماندن« و  »رعایت پروتکل های بهداشتی« است.

جامعه روحانیت مبارز اولویت های خود
در مبارزه با استکبار را مشخص کند

مسئوالن  در شرایط کرونایی اقتصاد را بر سالمت مردم ترجیح داد

سرخم می سالمت
اوج گیری کرونا در استان
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 طنز امروز

 آن جنس گران چیست

که ارزان شدنی نیست؟

آن درد کدام است که درمان شدنی نیست

وان لطمه کدام است که جبران شدنی نیست

بیمار وطن اینهمه از درد چه نالد؟

دردی به جهان نیست که درمان شدنی نیست

بدبینی ما بود که هر لحظه فروکاست

زآبادی این خانه که ویران شدنی نیست

آن را که بود در صدد تفرقه ما

بر گوی که این جمع پریشان شدنی نیست

هرچند که امروز خوشی جنس گرانی است

آن جنس گران چیست که ارزان شدنی نیست

کم گوی که آسان نشود مشکل ملت

آن مشکل مرگ است که آسان شدنی نیست

آقای میلسپو نشود بهر تو دلسوز

زین گرگ بیندیش که چوپان شدنی نیست

هرچیز که کم گشته فراوان شود آخر

قند و شکر است آنکه فراوان شدنی نیست

با پودر مکن صاف سر و صورت خود را

چون آبله رازی است که پنهان شدنی نیست

مؤمنانـــه«  »کمـــک  رزمایـــش  از  مرحلـــه  اولیـــن 
خراســـان جنوبی بـــا حضـــور نماینـــده ولـــی فقیـــه در 
ـــد و  ـــاران بیرجن ـــینیه جم ـــتانی در حس ـــئوالن اس ـــتان مس اس

بـــا رمـــز »یـــا صاحب الزمـــان ادرکنـــی« آغـــاز شـــد.
 محمدصــادق معتمدیــان اســتاندار خراســان جنوبــی در 
ــه  ــک مومنان ــی کم ــته های حمایت ــع بس ــاز توزی ــن آغ آیی
)نماینــده ولــی فقیــه در اســتان( از تالش هــای صــورت 
گرفتــه بــرای برپایــی رزمایــش کمــک مومنانــه تشــکر کــرد. 
ــر  ــات رهب ــه فرمایش ــاره ب ــا اش ــان ب ــادق معتمدی محمدص
معظــم انقــالب و درخواســت از اقشــار مــردم بــرای کمــک بــه 
اقشــار آســیب پذیر گفــت: ایــن رزمایــش بــه منظــور توزیــع 
ــه  ــده ک ــزار ش ــی برگ ــن خانواده های ــی بی ــته های حمایت بس

ــده اند. ــکل ش ــار مش ــا دچ ــاری کرون ــر بیم ــه خاط ب
در  پیشــرو  اســتان های  از  را  جنوبــی  خراســان  وی، 
ــن  ــرد: در ای ــان ک ــد و خاطرنش ــی خوان ــارکت های مردم مش
ــی  ــات و هم افزای ــه امکان ــیج هم ــاهد بس ــز ش ــش نی رزمای
انقالبــی،  نهادهــای  دولتــی،  دســتگاه های  همراهــی  و 

هســتیم. جهــادی  و گروه هــای  خیریــه  مؤسســات 
وی افــزود: بــا مشــارکت مــردم و بــه همــت ســپاه انصارالرضــا 
بــه  مؤمنانــه”  “کمــک  رزمایــش  )ع( خراســان جنوبــی، 

ــود. ــرا می ش ــتان اج ــه در اس ــه مرحل ــه ب ــورت مرحل ص
اســتاندار خراســان جنوبــی بــا اشــاره بــه اســتمرار ایــن 
رزمایــش در مراحــل بعــدی، حفــظ شــئونات و کرامــت 
محرومــان را اصــل بســیار مهمــی خوانــد و متذکــر شــد: اگــر 
بخواهیــم فرمایشــات رهبــری را بــه خوبــی بــه منصــه ظهــور 
برســانیم، ایــن اصــل را همــواره بایــد مدنظــر داشــته باشــیم.

۱4 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان 
خراسان جنوبی توزیع می شود

سردار »علی قاسمی« فرمانده سپاه انصارالرضا)علیه السالم( 

از  اولین مرحله  در  این مراسم گفت:  در  نیز  خراسان جنوبی 
طرح مواسات و کمک مؤمنانه 14هزار بسته مواد غذایی در 

استان توزیع می شود.
سـردار »علـی قاسـمی« با بیـان اینکـه از 14 هزار بسـته آماده 
شـده، 6 هزار و 4۵۰ بسـته از بسـیج و سـپاه تهران ارسال شده 
و هفـت هـزار و ۷۷۵ بسـته نیـز بـه کمـک مـردم و خیریـن 
جمـع آوری شـده اسـت، افـزود: مرحلـه دوم ایـن رزمایـش 
همزمـان بـا میـالد امام حسـن)علیه السـالم( و مرحله سـوم 

در عیـد فطـر صـورت خواهـد گرفت.
فرمانـده سـپاه انصارالرضا)علیـه السـالم( خراسـان جنوبی بـا 
اشـاره بـه اینکـه ایـن بسـته هـای معیشـتی بـا هماهنگـی 
کمیتـه امـداد، هـالل احمـر و بهزیسـتی توزیـع مـی شـود، 
گفـت: تـالش داریـم تـا مرحلـه اول رزمایـش کمـک هـا بـه 
دسـت افرادی برسـد کـه تاکنـون از هیچ نهـاد حمایتی کمک 

دریافـت نکردنـد.
سردار قاسمی با بیان اینکه همه مردم در جمع آوری و تهیه 
این  در  خانواده هایی که  ها کمک کردند، گفت:  بسته  این 

مرحله از قلم بیفتند در مرحله بعد به آنها کمک خواهد شد.
ـــم  ـــی ه ـــان جنوب ـــداران خراس ـــه پاس ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب

ـــد کـــه در فروردیـــن  حـــدود 1۰۰ میلیـــون تومـــان را تعهـــد دادن
و اردیبهشـــت از حقـــوق آنهـــا کـــم شـــود، اظهارداشـــت: در 

ـــود دارد. ـــد وج ـــن رون ـــم ای ـــلح ه ـــای مس ـــایر نیروه س
ــده ســپاه انصارالرضا)علیــه الســالم( خراســان جنوبــی  فرمان
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن بســته هــا شــامل 8 قلــم کاال اســت، 
گفــت: ارزش هــر بســته بــرای خانواده هــای یــک و دو نفــره 
2۰۰ هــزار تومــان، 3 و 4 نفــره 3۰۰ هــزار تومــان و ۵ نفــره بــه 

بــاال ۵۰۰ هــزار تومــان اســت.
ســردار قاســمی بــا بیــان اینکــه در اولیــن مرحلــه از رزمایــش 
14هــزار بســته مــواد غذایــی بیــن نیازمنــدان توزیــع خواهــد 
ــر  ــت ه ــه جمعی ــه ب ــا توج ــا ب ــته ه ــن بس ــت: ای ــد، گف ش

شهرســتان بیــن آنهــا توزیــع مــی شــود.
وی گفـــت: بـــرای مرحلـــه بعـــد رزمایـــش هـــم شناســـایی 
ـــه در  ـــرادی ک ـــا اف ـــر اینه ـــالوه ب ـــم و ع ـــتور کار داری را در دس
ـــه  ـــه دوم ب ـــند، در مرحل ـــده باش ـــت جامان ـــه اول از لیس مرحل

ـــد. ـــد ش ـــک خواه ـــا کم آنه
ســـردار قاســـمی خاطرنشـــان کـــرد: مـــردم کمـــک هـــای خـــود 
ـــوری  ـــت ط ـــت مدیری ـــد، در نهای ـــه بدهن ـــادی ک ـــر نه ـــه ه را ب

ـــوازی کاری نشـــود. ـــه م ـــت ک ـــد گرف صـــورت خواه

یکی از مهمترین گزینه های درمان کرونا در 
نخستین آزمایش ها شکست خورد

آزمایـــش تجربـــی داروی ضـــد ویروســـی Remdesivir کـــه 
یکـــی از مهمتریـــن امیدهـــای درمـــان کوویـــد-1۹ بـــود، در 
ـــزارش  ـــه گ ـــورد. ب ـــت خ ـــی شکس ـــی بالین ـــتین کارآزمای نخس
پایـــگاه خبـــری ســـاینس دیلـــی، چنـــدی پیـــش محققـــان 
داروی  یـــک   Gilead Sciences آمریکایـــی  مؤسســـه 
ـــدوار  ـــد و امی ـــد کردن ـــه Remdesivir تولی ـــوم ب ـــد موس جدی
ـــر  ـــال موث ـــاری Covid-1۹ کام ـــا بیم ـــه ب ـــه در مقابل ـــد ک بودن
باشـــد. ایـــن دارو در نخســـتین کارآزمایـــی بالینـــی خـــود 
ـــال  ـــزارش فایننش ـــاس گ ـــر اس ـــد. ب ـــه ش ـــت مواج ـــا شکس ب
ــار  ــه ای را روی 23۷ بیمـ ــن مطالعـ ــان چیـ ــز، محققـ تایمـ
انجـــام دادنـــد، بـــه 1۵8 نفـــر داروی Remdesivir داده شـــد و 
ـــزارش  ـــرل مقایســـه شـــدند. خالصـــه گ ـــروه کنت ـــر گ ـــا ۷۹ نف ب

ــب  ــان موجـ ــول زمـ ــن دارو در طـ ــرف ایـ ــان داد مصـ نشـ
ـــا  تغییـــر وضعیـــت بیمـــار و بهبـــود بالینـــی وی در مقایســـه ب
ـــد از  ـــاه 13/۹درص ـــک م ـــول ی ـــود.در ط ـــرل نمی ش ـــروه کنت گ
ــه Remdesivir را مصـــرف می کردنـــد، جـــان  بیمارانـــی کـ
ـــای  ـــرگ اعض ـــار م ـــه آم ـــی ک ـــد در حال ـــت دادن ـــود را از دس خ

ـــید. ـــر رس ـــه 12/8نف ـــدت ب ـــن م ـــرل در همی ـــروه کنت گ
کرونا با گرم شدن هوا از بین می رود؟

دربـــاره  عفونـــی  بیماری هـــای  تخصـــص  فـــوق  یـــک 
نحـــوه فعالیـــت بیمـــاری کوویـــد1۹ بـــا گـــرم شـــدن هـــوا 
توضیحاتـــی ارائـــه کـــرد. دکتـــر مینـــو محـــرز در گفت وگـــو 
ـــا  ـــه کرون ـــر اینک ـــی ب ـــؤالی مبن ـــه س ـــخ ب ـــنا، در پاس ـــا ایس ب
ــن  ــت: ایـ ــی رود؟ گفـ ــن مـ ــوا از بیـ ــدن هـ ــرم شـ ــا گـ بـ
موضـــوع اصـــال مســـتند علمـــی نـــدارد؛ چـــرا کـــه بـــرای از 
بیـــن رفتـــن ویـــروس کرونـــا، بـــه گرمـــای بســـیار شـــدید 
ـــای تنفســـی،  ـــام بیماری ه ـــا تم ـــاز اســـت البتـــه مطمئن نی

ــروس  ــا ویـ ــد، امـ ــت دارنـ ــت فعالیـ ــا افـ ــرایط گرمـ در شـ
ـــر  ـــم، در براب ـــت و نمی دانی ـــمندی اس ـــروس هوش ـــا، وی کرون
ــان  ــه واکنشـــی را نشـ ــوا چـ ــای معمولـــی آب و هـ گرمـ
می دهـــد. محـــرز اظهـــار کـــرد: ممکـــن اســـت بـــا گـــرم 
ــر  ــط کمتـ ــا در محیـ ــداری کرونـ ــدت پایـ ــوا مـ ــدن هـ شـ
ــای  ــت و درب هـ ــرد اسـ ــوا سـ ــی هـ ــوال وقتـ ــود. اصـ شـ
محیـــط بســـته اســـت، ویـــروس هـــای تنفســـی بیشـــتر 
ـــاز  ـــره ب ـــه پنج ـــی ک ـــه زمان ـــبت ب ـــوند نس ـــی ش ـــل م منتق
باشـــد و تهویـــه هـــوا بیشـــتر شـــود. محـــرز ادامـــه داد: 
ــای  ــایر ویروس هـ ــزا و سـ ــرای آنفلوانـ ــوع بـ ــن موضـ ایـ

تنفســـی صـــادق اســـت، امـــا هنـــوز اطالعـــات دقیقـــی 

ـــال  ـــم. ح ـــوا نداری ـــای ه ـــه گرم ـــا ب ـــش کرون ـــاره واکن درب

ـــه  ـــا چگون ـــت کرون ـــتان فعالی ـــای تابس ـــد در گرم ـــد دی بای

خواهـــد بـــود.

کرونا با گرم شدن هوا از بین می رود؟

 فوت و فن های تهیه حلیم در خانه؛ برای روزهای 
کرونایی در ماه رمضان

مـواد الزم: گندم )ترجیحا پوسـت کنده(: ۵۰۰ گرم ، گوشـت )ترجیحـا بوقلمون(: 
3۰۰گـرم ، آب: بـه مقـدار الزم ، نمـک: بـه مقـدار الزم )خیلـی کم( ، روغـن حیوانی یا 

کـره آب شـده: بـه مقـدار الزم ، شـکر و دارچین: بـه مقدار الزم بـرای تزئینات
طرز تهیـه و دسـتور پخـت:1. اولیـن کاری کـه بایـد بکنیـم خیـس دادن 
گنـدم هسـت. گنـدم پوسـت کنـده در همه سـوپرمارکت ها موجود اسـت ولـی اگر در 
دسترسـتان نیسـت می توانید از گندم با پوسـت اسـتفاده کنید و در مراحل پختن که 
پوسـت انداخـت آن را از ظـرف خارج کنیم. 2. گندم را چند سـاعتی خیس می کنیم. 
بعـد آن را بـا گوشـت و یکـی دو لیتـر آب در قابلمـه روی حرارت می گذاریـم و بعد از 

جوشـیدن می گذاریـم روی حـرارت مالیم کامـل بپزد.
3. حداقـل سـه سـاعت زمـان الزم دارد تـا بپـزد. البتـه گوشـت که نیم پز شـد نمک را 
هـم اضافـه می کنیـم. در حیـن پخـت هـم بایـد هـر از گاهی هـم بزنیم . آنقـدر هم 
زدن را ادامـه می دهیـم کـه وقتـی کامـال پخـت بـه شـکل پـوره در آمـده باشـد. البته 
اگـر مخلـوط کـن برقـی دارید بـه راحتی می توانیـد صاف و یکدسـت کنیـد. 4. زمان 

کشـیدن هـم بـا کـره و دارچین و شـکر تزیینـش می کنیم.
فوت و فن ها:

– موقـع پختـن گنـدم، در قابلمـه را نیمه باز بگذارید، زیرا بسـتن در قابلمه باعث سـر 
رفتـن گنـدم می شـود. - بـرای کاهش زمـان پخت حلیم خانگـی می توانیـد از بلغور 

گندم اسـتفاده کنید.
– استفاده از شکر کامال اختیاری بوده و افراد بسته به ذائقه خود می توانند از شکر یا 
نمک برای سرو حلیم استفاده کنند. – برای له کردن حلیم حتما از گوشت کوب استفاده 
کنید و هرگز حلیم را در غذاساز یا مخلوط کن میکس نکنید. – برای تهیه حلیم خانگی 
از گوشت دنده گوسفندی تازه با استخوان و در کنار آن گوشت سردست و سرسینه هم 
اضافه کنید تا موقع کوبیدن ریش ریش شده و باعث کش آمدن حلیم شود. – گوشت 
حلیم را خرد نکنید، زیرا خرد کردن گوشت باعث کوتاه شدن رشته های آن شده و مانع 
کش آمدن حلیم می شود. – اضافه کردن شیر به حلیم یک فوت آشپزی در دستور 
پخت آن است. بعد از پختن و جا افتادن مخلوط گندم و گوشت و در حالی که هنوز 
قابلمه روی حرارت مالیم است می توانید به آن مقداری شیر اضافه کنید و به هم زدن 
ادامه بدهید. – حین پخت می توانید یک عدد چوب دارچین به مواد اضافه کنید و بعد 

از پخت چوب را خارج کنید.

توزیع ۱4هزار بسته معیشتی بین نیازمندان 

اولین مرحله رزمایش »کمک مؤمنانه« در خراسان جنوبی آغاز شد
حفظ کرامت انسانی در اقدامات حمایتی مدنظر باشد

هنر در خانه 

اخبار علمی

سالروز شهادت شهیدان محمد حسن یعقوب 
نژاد، تاج الدین حسینی، حسن جهانیان، 

محمدرضا مصطفائی را گرامی می داریم. 

را  خود  پیشنهادات  و  نظرات  توانند  می  عزیز  خوانندگان 
شماره  به  مطلب  تیتر  ذکر  با  صفحه  این  مطالب  مورد  در 
30007650009996 پیامک یا به شماره 09382220770  

تلگرام نمایند.
@emroozkhj :آدرس کانال روزنامه
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 پنجـــم اردیبهشـــت مـــاه ســـال ۱۳۵۹ بـــود، روزی 
ــیده  ــه ها کشـ ــرای آن نقشـ ــل بـ ــا قبـ ــه از مدت هـ کـ
شـــده و قـــرار بـــود افتخـــاری بـــزرگ بـــرای یانکی هـــا 
ـــن  ـــه در ای ـــی ک ـــن نکات ـــی از مهم تری ـــد. یک ـــم بزنن رق
ـــند  ـــزار” س ـــف ۱۱ “ه ـــی خورد،کش ـــم م ـــه چش ـــه ب واقع
ـــا  ـــاب را افش ـــه انق ـــا علی ـــوی توطئه ه ـــه هزارت ـــود ک ب
ـــال  ـــه دنب ـــکا ب ـــی داد آمری ـــان م ـــه نش ـــنادی ک ـــرد، اس ک

ـــت. ـــامی اس ـــوری اس ـــات جمه ـــوذ در مقام نف
ـــود،  ـــته ب ـــاه گذش ـــان م ـــیزدهم آب ـــاه از روز س ـــش م ش
امـــا نقشه هایشـــان تاکنـــون برایشـــان عایـــده ای 
دســـتان  در  هنـــوز  جاسوس هایشـــان  و  نداشـــته 
دانشـــجویان ایرانـــی اســـیر بودنـــد؛ ننگـــی کـــه بـــرای 
ــه  ــود کـ ــت آن بـ ــود و وقـ ــول نبـ ــل قبـ ــکا قابـ آمریـ
ـــس  ـــر رئی ـــی کارت ـــد. جیم ـــم بزن ـــی تاریخـــی را رق اقدام
جمهـــور آمریـــکا کـــه هـــر لحظـــه بیـــش از پیـــش از 
جانـــب مردمـــش تحـــت فشـــار قـــرار می  گرفـــت 

ــی  ــات نظامـ ــک عملیـ ــا یـ ــا بـ ــت تـ ــم داشـ تصمیـ
اقـــدام بـــه آزاد کـــردن جاســـوس ها کنـــد؛ عملیاتـــی 
ــٔه  ــتین تجربـ ــه نخسـ ــاب کـ ــه عقـ ــه پنجـ ــوم بـ موسـ
ـــا  ـــام دلت ـــه ن ـــی ب ـــته آمریکای ـــروی کارکش ـــی نی عملیات
ـــی  ـــود؛ یک ـــث ب ـــی بکوی ـــرهنگ چارل ـــی س ـــه فرمانده ب
ـــود  ـــرار ب ـــه ق ـــکا ک ـــی آمری ـــان نظام ـــن فرمانده از بهتری
ــرای  ــوودی بـ ــای هالیـ ــه ســـبک فیلم هـ ــتانی بـ داسـ

کشـــور رقـــم بزنـــد.
چارلـــی بکویـــث فرمانـــده نیرو هـــای اعزامـــی بـــه 
ــژه  ــروی ویـ ــذاران نیـ ــود از بنیانگـ ــس، خـ ــر طبـ کویـ
ــته  ــد؛ یـــک ســـرهنگ کارکشـ ــا محســـوب می شـ دلتـ
ــی  ــر نظامـ ــام عمـ ــا. او تمـ ــل جورجیـ ــاله اهـ ۵۳ سـ
ــای  ــده در بخش هـ ــاالت متحـ ــش ایـ ــود را در ارتـ خـ
مختلـــف نیرو هـــای ویـــژه گذرانـــده و تجربـــه جنـــگ 
در ویتنـــام و کـــره را هـــم داشـــت. او در جنـــگ ویتنـــام، 
ــش  ــی ارتـ ــد ضدچریکـ ــن واحـ ــی قوی تریـ فرماندهـ
آمریـــکا را برعهـــده داشـــت. کم تـــر کســـی در ارتـــش 
ــام  ــواع و اقسـ ــه انـ ــد او تجربـ ــده ماننـ ــاالت متحـ ایـ

عملیات هـــای نظامـــی و کماندویـــی را داشـــت.
بکویـــث در جریـــان اعتراضـــات خیابانـــی مـــردم بـــه 
ـــگار  ـــک خبرن ـــه ی ـــام ب ـــکا در ویتن ـــش آمری ـــور ارت حض
گفتـــه بـــود هـــر کســـی کـــه معتـــرض سیاســـت های 
ــختی،  ــرود. سرسـ ــور بـ ــد از کشـ ــت می توانـ آمریکاسـ
ـــم  ـــه میلیتاریس ـــر ب ـــد و حص ـــه بی ح ـــونت و عاق خش
آمریکایـــی از ویژگی هـــای چارلـــی بکویـــث بـــود. 
دلتـــا فـــورس، دارای یـــک فرماندهـــی مســـتقل بـــود 
و مســـتقیما زیرنظـــر فرماندهـــان بلندمرتبـــه ارتـــش 
عمـــل می کـــرد. ارتـــش کوچـــک نخبـــه ایـــاالت 
ـــک  ـــچ ی ـــه در هی ـــود ک ـــدادی ب ـــاهد رخ ـــا ش ـــده ام متح

ــت. ــی نداشـ ــان جایـ از محاسباتشـ
همه چیز برای انجام یکی از بزرگترین 

عملیات های آمریکا فراهم بود
ـــران در  ـــبق ای ـــفیر اس ـــه س ـــری ابیان ـــن قدی ـــد حس محم
ـــریح  ـــوان، در تش ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــا باش ـــو ب گفت وگ
ایـــن عملیـــات گفتـــه اســـت: آمریـــکا از مـــدت  هـــا قبـــل 
ــاختمان  ــه ایـــن عملیـــات را داشـــت حتـــی سـ نقشـ
مشـــابه النـــه جاسوســـی را ســـاخته بودنـــد تـــا در آن 
دســـت بـــه انجـــام عملیـــات نظامـــی بزننـــد؛ بار هـــا 
تمریـــن کـــرده بودنـــد و ســـاح هایی را متناســـب 
ــات  ــی عملیـ ــرای راحتـ ــت بـ ــدام و دسـ ــد، انـ ــا قـ بـ
بـــرای  را  هلیکوپتر هایـــی  و  داشـــته  کننده هـــا 
ـــذا در  ـــذف غ ـــد ح ـــد؛ رون ـــرده بودن ـــی ک ـــات طراح عملی
ـــا در عملیـــات هیـــچ  ســـربازان آمریکایـــی شـــروع شـــد ت

ـــان  ـــر نفوذیش ـــود؛ عناص ـــاد نش ـــان ایج ـــکلی برایش مش
ـــا  ـــد ت ـــرده بودن ـــا ک ـــه ج ـــا را جاب ـــران راداره ـــم در ای ه
ـــال  ـــد؛ ح ـــام دهن ـــتی انج ـــه درس ـــری را ب ـــد رهگی نتوانن
ـــا ۸ هلیکوپتـــر  ـــود و ب ـــرای آن هـــا آمـــاده ب همـــه چیـــز ب

ــدند. ــات شـ ــان وارد عملیـ ــای سوخت رسـ و هواپیمـ
عرشـــه  و  عمـــان  مصـــر،  نظامـــی  فرودگاه هـــای 
نـــاو هواپیمابـــر آمریـــکا در دریـــای عمـــان از مراکـــز 
هلی کوپترهـــای  و  هواپیماهـــا  برخاســـتن  عمـــده 
متجـــاوز آمریـــکا بـــرای فـــرود در منطقـــه طبـــس 
ــس  ــا از طبـ ــت نیرو هـ ــه می بایسـ ــق نقشـ ــود. طبـ بـ
بـــا هلی کوپتـــر بـــه ســـوی تهـــران حرکـــت کـــرده و در 
ـــد و  ـــرود آین ـــیرودی( ف ـــهید ش ـــه )ش ـــگاه امجدی ورزش
ـــرده  ـــه ک ـــران حمل ـــکا در ته ـــفارت آمری ـــه س ـــپس، ب س
و گروگان هـــا را آزاد کننـــد. آنـــان پـــس از پایـــان 
ـــه و از آنجـــا  ـــه طبـــس رفت ـــن راه ب فعالیتشـــان، از همی

ــدند. ــارج می شـ ــران خـ ــا از ایـ ــا هواپیمـ بـ

نزدیک تـــر  و  نزدیـــک  عملیـــات  شـــروع  لحظـــه 
ــد.  ــرود می آینـ ــب فـ ــه ترتیـ ــا بـ ــد و بالگرد هـ می شـ
بـــه  بالگرد هـــا  بایـــد  عملیـــات  ادامـــه  بـــرای 
هواپیما هـــای ســـوخت رســـان هرکولِـــس نزدیـــک 
شـــده و ســـوخت گیری کننـــد. نســـیم حـــاال بـــه بـــاد 
ــه  ــم بـ ــر را هـ ــه بادی های کویـ ــده و ماسـ ــل شـ تبدیـ
حرکـــت درآورده و وضعیـــت آشـــفته ای خلـــق کـــرده 

بـــود. خلبان هـــا کافـــه و مضطـــرب بودنـــد.
ــومین  ــه سـ ــود کـ ــداد بـ ــه بامـ ــاعت ۲ و ۴۵ دقیقـ سـ
دچـــار  ســـوخت گیری  هنـــگام  در  هـــم  بالگـــرد 
نقـــص فنـــی می شـــود و تمـــام برنامه هـــا به هـــم 
می ریـــزد؛ دو فرونـــد ابتـــدا دچـــار مشـــکل شـــدند و 
ـــده.  ـــارج ش ـــرویس خ ـــم از س ـــرد ه ـــومین بالگ ـــاال س ح
ــود کاری از  ــم نمی شـ ــده هـ ــد باقیمانـ ــه فرونـ ــا سـ بـ

پیـــش بـــرد.
دســـتور  بکویـــث  ســـرهنگ 
می دهـــد.  را  عملیـــات  لغـــو 
ــن و  ــر و شـ ــیم و کویـ ــا نسـ امـ
توفـــان دســـت بردار نیســـت و 
فاجعـــه بعـــدی رقـــم می خـــورد. 
بـــه هرکولـــِس  سی اســـتالیون 
حامـــل ســـوخت برخـــورد کـــرده 
ـــک  ـــرِ تاری ـــزرگ، کوی و انفجـــاری ب
و توفانـــی را روشـــن می کنـــد. 
ـــان  ـــان همچن ـــن و توف ـــاد و ش ب

ــد. ــال کارنـ در حـ
هنـــوز  کـــه  اینجـــای کار  تـــا 
ـــت  ـــده هش ـــام نش ـــات انج عملی
قربانـــی روی دســـت ســـرهنگ 
ـــرگرد  ـــته؛ س ـــی گذاش ـــث باق بکوی
ــان و  ــس )خلبـ ــد ال لوئیـ هارولـ
فرمانـــده ســـی-۱۳۰(، ســـروان 
لیـــن مکیـــن تـــاش )خلبـــان 
ســـی-۱۳۰(، ســـرگرد ریچـــارد ال 
ســـی-۱۳۰(،  )ســـرناوبر  بـــاک 
ســـروان چارلـــز مـــک میـــان 
ـــتوار  ـــی-۱۳۰(، اس ـــر دوم س )ناوب
ــدس  ــو )مهنـ ــول مایـ ــد جـ ارشـ
پـــرواز ســـی-۱۳۰(، نـــاو اســـتوار 
ــه  ــون )خدمـ ــی جانسـ دوم دوئـ
پـــرواز بالگـــرد(، مهنـــاوی یکـــم 
)خدمـــه  هـــاروی  دی  جـــان 
مهنـــاوی  بالگـــرد(،  پـــروازی 

بالگـــرد(.  پـــروازی  )خدمـــه  هولمـــز  ان  جـــورج 
نیرو هـــای ویـــژه دلتـــا بـــا از دســـت دادن یـــک 
فرونـــد سوخت رســـان ســـی-۱۳۰ و کشـــته شـــدن 
ـــا  ـــری ب ـــدون درگی ـــروازی، ب ـــروی پ ـــان و گ ـــت خلب هش
ـــور را  ـــن کش ـــمان و زمی ـــران، آس ـــی ای ـــای نظام نیرو ه
ـــان  ـــای عم ـــره در دری ـــره مصی ـــرده و راهـــی جزی ـــرک ک ت
ــود را در  ــاس خـ ــث، احسـ ــرهنگ بکویـ ــوند. سـ می شـ
ـــرده:  ـــف ک ـــن توصی ـــره چنی ـــه مصی ـــت ب ـــیر بازگش مس
ــه ام  ــردم. گریـ »احســـاس پوچـــی و درماندگـــی می کـ
ـــیح!  ـــی مس ـــا عیس ـــم ی ـــود گفت ـــام وج ـــا تم ـــت؛ ب گرف
ــا  ــار آمـــده! مـ ــه بـ ــه افتضاحـــی بـ تـــو می دانـــی چـ

باعـــث شرمســـاری کشـــور بزرگمـــان شـــده ایم!«
محمـــد حســـن قدیـــری ابیانـــه ســـفیر اســـبق ایـــران 
قبلـــی  ریـــزی  برنامـــه  مطابـــق  کـــه  می گویـــد 
آمریکایی هـــا قـــرار بـــود حتـــی اگـــر ۶ تـــا هلیکوپتـــر 
ــه  ــات را ادامـ ــن عملیـ ــد ایـ ــات کننـ ــد عملیـ بتواننـ

دهنـــد، امـــا زمانـــی کـــه بـــه ۵ فرونـــد کاهـــش یابـــد 
ـــت؛  ـــود نداش ـــا وج ـــرای آنه ـــت ب ـــکان موفقی ـــر ام دیگ
لـــذا وقتـــی ســـرهنگ بکویـــث گـــزارش کـــرد کـــه ۵ 
هلیکوپتـــر بیشـــتر بـــرای مـــا نمانـــده طبـــق همـــان 
ـــرده و  ـــو ک ـــات را لغ ـــن شـــده عملی ـــل تعیی نقشـــه از قب
ـــا  ـــر آن ه ـــادف هلیکوپت ـــا  تص ـــتند، ام ـــرار داش ـــد ف قص
ــی  ــت در زمانـ ــان درسـ ــوخت رسـ ــای سـ ــا هواپیمـ بـ
ـــن  ـــوده و ای ـــران ب ـــرار از ای ـــال ف ـــه در ح ـــاد ک ـــاق افت اتف

یـــک شکســـت مفتضحانـــه بـــرای آمریـــکا بـــود.
در پـــی حادثـــه صحـــرای طبـــس و فـــرار باقی مانـــده 
هواپیما هـــا و هلی کوپتر هـــای آمریکایـــی بـــه ســـوی 
نـــاو »نیمیتـــس«، جیمـــی کار تـــر رئیس جمهـــور 
ــه را  ــات مداخله جویانـ ــن عملیـ ــت ایـ ــکا شکسـ آمریـ
ـــدا  ـــه از ابت ـــکا ک ـــور خارجـــه آمری ـــر ام ـــرد و وزی اعـــام ک
ــود از ســـمت  ــرده بـ ــا مخالفـــت کـ ــا عملیـــات دلتـ بـ
خـــود اســـتعفا داد و بکویـــث کارکشـــته هـــم بعـــد از 
ایـــن ماجـــرا کا از ارتـــش ایـــن کشـــور اســـتعفا داد.

از هواپیما های سی ۱۳۰  جز تل خاکستر 
و آلومینیوم های ذوب شده چیزی باقی 

نمانده بود
ـــس  ـــه  طب ـــری از حادث ـــن باق ـــزارش حس ـــر گ ـــن زی مت
مـــی باشـــد کـــه در روزنامـــه جمهـــوری اســـامی بـــه 

ـــت: ـــیده اس ـــاپ رس چ
ــی  ــا محلـ ـــا و هلیکوپتر هـ ـــرود هواپیما ه ـــه ف منطق
اســـت در فاصلـــه حـــدود ۲۷۰ کیلومتـــری یـــزد و ۱۶۰ 
کیلومتـــری طبـــس. در حـــوزه هنـــگ ژاندارمـــری 
۴۰ کیلومتـــری  در  رباط خـــان  پاســـگاه   ، بیرجنـــد 
ـــه  ـــت منطق ـــده حفاظ ـــت. فرمان ـــع اس ـــه واق ـــن نقط ای
ـــوده کـــه  ـــن نقطـــه جـــزو نقشـــه ای ب ـــح داد کـــه ای توضی
در زمـــان رژیـــم طاغـــوت قـــرار بـــوده فـــرودگاه شـــود 
ــا  ــن آمریکایی هـ ــط ایـ ــه ها توسـ ــن نقشـ ــون ایـ و چـ
طرح ریـــزی می شـــده، لـــذا مختصـــات ایـــن منطقـــه 
ـــدور  ـــرای ص ـــل ب ـــن مح ـــم از ای ـــًا ه ـــته اند. قب را داش
ـــکا  ـــه آمری ـــه ب ـــده از منطق ـــتخراج ش ـــای اس اورانیوم ه
اســـتفاده می کردنـــد. بایـــد متذکـــر شـــد کـــه منطقـــه 
ــه  ــر بـ ــه ای از کویـ ــا منطقـ ــرود هلیکوپتر هـ ــرای فـ بـ
صـــورت دشـــت بـــاز و گســـترده بـــه وســـعت بیـــش 
ـــت،  ـــیع اس ـــد وس ـــدان دی ـــا می ـــع ب ـــر مرب از ۱۰ کیلومت
ـــادی را  ـــر زی ـــا و هلیکوپت ـــرود هواپیم ـــش ف ـــه گنجای ک
ـــه  ـــه داد ک ـــه ادام ـــارت منطق ـــده نظ ـــرگرد فرمان دارد.س
ــد،  ــرده بودنـ ــز را کـ ــه چیـ ــاب همـ ــا حسـ آمریکایی هـ
امـــا از آنجـــا کـــه پشـــتیبان ملـــت خداونـــد متعـــال 
ــه های  ــام نقشـ ــر، تمـ ــنی کویـ ــطح شـ ــد، سـ می باشـ
آن هـــا را بـــه هـــم ریخـــت. هلیکوپتـــر مربـــوط بـــه نیـــروی 
ـــر و  ـــوز منفج ـــه هن ـــود ک ـــه ب ـــکا در منطق ـــی آمری دریای
ــده و فقـــط بعضـــی از چرخ هایـــش  ــا منهـــدم نشـ یـ
ـــی در  ـــر یک ـــن دو هلیکوپت ـــود. ای ـــه ب ـــرو رفت ـــن ف در ش
ـــرار  ـــپ ق ـــمت چ ـــری در س ـــاده و دیگ ـــت ج ـــمت راس س

ـــری در  ـــر دیگ ـــتند. هلیکوپت داش
ــوخته  ــاده سـ ــپ جـ ــمت چـ سـ
و متاشـــی شـــده بـــود. عـــاوه 
بـــر هلیکوپتر هـــای ســـالم یـــک 
هلیکوپتـــر هـــم بـــا هواپیمـــای 
ســـی ۱۳۰ آمریکایـــی تصـــادف 
کـــرده بـــود و هـــر دو آتـــش 

گرفتـــه بودنـــد.
ــه  ــی ۱۳۰ کـ ــای سـ از هواپیما هـ
ــل  ــز تـ ــد، جـ ــور می باشـ ۴ موتـ
آلومینیوم هـــای  و  خاکســـتر 
ســـطح  در  کـــه  شـــده  ذوب 
بـــود،  شـــده  پخـــش  کویـــر 
چیـــزی باقـــی نمانـــده بـــود. 
ــه الی  ــوخته در البـ ــد سـ ۵ جسـ
مشـــاهده  هواپیمـــا  الشـــه 
از  عبـــارت  کـــه  می شـــد 
خلبـــان و خدمـــه هواپیمـــای 
ــری  ــد. هلیکوپتـ ــی ۱۳۰ بودنـ سـ
ــا  ــن هواپیمـ ــه ایـ ــه بـ ــم کـ هـ
برخـــورد کـــرده متاشـــی شـــده 
ــلمًا خلبانانـــش  ــه مسـ ــود، کـ بـ
ــل  ــه قابـ ــده اند. نکتـ ــته شـ کشـ
توجـــه ایـــن کـــه جعبـــه ســـیاه 
هواپیمـــای ســـی ۱۳۰ کـــه حافظـــه 
مختصـــات پـــرواز و جهـــت و 
ــل  ــرواز اســـت در محـ ــیر پـ مسـ
الشـــه  ســـوخته های  بیـــن 
هواپیمـــا موجـــود بـــود. از ایـــن جعبـــه می تـــوان 
ـــک  ـــزدوران از کدام ی ـــن م ـــه ای ـــد ک ـــن ش ـــا مطمئ کام
از پایـــگاه کشـــور های مـــزدور آمریـــکا در منطقـــه 

کرده انـــد. پـــرواز 
مقـــدار زیـــادی پوکه هـــای شـــلیک شـــده M۱۶ را 
ـــن  ـــادی روی زمی ـــقه های زی ـــم و فانوس ـــاهده کردی مش
ــقه ها دو  ــن فانوسـ ــدام از ایـ ــر کـ ــود. در هـ پخـــش بـ
ـــری  ـــاب ۲۰ ت ـــدام ۳ خش ـــر ک ـــنگی M۱۶ و در ه جافش
M۱۶ وجـــود داشـــته اســـت. آمریکایی هـــا حتـــی 
وقـــت نکردنـــد کـــه ایـــن فشـــنگ ها را همـــراه خـــود 
ببرنـــد و در محـــل رهـــا کـــرده و فـــرار کرده انـــد. کنـــار 
ـــد.  ـــته بودن ـــره گذاش ـــواد منفج ـــداری م ـــیله مق ـــر وس ه
مـــن دوربین هـــای زاویه ســـنج ســـنگین را دیـــدم 
ـــار  ـــاده انفج ـــره آم ـــواد منفج ـــه م ـــا جعب ـــار آن ه ـــه کن ک
ـــه  ـــود. )روزنام ـــاک ب ـــیار خطرن ـــن بس ـــت و ای ـــرار داش ق
جمهـــوری اســـامی ۷ اردیبهشـــت ۱۳۵۹ صفحـــه ۲(

خدای آنها از تکنولوژی ما قوی تر است
ــی  ــهید ادواردو آنیلـ ــل از شـ ــه نقـ ــه بـ ــری ابیانـ قدیـ
ـــی  ـــاردر ایتالیای ـــی، میلی ـــی آنیل ـــناتور جیان ـــد س )فرزن
ـــیعه  ـــی )ره( ش ـــام خمین ـــناخت ام ـــیله ش ـــه وس ـــه ب ک
ــه در  ــی کـ ــت: زمانـ ــه اسـ ــاره گفتـ ــن بـ ــد ( در ایـ شـ
ــکا  ــازی آمریـ ــه هلیکوپترسـ ــد از کارخانـ ــال بازدیـ حـ
در جمـــع هیـــات هـــای عالـــی رتبـــه نظامـــی بـــوده 
ــان داده  ــر را نشـ ــان یـــک هلیکوپتـ ــی از فرماندهـ یکـ
ــا  ــی هـ ــام توانایـ ــل تمـ ــن حاصـ ــه ایـ ــد کـ و می گویـ
و پیشـــرفت هـــای آمریکاســـت کـــه تمـــام توانایـــی 
ـــی  ـــز دارد و زمان ـــی را نی ـــای آمریکای ـــایر هلیکوپتره س
کـــه شـــهید آنیلـــی در جـــواب مـــی گویـــد امـــا ایـــن 
ـــرال  ـــد، آن ژن ـــس شکســـت خوردن ـــا در طب ـــر ه هلیکوپت
ـــدای  ـــه خ ـــت ک ـــبب اس ـــن س ـــه ای ـــن ب ـــد ای ـــی گوی م

آنهـــا از تکنولـــوژی مـــا قـــوی تـــر اســـت.

دست غیبی
ـــخ ۵ اردیبهشـــت  ـــی )ره( در پیامـــی در تاری امـــام خمین
ـــی  ـــک دســـت غیب ـــه ی ـــود ک ـــن ب ـــز ای ـــا ج ـــد: “آی فرمودن
در کار اســـت؟ چـــه کســـی هلـــی کوپتر هـــای آقـــای 
کارتـــر را ســـاقط کـــرد؟ مـــا ســـاقط کردیـــم؟ شـــن ها 
ــاد  ــد، بـ ــدا بودنـ ــور خـ ــن ها مأمـ ــد. شـ ــاقط کردنـ سـ

مأمـــور خداســـت. ”
مســـائل  تحلیلگـــر  عبدخدایـــی  مهـــدی  محمـــد 
سیاســـی در ایـــن بـــاره گفتـــه اســـت: مـــن بـــا یکـــی 
ـــه او  ـــرده و ب ـــات ک ـــا ماق ـــپ در آن روزه ـــران چ از رهب
ـــی رغـــم  ـــه طبـــس عل ـــه حادث ـــم کـــه شـــما در توجی گفت
ـــوم  ـــی از عل ـــا آگاهـــی جامعـــه جهان تمـــام معـــادالت، ب
و تحقیقـــات الزم دربـــاره هواشناســـی خیلـــی راحـــت 
می توانیـــد بگوییـــد کـــه محاســـبات آمریـــکا اشـــتباه 
ــم  ــی توانیـ ــما مـ ــر از شـ ــت تـ ــا راحـ ــا مـ ــده؛ امـ شـ

ــکا  ــا آمریـ ــود تـ ــدا در کار بـ ــت خـ ــه دسـ ــم کـ بگوییـ
شکســـت بخـــورد و بازهـــم شکســـت خواهـــد خـــورد.

حادثــه پنجــم اردیبهشــت ۵۹، یــادآور معجــزه قــرن در 
ــوره  ــر از س ــی دیگ ــه مصداق ــت ک ــس اس ــرای طب صح
فیــل را بــه رخ جهانیــان و از خــدا بــی خبــران کشــاند، 
تــا آن ملحــدان از خــدا بــی خبــر بــه خــود آینــد و دســت 
ــی  ــد. زمان ــود بردارن از شــرارت هــا و خباثــت هــای خـ
دور، ســپاه ابرهــه بــا فیــل هــای بــزرگ بــرای تخریــب 
کعبــه راهــی مکــه شــدند، تــا در ایــن ســرزمین امــن، 
ــه  ــهر ک ــردم ش ــد. م ــم بزنن ــتناک را رق ــی وحش جنایت
ــظ  ــرای حف ــن ســپاه را نداشــتند ب ــا ای ــه ب ــوان مقابل ت
جــان خـــود شـــهرها را خالــی کردنــد و بــه کــوه هــا 
پنــاه بردنــد و اراده خداونــد بــه گونــه دیگــری محقــق 
ــا  ــدند و ب ــر ش ــمان ظاه ــدگان در آس ــوه پرن ــد. انب ش
ــل  ــز فی ــپاهش و نی ــه و س ــز، ابره ــی ری ــنگ های س
هــای بــزرگ را از پــای درآوردنــد: »مکــروا و مکــر ا... 

ــن« ــر الماکری و ا... خی
ــس  ــکا در طب ــش آمری ــدن ارت ــر ش ــه زمین گی حادث
ــه  ــه و برنام ــش رفت ــکیات پی ــه تش ــود هم ــا وج ب
ــی  ــت دردناک ــه شکس ــل ب ــق تبدی ــای دقی ــزی ه ری
ــی از  ــن یک ــد و ای ــان ش ــدرت جه ــن ق ــرای بزرگتری ب
نمونــه هــای بــارز ایــن آیــه از قــرآن اســت کــه »یــد ا... 

ــم «. ــوق ایدیه ف
کمااینکــه نــه اولیــن بــاری اســت کــه خداونــد 
لشــکر طاغــوت را بــه وســیله نیروهــای خــود در 
آخریــن  نــه  و  می کنــد  نابــود  آســمان  و  زمیــن 
قــرآن  در  همانگونــه کــه   ، بــود  خواهــد  آن  بــار 
آمــده اســت»و خداونــد ســربازانی از شــن دارد و 
لشــکریانی از بــاد. و در هــر ذره زمیــن، حکمتــی 

پنهــان اســت و قدرتــی ال یــزال.«
ـــوش شـــنوایی نیســـت  ـــا و گ ـــچ چشـــم بین ـــا هی و قطع
ــدازد  ــگاه می انـ ــخ نـ ــات تاریـ ــه صفحـ ــی بـ ــه وقتـ کـ
نمونـــه ای از ایـــن معجـــزات را دربـــاره کشـــورمان 
ـــران  ـــی، ای ـــگ تحمیل ـــه در جن ـــی ک ـــد زمان ـــده باش ندی
یـــک تنـــه در برابـــر ابـــر قدرت هـــای جهـــان ایســـتاد، 
ـــر  ـــا کم ـــم ه ـــن تحری ـــه تری ـــر ظالمان ـــه در براب ـــی ک زمان
ــی  ــی و خارجـ ــای داخلـ ــوذی هـ ــرد و از نفـ ــم نکـ خـ
گزنـــدی بـــه او نرســـید می تـــوان گفـــت کـــه خداونـــد 
ــا  ــدن مـ ــان مانـ ــرای درامـ ــیاری را بـ ــای بسـ حجت هـ
ـــار ســـاخته،  ـــرب را در درون خـــود گرفت ـــرده و غ ـــام ک تم
ـــر ا... و ا...  ـــروا و مک ـــت  »مک ـــده خداس ـــن وع ـــرا ای زی
خیـــر الماکریـــن« . حـــال امـــا شـــاید نوبـــت ماســـت 
کـــه آنگونـــه کـــه شایســـته اســـت سپاســـگزار چنیـــن 

نعمت هایـــی باشـــیم.

پنجـه عقابـی کـه ِشکـار شـد ناکامی آمریکا در 
طبس و رسوایی 
بزرگ در جهان

مدیـرکل بنیـاد حفـظ آثار و نشـر ارزش هـای دفاع 
میلیـارد  چهـار  گفـت:  خراسـان جنوبی  مقـدس 
مـوزه  سـاخت  بـرای  سـال گذشـته  تـا  تومـان 

صحـرای طبـس هزینـه شـده اسـت.
غامرضـا فاحـی اظهار کـرد: واقعه ۵ اردیبهشـت 
در صحـرای  آمریـکا  نظامـی  و شکسـت حملـه 
طبـس یکی از حـوادث شـگفت انگیز و عبرت آموز 
دهه هـای اخیـر اسـت کـه از آن درس هـا می توان 

آموخت.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
خراسان جنوبی بیان کرد: در این راستا برای یادآوری 
این حادثه عظیم طرح ساخت یک موزه باشکوه در 
محل حادثه و یک مجتمع رفاهی در نزدیکی مسجد 

شکر از مدت ها قبل مد نظر بوده است.
فاحی با بیان اینکه تا سال گذشته اداره کل برای 
ساخت موزه صحرای طبس چهار میلیارد تومان 
به مجموع  توجه  با  ادامه داد:  است،  هزینه کرده 
شرایط از نیمه دوم سال قبل تصمیم گرفته شد 
که ادامه ساخت موزه به موزه انقاب اسامی و 
با  بیان کرد:  واگذار شود. وی  دفاع مقدس کشور 
توجه به اینکه اعتبارات ساخت موزه، ملی بوده و 

جذب اعتبار همواره با مشکاتی همراه است 
واگذاری ساخت موزه صحرای طبس به موزه 
انقاب اسامی و دفاع مقدس به روند کارها 

سرعت خواهد بخشید.
مدیـرکل بنیـاد حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای 
تـا  ادامـه داد:  خراسـان جنوبی  مقـدس  دفـاع 

قبـل از واگـذاری، بنیاد حفظ آثار خراسـان جنوبی 
اقدامات بسـیار ارزشـمندی در زمینه ساخت موزه 
انجـام داد و بسـیاری از اسـناد چـون الشـه های 

هواپیمـا از تهـران بـه طبـس منتقل شـد.
چـون  اسـناد  سـایر  جمـع آوری  افـزود:  فاحـی 
عکس هـا و روزنامه هـای باقـی مانـده از آن ایـام 
و مصاحبه هـای انجـام شـده پـس از آن واقعـه را 
جمـع آوری کردیـم که پـس از اتمام سـاخت موزه 
در تـاالری به نام اسـناد در معرض دید عاقمندان 

گذاشـته خواهد شـد.
اسـتاندار  نیـز  گذشـته  سـال  گفـت:  وی 
خراسـان جنوبی قبـل از برگـزاری مراسـم یادبـود 
میلیـون   ۱۰۰ مبلـغ  مـاه  اردیبهشـت   ۵ حادثـه 
بهبـود وضعیـت  و  بـرای محوطه سـازی  تومـان 
سـرویس های بهداشـتی در آن منطقـه اختصاص 

دادنـد.
مدیـرکل بنیـاد حفـظ آثار و نشـر ارزش هـای دفاع 
مقـدس خراسـان جنوبی اظهار کـرد: در حال حاضر 
نیـز در شهرسـتان طبـس کتابـی در قالـب تاریـخ 
شـفاهی واقعـه صحـرای طبـس در حـال تدویـن 

است.
فاحـی بـا اشـاره بـه اقدامـات فرهنگـی انجـام 
شـده در خصوص یادآوری حادثه ۵ اردیبهشـت و 
شکسـت نظامـی آمریکا در صحرای طبـس یادآور 
شـد: سـاخت دو نرم افـزار مسـتند واقعه طبس و 
نـرم افـزار بازدیـد مجـازی از محل حادثـه از جمله 

اقدامـات انجـام شـده در این زمینه اسـت.
وی گفـت: همچنیـن بـا همـکاری آسـتان قـدس 
رضـوی یـک مجتمـع بیـن راهـی در محل مسـجد 

شـکر سـاخته خواهد شـد.

چهار میلیارد تومان برای ساخت موزه 
صحرای طبس هزینه شد
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توئیتر سیاسیون

ــتگذاری اصـــاح  ــورایعالی سیاسـ ــو شـ ــود میرلوحـــی، عضـ محمـ
طلبـــان گفـــت : بیـــن جریـــان اصاحـــات و رای دهندگانـــش 
ـــات  ـــه از اصاح ـــس گرفت ـــا رأی پ ـــت ام ـــده اس ـــاد ش ـــکاف ایج ش
بـــه ســـمت جریـــان رقیـــب نمـــی رود . قیـــف شـــورای نگهبـــان 
ــان  ــل آقایـ ــرادی مثـ ــد و افـ ــر شـ ــس تنگ تـ ــات مجلـ در انتخابـ
مطهـــری و تابـــش هـــم بیـــرون از دایـــره صاحیت هـــا ماندنـــد. 
ـــت  ـــم از لیس ـــی ه ـــای خاتم ـــر آق ـــد اگ ـــتان می گفتن ـــی دوس برخ
ــد آرا  ــط دو درصـ ــاد و فقـ ــی نمی افتـ ــد اتفاقـ ــت می کردنـ حمایـ

انتخابـــات  در  می شـــد.  نبایـــد بیشـــتر  مـــا   ۱۴۰۰
کاندیـــدا  توانیـــم  نمـــی  ض و  ا ســـتقر ا
ــال  ــم. احتمـ ــاره کنیـ ــا اجـ تغییـــر در رأس یـ
دارد. مدیریـــت جریـــان اصاحـــات  وجـــود 

ـــم  ـــم خوردی ـــر قس ف مگ ر عـــا
ــه باشـــد؟ همیشـ

بـــرای  گفـــت:  آمریـــکا  رئیس جمهـــور  ترامـــپ  دونالـــد 
محافظـــت از کارگـــران آمریکایـــی، فرمانـــی اجرایـــی را امضـــا 
ــورت  ــه صـ ــده را بـ ــاالت متحـ ــه ایـ ــرت بـ ــه مهاجـ ــردم کـ کـ
ـــغل  ـــود ش ـــن کار وج ـــی آورد. ای ـــق درم ـــت تعلی ـــه حال ـــت ب موق
بـــرای هـــر آمریکایـــی را در هنـــگام بازگشـــایی اقتصـــاد تضمیـــن 
ـــظ  ـــی حف ـــاران آمریکای ـــرای بیم ـــتی را ب ـــع بهداش ـــرده و مناب ک
ــل  ــی را تحمـ ــدروی ایرانـ ــای تنـ ــرکات قایق هـ ــد. تحـ می کنـ
نمی کنیـــم . اگـــر آن هـــا ایـــن کار )تحـــرکات قایق هـــای 
ــا را در  ــتی های مـ ــد، کشـ ــام دهنـ ــی( را انجـ ــدروی ایرانـ تنـ

ت معـــرض خطـــر قـــرار می دهنـــد. ایـــن  کا تحـــر
دریانـــوردان  و  گ خدمـــه  ر بـــز

معـــرض  در  را  خطـــر مـــا 
مـــن  می دهـــد،  قصـــد قـــرار 
بدهـــم  اجـــازه  یـــن نـــدارم  ا

اتفـــاق بیفتـــد. ایـــن کار را 
آن هـــا  کـــرد؛  خواهیـــم 

بیـــرون  آب  از  را 
هیـــم  ا خو

خـــت. ا ند ا

ـــت :  ـــکا گف ـــدگان آمری ـــس نماین نانســـی پلوســـی رئیـــس مجل
در شـــرایطی کـــه بیمارســـتان ها و آزمایشـــگاه های آمریـــکا 
ـــان از درک  ـــوری خواه ـــد، جمه ـــاز دارن ـــارد دالر نی ـــه ۱۰۰میلی ب
ایـــن واقعیـــت  امتنـــاع می کننـــد. مـــن فکـــر می کنـــم 
ــوای  ــد دعـ ــه بفهمنـ ــت کـ ــم اسـ ــًا مهـ ــردم واقعـ ــرای مـ بـ

کنونـــی بـــر ســـر چیســـت.

ــیه  ــه روسـ ــور خارجـ ــخنگوی وزارت امـ ــاروا سـ ــا زاخـ ماریـ
گفـــت : بارهاســـت کـــه آمریـــکا تـــاش می کنـــد کـــه خـــود 
ـــه ۲۲۳۱  ـــض قطعنام ـــر نق ـــه خاط ـــی ب ـــت جهان را از محکومی
ـــد.  ـــم می کن ـــران را مته ـــل ای ـــن دلی ـــه همی ـــد و ب ـــاص کن خ
ایـــن تاکتیـــک آمریـــکا را بـــی اعتبـــار می خوانیـــم و در 
ـــم،  ـــردود خوانده ای ـــی را م ـــن حرکت ـــز چنی ـــت نی ـــورای امنی ش
قطعنامـــه ۲۲۳۱ شـــورای امنیـــت و برجـــام، ایـــران را از 
ــا و امـــور فضایـــی منـــع نکـــرده  حضـــور صلح آمیـــز در فضـ
اســـت ضمـــن اینکـــه ادعـــای آمریـــکا مبنـــی بـــر ایـــن کـــه 
موشـــک های فضایـــی ایرانـــی می توانـــد ســـاح هســـته ای 
ــاح  ــگاه سـ ــران هیچـ ــت. ایـ ــاس اسـ ــد، بی اسـ ــل کنـ حمـ
ــن  ــز چنیـ ــده نیـ ــت و در آینـ ــرده اسـ ــد نکـ ــته ای تولیـ هسـ
ســـاحی نخواهـــد داشـــت. امـــا آمریـــکا بـــه توســـعه 

ــردازد. ــود می پـ ــته ای خـ ــکی و هسـ ــدی موشـ توانمنـ

سـردار جالـی رئیـس سـازمان پدافنـد غیرعامـل کشـور گفـت 
: درخشـش امـروز نـور نتیجـه نـه بـه برجـام موشـکی اسـت. 
نخسـتین پیـام ایـن اسـت کـه توانمندی هـای داخلـی بسـیار 
بیشـتر از آنـی اسـت کـه حتـی در تصـور خود مـا وجـود دارد و 
تأکیـد مکـرر رهبـری عزیـز برای اتـکای به درون در مسـیر قوی 
شـدن ناظر بـه همیـن توانمندی هاسـت.موفقیت ماهـواره نور 
شکسـتن سـیمای ذهنـی تحریـم بـه عنـوان یـک سـد در راه 
پیشـرفت و نشـان دادن واقعیـت هـای میـدان اسـت. قطعـًا 
اقدامـات  ایـن دسـت  از  نزدیـک خبرهـای خوشـی  آینـده  در 
خواهیـم شـنید.حضور سـپاه در عرصـه هـای نویـن همچـون 
فضـا نویـد بخـش ارتقای تـوان دفاعـی و  افزایـش بازدارندگی 
کشـور در آینـده نزدیـک اسـت. اگر برجام موشـکی رقـم خورده 
بـود امـروز معلـوم نبـود بـا کـدام تـوان می توانسـتیم پاسـخ 
شـرارت ها و جنـگ طلبـی ترامـپ را بدهیـم. درخشـش امـروز 

نـور نتیجـه نـه بـه برجام موشـکی اسـت.

کوهکـــن  نماینـــده اصولگـــرای مجلـــس شـــورای اســـامی گفـــت : حقوقدانـــان شـــورای نگهبـــان روز اول می آینـــد محســـن 
ـــه  ـــا و متواضعان می نشـــینند کـــه رأی بگیرنـــد امـــا بعـــد از رأی جـــواب تلفـــن شـــما را نمی دهنـــد شـــما جـــواب اینج

ــم  ــد و محکـ بگوییـــد تخلـــف داریـــد و مطابـــق ایـــن مـــدارک صاحیـــت نداریـــد. جنـــاب آقـــای کدخدایـــی بدهیـ
ـــا اگـــر نماینـــدگان  ـــه آنه ـــت ب ـــم نیس ـــده ه ـــأن نماین ـــه ش ـــت ک ـــن اس ـــرای ای ـــوند ب ـــن و آن می ش ـــه ای ـــل ب متوس
شـــما در مقـــام داوری هســـتید چـــرا در مـــورد یـــک طـــرح دوفوریتـــی موضع گیـــری می کنیـــد وقتـــی بدهیـــد. 

ـــه اظهارنظـــر  ـــن قداســـت را ب ـــد ای ـــا بای ـــی ام ـــا حـــرف آخـــر اســـت ول ـــرای م ـــان ب نظـــر شـــورای نگهب
تک تـــک حقوقدان هـــا برگردانیـــم؟  آقـــای کدخدایـــی اگـــر مصاحبـــه کـــرد مـــِن نماینـــده 
ـــه  ـــد؟ از چ ـــرف نمی زنی ـــرا ح ـــد  چ ـــه رأی آورده ای ـــتانی ک ـــم؟ دوس ـــزی بگوی ـــد چی نبای
ـــد  ـــت کنن ـــب رد صاحی ـــد؟ خ ـــان کنن ـــت ت ـــید رد صاحی ـــید؟ می ترس ـــزی می ترس چی

ــتید؟ ــان بایسـ ــرف تـ ــای حـ پـ

ــت  ــیه نشس ــکی در حاش ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــی وزی ــعید نمک س
مجــازی بــا وزرای بهداشــت کشــورهای جهــان گفــت : میــزان بهبــود یافتــگان کرونــا 
در ایــران یــک رکــورد نــاب بیــن المللــی اســت. ایــران یکــی از 6 کشــور جهــان بــرای 
ــا اســت. در ایــران هیــچ  ــا کرون ــارزه ب ــه گــزارش دســتاورهای خــود در زمینــه مب ارائ
گــروه ســنی را بــدون رســیدگی نداشــتیم . طــرح بســیج ملــی مبــارزه بــا کرونــا، کار 
بزرگــی بــوده کــه هیــچ کشــوری در چنیــن ســطحی آن را اجــرا نکــرده اســت. مــردم 
از دســتاوردهای ایــران در مبــارزه بــا کرونــا، مغــرور نشــوند و فرامــوش نکننــد کــه مــا 
هنــوز در نیمــه راه هســتیم. نمکــی همچنیــن در توییتــی نوشــت: وزیــر بهداشــت 
آمریــکا در نشســت ســازمان جهانــی بهداشــت اعــام کــرد حاضــر اســت بــرای مقابلــه 
ــه در نشســت وزرای بهداشــت عضــو  ــد. همانطــور ک ــران کمــک کن ــه ای ــا ب ــا کرون ب

ــوچ و واهی ســازمان جهانــی بهداشــت نیــز در مقابــل ایــن ادعــای  پ
می اعــام کردیــم:  در مقابلــه بــا کرونــا امــروز جمهــوری  ســا ا
ــردم و  ــاری م ــروردگار و همی ــف پ ــا لط ــران ب مسئوالن ای
ســربلندی و مشــارکت صمیمانــه بیــن بخشــی در اوج عزت و 

ــران  ــت. ای ــاری اس ــر بیم ــلط ب ــال تس در ح
ــار  ــردم گرفت ــه م ــا حاضــر اســت ب ــز م عزی
آمریــکا بــرای نجــات از درماندگــی دولــت 

از شــرایط  برون رفــت  بــرای  شــان 
ــد. ــی کمــک کن ســهمگین کنون

۲ سناریو برای صادرات کشور در سال ۹۹
حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از راه 
این  در  تجارت  توسعه  سازمان  است که  صادرات  تولید،  جهش  و  افزایش   های 
خصوص دو سناریو را در شرایط فعلی با توجه به اینکه همه دنیا درگیر کرونا شده، 
برای صادرات تعیین کرده که در سناریوی اول ۴۲ میلیارد دالر حجم صادرات برای 
سال 99 پیش بینی شده که این رقم معادل صادرات سال گذشته است. در سناریوی 
زیرساخت  تقویت  با  باید  نفتی که  غیر  صادرات  دالر  میلیارد   5۰ بینی  پیش  دوم 
های تجاری و لجستیک صادرات محقق شود. همچنین یکی از مواردی که در سایه 
صادرات محقق می شود اشتغال است زیرا به صورت میانگین ۳۰ درصد واحدهای 
تولیدی خالی بوده و می توان با پر کردن این ظرفیت ها عاوه بر افزایش کمی و 
کیفی صادرات و ایجاد تنوع در کاالهای تولیدی به بخش اشتغال کشور نیز کمک 
کرد. این موضوع نباید ما را از سایر بازارها غافل کند زیرا در برخی حوزه ها از جمله 
کاشی و سرامیک، مس ، فوالد و محصوالت معدنی تولیدات ایرانی به بیش از 6۰ 

کشور دنیا صادر می شود.

ایران امروز در تمامی زمینه ها قوی تر شده است 
زمینه ها  تمامی  در  امروز  ایران   : آمریکایی گفت  دموکرات  سناتور  مورفی  کریس 
قوی تر شده است. پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ایرانی حکایت از آن دارد که سیاست 
دونالد ترامپ در برابر ایران باعث قوی شدن این کشور شده است. ایران امروز تقریبا 
در همه زمینه ها در خاورمیانه قوی تر و آمریکا نسبت به چهار سال گذشته ضعیف 
نداشت که  را  امکان  این  ایران  ترامپ رئیس جمهور شد،  تر شده است. زمانی که 
جمهور  رئیس  اوباما  باراک  تیراندازی کند.  عراق  در  آمریکایی  نیروهای  سمت  به 
سابق ایاالت متحده، ایران را مجاب کرده بود تا نیروهای نیابتی خود را به همراه 
ما و در جنگ علیه داعش بفرستد، اما اکنون ایران و نیروهای نیابتی اش مرتب در 
حال هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی هستند. ترامپ با نابودی توافق هسته ای 
سعی کرد با اعمال فشار بین المللی ایران را مجبور به توافق جدید و بهتری بکند، 
برنامه  ایران  شده  باعث  بلکه  نشده،  حاصل  بهتری  جدید  توافق  هیچ  تنها  نه  اما 
هسته ای خود را از سر بگیرد. ایران در کشورهایی که نیروهای نیابتی دارد قدرتمندتر 
عمل می کند. خروج ترامپ از سوریه باعث قدرتمند شدن بشار اسد شد و ایران و 
حوثی های یمن بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیکتر شده اند. حزب ا... قدرت 

لبنان را در دست خود دارد و نفوذ ایران در عراق نیز بیش از گذشته است.

هیچ استانی در کشور در وضعیت قرمز کرونا نیست
ابتا به  ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: روند 
ویروس کرونا در کشور سیر نزولی دارد و هیچ استانی در کشور وضعیت قرمز ندارد. 
تست غربالگری به عمل آمده در کشور در دور دوم برخی استان ها آمار باالی 9۲ 
درصد، و در برخی دیگر به ۸۰ درصد رسیده است به همین دلیل برای تشخیص و 

شناسایی دقیق بیماران کرونایی، مجدد تست غربالگری انجام می شود.

واگذاری زمین به مردم در قبال 
واحدهای نا تمام مسکن 

: سال گذشته ۲۰۰  راه و شهرسازی گفت  محمد اسامی وزیر 
هزار   ۱۲5 هم اکنون  و  شده  تحویل  مهر  مسکن  واحد  هزار 
واحد نیز آماده است که امیدواریم با هماهنگی وزارت نیرو و 
وزارت نفت هر چه سریع تر تکمیل شوند. پروژه های ناتمام با 
پیشرفت باالی ۸۰ درصد سریع تر آماده خواهند شد. برای تحرک 
ناخواسته  رکود  این  از  رفت  برون  و  فعالیت ها  به  بخشیدن 
چنانچه  تا  داده ایم  فراخوان  کرونا،  ویروس  شیوع  از  ناشی 
مردم و بخش خصوصی پروژه های نیمه کاره مسکونی دارند، 

مسکن  ملی  اقدام  طرح  وارد  را  و آن  کنند 
شهرسازی  و  راه  وزارت  آن  از  مینی بعد  ز
تا مابه ازای آن در اختیارشان قرار می  دهد 

ساخت  به  شروع  مجددا  ز بتوانند  سا
تولید  چرخه  و  کنند  و 
مسکن ادامه دار باشد، 
این کار به رونق کسب 

و کار آن ها نیز کمک 
می کند.

درآمدزایی بیمارستان های خصوصی
 با ترساندن زنان باردار 

کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: از ظهر پنجشنبه تا ظهر دیروز  5 اردیبهشت ۱۳99 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی ۱۱6۸ بیمار جدید مبتا به کووید۱9 در 
کشور شناسایی شد. مجموع بیماران کووید۱9 در کشور به ۸۸۱9۴ 
نفر رسید.متأسفانه در طول این ۲۴ ساعت ، 9۳ بیمار کووید۱9 جان 
خود را از دست دادند. مجموع جان باختگان این بیماری به 55۷۴ 
نفر رسید. خوشبختانه تاکنون 66596 نفر از بیماران، بهبود یافته و 
ترخیص شده اند. ۳۱۲۱ نفر از بیماران مبتا به کووید۱9 در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون ۳99 هزار و 9۲۷ 
آزمایش تشخیص کووید۱9 در کشور انجام شده است. اگرچه هیچ 
استانی در وضعیت قرمز نیست اما هشدارها به جای خود باقی 
است و شرایط به هیچ وجه عادی تلقی نخواهد شد. آمار مبتایان 
و جانباختگان، بیشتر از روز قبل آن بوده اما برای مطالعات، آمار 5 
روزه لحاظ می شود. برخی بیمارستان ها با بهانه ابتای مادران حامله 
به کرونا، آنها را مجبور به سزارین می کنند. بیمارستان ها بیش از ۳۰ 
یا ۴۰ درصد اجازه جراحی سزارین را ندارند و پروتکل جدیدی برای 

افزایش سقف سزارین به بیمارستان ها اباغ نشده است.

گفتـه می شود
* گفته مـی شـود : مجلـس نماینـدگان آمریـکا طرحـی به 
منظـور تخصیص حـدود نیم تریلیـون دالر برای جبران خسـارات 
وارده بـه دنبـال شـیوع کوویـد ۱9 را تصویب کرد که برای کسـب و 
کارهـای کوچـک، بیمارسـتان ها و آزمایش ویـروس کرونا تأمین 

سـرمایه خواهد کرد.
* گفتـه مـی شـود :  امامعلـی رحمـان، رئیـس جمهـوری 
تاجیکسـتان، در پیامـی تلویزیونـی بـه مناسـبت فرا رسـیدن ماه 
رمضـان از کشـاورزان ایـن کشـور خواسـته اسـت تـا بـه خاطـر 
سـامتی خـود و خانواده  هایشـان و تأمین مواد غذایـی مردم در 
زمانـی دیگـر روزه بگیرنـد. او گفته اسـت: "گرفتـن روزه را به وقت 
مسـاعد دیگـر موقوف گذارند." رحمان هشـدار داده کـه اگر اکنون 
اقدامـی صـورت نگیـرد در پاییز و زمسـتان پیش رو خانـواده ها با 
"سـختی هـای زیادی دچار می شـوند، قحطی و قیمتـی )گرانی( 

و نحـس )مشـکات( بـه وجـود می آید."

مگر قسم خوردیم عارف همیشه باشد؟ 

تحرکات قایق های تندروی ایرانی
را تحمل نمی کنیم

جمهوری خواهان مانع تصویب
بودجه مقابله با کرونا هستند

ادعای آمریکا بی اساس است

حضور سپاه در فضا موجب ارتقای 
بازدارندگی کشور می شود 

محکم بگویید تخلف دارید و صالحیت ندارید

رکورد ناب بین المللی
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ـــوی  ـــی ش ـــه م ـــی ک ـــوه فروش ـــازه می وارد مغ
ــی  ــو مـ ــت روی تابلـ ــه قیمـ ــی بـ اول نگاهـ
ـــه ارزان  ـــوه از هم ـــدام می ـــی ک ـــا ببین ـــی ت کن

تـــر اســـت تـــا بتوانـــی همـــان را بخـــری .
ـــون،  ـــان ،تامس ـــزار توم ـــی  ۱۴ه ـــی کیلوی نارنگ
ـــدام ۷۵۰۰،  ـــر ک ـــز ه ـــیب  قرم ـــیب زرد و س س
گریـــپ فـــروت ۸۰۰۰، کیـــوی ۷۵۰۰، مـــوز 
خارجـــی 20 و ۱۸هـــزار تومـــان، مـــوز ایرانـــی 
۱۳هـــزار، پرتقـــال نافـــی ۱۲هـــزار، گالبـــی 
۱۴هـــزار، آنانـــاس دانـــه ای ۴۰هـــزار تومـــان، 
ــزار و  ــک ۵هـ ـــته کوچیـ ــی بس ــوت فرنگـ تـ
ـــه ای۱۴هـــزار  ـــل دان ـــه ای ۳۵هـــزار، نارگی جعب

تومـــان .
بعـــد از کمـــی مکـــث برمـــی گـــردی بـــه 
ــه در ورودی  ــه کـ ــی از هندوانـ ــمت کوهـ سـ
ــته  ــده و نوشـ ــده شـ ــم چیـ ــازه روی هـ مغـ
ـــرد  ـــی گی ـــان. چشـــمت را م ـــی ۱۸۰۰ توم کیلوی
و یکـــی برمـــی داری و وزن مـــی کنـــی و از 

مغـــازه خـــارج مـــی شـــوی .
ایـــن اســـت حکایـــت ایـــن روزهـــای میـــوه 
خریـــدن اکثـــر مـــردم در بـــازار میـــوه و تـــره 

ـــار. ب
ــی و از  ــی کنـ ــی ولخرجـ ــت کمـ ــی اسـ کافـ
میـــوه هـــای روی تابلـــو آن هـــم نـــه چنـــد 
ـــرداری  ـــه ب ـــد دان ـــدام چن ـــه از هـــر ک ـــو بلک کیل
ــا  ــر از ۶۰ یـ و موقـــع حســـاب و کتـــاب کمتـ
ــن  ــردازی و ایـ ــن نپـ ــزار  تومـ ــا ۸۰ هـ ۷۰ یـ
ــرف  ــرای مصـ ــوه بـ ــک میـ ــتیک کوچـ پالسـ
چنـــد روزت هـــم نمـــی شـــود و بـــاز دوبـــاره 
ــی  ــه  را مـ ــان هندوانـ ــردی و همـ ــی گـ برمـ

خـــری.
البتـــه ایـــن گرانـــی میـــوه بـــه اینجـــا ختـــم 
ـــرش  ـــر زده لیموت ـــی دیگ ـــود در تابلوی ـــی ش نم
لیموشـــیرین  تومـــان  ۴۰هـــزار  کیلویـــی 
۳۵هـــزار تومان،زنجبیـــل تـــازه ۱۰۰ هـــزار 
ـــاز ۵هـــزار،  ـــی ۶هـــزار ، پی تومـــان، ســـیب زمین
فلفـــل دلمـــه ای ۱۲هـــزار تومـــان، کاهـــو 
ـــز۱۲  ـــل ری ـــزار، فلف ـــی ۲۰ه ـــم بروکل ـــزار، کل ۶ه
ــزار  ــازه ۳۲هـ ــیر تـ ــزار، سـ ــالل ۷هـ ــزار، بـ هـ
ـــی  ـــی جات ـــواع صیف ـــد ان ـــه بودن ـــان. البت توم
ـــل  ـــود مث ـــش ب ـــه کاه ـــان رو ب ـــت ش ـــه قیم ک
ـــار ســـبز کیلویـــی ۳ هـــزار تومـــان و گوجـــه  خی

فرنگـــی ۳۵۰۰ تـــا ۴هـــزار تومـــان.

 باال بودن هزینه نگهداری و افزایش 
قیمت میوه 

آن طـــرف قضیـــه وقتـــی علـــت بـــاال بـــودن 
قیمـــت میـــوه را جویـــا مـــی شـــوی عنـــوان 
ــر  ــه و غیـ ــای نوبرانـ ــوه هـ ــود میـ ــی شـ مـ
فصـــل گـــران اســـت و علتـــش بـــاال بـــودن 

هزینـــه نگهـــداری عنـــوان مـــی شـــود.
ـــار شهرســـتان  ـــره ب ـــوه و ت ـــه می رئیـــس اتحادی
ــل  ــر فصـ ــای غیـ ــوه هـ ــت: میـ ــد گفـ بیرجنـ
ـــی  ـــدا م ـــازار کاهـــش پی ـــزان آن در ب چـــون می

ـــم دارد.  ـــت ه ـــش قیم ـــوال افزای ـــد معم کن
ـــوه  ـــن می ـــت: ای ـــا گف ـــگار م ـــه خبرن ـــدری ب حی
ـــرج ۱۰ ســـال  ـــا ماننـــد انـــواع مرکبـــات از ب ه
ــی  ــداری مـ ــا نگهـ ــردخانه هـ ــته در سـ گذشـ
ـــت  ـــه قیم ـــازار ب ـــه ب ـــا ورود ب ـــوند و االن ب ش

ـــند.  ـــی رس ـــروش م ـــه ف ـــاال ب ب
ـــی  ـــؤال باق ـــن س ـــای ای ـــه ج ـــان اینک ـــا بی او ب
اســـت کـــه چـــرا در همـــان فصـــل تولیـــد و 
عرضـــه ایـــن محصـــوالت بـــه فـــروش نمـــی 
رســـند و در ســـرد خانـــه هـــا نگهـــداری مـــی 
شـــوند، افـــزود: مـــا اســـتان مصـــرف کننـــده 
ای هســـتیم و از نقـــاط مختلـــف میـــوه 
ـــه  ـــا توجـــه ب ـــن ب ـــداری مـــی شـــود بنابرای خری
ـــا  ـــردخانه ه ـــا در س ـــوه ه ـــن می ـــداری ای نگه
ـــی  ـــل م ـــده تحمی ـــع کنن ـــر توزی ـــه ای ب هزین
ــات  ــزان ضایعـ ــر میـ ــرف دیگـ ــود و از طـ شـ
ـــد  ـــی افزایـــش مـــی یاب ـــازه زمان ـــن ب هـــم در ای
بنابرایـــن در نهایـــت میـــوه بـــه قیمـــت بـــاال 

بدســـت مصـــرف کننـــده مـــی رســـد. 

 موز با دالر برابری می کند 
ـــع  ـــن موق ـــاله ای ـــه س ـــت هم ـــد اس وی معتق
ـــد  ـــی افت ـــوه م ـــازار می ـــاق در ب ـــن اتف ـــال ای س
ــا و  ــیوع کرونـ ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــال بـ و امسـ
افزایـــش رغبـــت مـــردم بـــه اســـتفاده از 

ــتر  ــی بیشـ ــش و گرانـ ــن افزایـ ــات ایـ مرکبـ
شـــده اســـت. 

ــای  ــوه هـ ــت میـ ــه قیمـ ــان اینکـ ــا بیـ او بـ
فصـــل ماننـــد هندوانـــه و ملـــون پاییـــن 
ـــد  ـــم خواه ـــر ه ـــان کمت ـــاه رمض ـــت و در م اس
ـــه  ـــوز هـــم بســـته ب ـــی م ـــت گران شـــد، گفت:عل
ـــن  ـــی تأمی ـــا ارز خارج ـــه ب ـــرا ک ـــت چ دالر اس
ـــد.  ـــی کن ـــری م ـــرخ دالر براب ـــا ن ـــی شـــود و ب م

دالل بازی در بازار میوه نداریم  

ـــگار  ـــؤال خبرن ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــدی در پاس حی
میـــوه  فروشـــندگان  از  برخـــی  مـــا کـــه 
ــود  ــوه و وجـ ــع میـ ــودن توزیـ ــاری بـ انحصـ
افـــرادی خـــاص در بـــازار را عامـــل گـــران 
ــان  ــد، بیـ ــرده انـ ــوان کـ ــوه عنـ ــدن میـ خریـ
ـــازار  ـــازی در ب ـــوان دالل ب ـــچ عن ـــه هی ـــرد: ب ک
میـــوه وجـــود نـــدارد و ۹۹ درصـــد آن در 

ـــت.  ــی اس ــش خصوصـ ــار بخـ اختیـ
میـــوه  دو  یکـــی  بغیـــر  داد:  ادامـــه  وی 
خـــاص ماننـــد مـــوز و لیموتـــرش کـــه فقـــط 

افـــرادی خاصـــی آنهـــا را توزیـــع مـــی کننـــد 
ـــای  ـــندگان از بازاره ـــا را فروش ـــوه ه ـــه می بقی
ـــهر،  ـــیراز، ایرانش ـــت، ش ـــد جیرف ـــف مانن مختل
ـــه  ـــهد و ... تهی ـــول، مش ـــمال، دزف ـــار، ش رودب
مـــی کننـــد و بـــازار کامـــال رقابتـــی اســـت و 
نمـــی تـــوان گفـــت در دســـت عـــده خاصـــی 

اســـت. 

فقط نظارت بر بازار روزها
با شهرداری است

مدیـــر عامـــل ســـازمان ســـاماندهی مشـــاغل 
کشـــاورزی   هـــای  فـــرآورده  و  شـــهری 
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــم بـ ــد هـ ــهرداری بیرجنـ شـ
ـــر  ـــازار روزهـــا ب ـــد کاری ب ـــر رون فقـــط نظـــارت ب
ـــن  ـــن اماک ـــت: ای ـــده شـــهرداری اســـت، گف عه
موظـــف انـــد ۱۵ درصـــد محصـــوالت را زیـــر 

ــد . ــه کننـ ــازار عرضـ قیمـــت بـ
ـــد  ـــه رون ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــد لطایف احم
توزیـــع و نظـــارت بـــر باقـــی میـــوه فروشـــی 
هـــا در ســـطح شـــهر بـــر عهـــده مـــا نیســـت، 
ـــون  ـــم چ ـــوه ه ـــه می ـــای عرض ـــزود: چادره اف
ــا  ــر مـ ــتند تحـــت نظـ ــاری موقـــت هسـ تجـ
نیســـتند هـــر چنـــد در ســـنوات گذشـــته 

ــت . ــوده اسـ ــه نبـ اینگونـ

کاهش قیمت هندوانه
با افزایش خودروهای عرضه

در نقاط مختلف شهر 
وی ادامـــه داد: بـــرای جلوگیـــری از افزایـــش 
ـــژه ای را در  ـــای وی ـــه خودروه ـــت هندوان قیم
ـــه،  ـــان هـــای مجیدی ـــد خیاب برخـــی نقـــاط مانن
ــاری و  ...  ــپیده، غفـ ــای سـ ــه، انتهـ معصومیـ
ـــن  ـــا ای ـــم ت ـــه ای ـــر گرفت ـــروش در نظ ـــرای ف ب

ـــد .  ـــدا نکن ـــش پی ـــازار افزای ـــول در ب محص

ایجاد دو بازار محله فروش میوه

در مهرشهر و خیابان انقالب 
وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــا ایـــن اقـــدام 
ـــده  ـــر ش ـــهل ت ـــوه س ـــه می ـــردم ب ـــی م دسترس
و اشـــتغالزایی هـــم صـــورت مـــی گیـــرد، 
ـــارک  ـــه در جـــوار پ ـــازار محل افـــزود: ایجـــاد دو ب
ـــالب در دســـتور  ـــارک انق ـــاد مهرشـــهر و پ اجته
ــاده  ــم آمـ ــا هـ ــس هـ ــه  کانکـ ــت کـ کار اسـ
شـــده و بـــه محـــض آمـــاده ســـازی محـــل 

ــاره داده خواهنـــد شـــد.   نصـــب و بـــه اجـ

مزایده ۲۰ غرفه
میدان میوه و تره بار 

وی بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری مرحلـــه اول 
ـــوه و  ـــدان می ـــه می ـــذاری ۲۰ غرف ـــده واگ مزای
ـــدگان  ـــرکت کنن ـــتقبال ش ـــدم اس ـــار و ع ـــره ب ت
از ایـــن مزایـــده، ادامـــه داد:مرحلـــه دوم 
ـــه در  ـــود ک ـــی ش ـــزار م ـــه برگ ـــده روز جمع مزای
ـــت  ـــدن قیم ـــته ش ـــتقبال در شکس ـــورت اس ص

میـــوه تأثیـــر گـــذار خواهـــد بـــود .

احداث سردخانه میوه و تره بار فعال 
در دستور کار شهرداری نیست 

ـــروژه  ـــد هـــم در مـــورد اجـــرای پ شـــهردار بیرجن
ـــار  ـــره ب ـــوه و ت ـــداری می ـــرای نگه ـــردخانه ب س
کـــه بیـــش از ۵ ســـال  گذشـــته بـــه عنـــوان 
مصوبـــه شـــورای شـــهر در دســـتور کار بـــوده 
ـــداث  ـــرای اح ـــهرداری ب ـــال ش ـــت: فع ـــم گف ه

ســـردخانه شـــرایط الزم را نـــدارد. 
جاویـــد افـــزود: در صـــورت ورود بخـــش 
ـــد  ــی خواه ــروژه اجرایـ ــن پـ ــی ایـ خصوصـ

ــد. شـ
ـــوه  ـــدان می ـــردخانه می ـــت س ـــر اس ـــه ذک الزم ب
ـــاحت  ـــا مس ـــد ب ـــهرداری بیرجن ـــار ش ـــره ب و ت
1620 مترمربـــع مصوبـــه شـــورای شـــهر در 

ســـال ۹۲ بـــوده اســـت .
معـــاون امـــور بازرگانـــی ســـازمان صنعـــت، 
ـــا  ـــم ب ـــی ه ـــان جنوب ـــارت  خراس ـــدن و تج مع
بیـــان اینکـــه ایـــن مجموعـــه توزیـــع میـــوه 
ـــده  ـــط برعه ـــد فق ـــام عی ـــازار را در ای ـــم ب تنظی
دارد، گفـــت: شـــهرداری و اتحادیـــه  میـــوه و 
ـــت  ـــع و قیم ـــد، توزی ـــه خری ـــار در زمین ـــره ب ت
ـــد و ســـازمان صمـــت  ـــدا مـــی کنن ـــا ورود پی ه
ـــر قیمـــت فـــروش  ـــر اســـاس فاکتـــور خریـــد ب ب

میـــوه نظـــارت مـــی کنـــد.

گرانی در بازار میوه بیداد می کند

موز؛ یک دالر و 4۰ سنت
سهم ورزشکاران خراسان جنوبی

در مهار کرونا با اهدای خون

ـــت:  ـــی گف ـــان جنوب ـــان خراس ـــرکل ورزش و جوان مدی
تعـــدادی از ورزشـــکاران اســـتان هفتـــه جـــوان 
ــه  ــود را بـ ــون خـ ــجم خـ ــی منسـ ــال در حرکتـ امسـ
ـــارک  ـــاه مب ـــه در م ـــد ک ـــدا کردن ـــد اه ـــاران نیازمن بیم

رمضـــان هـــم ادامـــه خواهـــد داشـــت.
حســـن عزیـــزی در گفـــت و گـــو بـــا ایرنـــا افـــزود: 
باالتریـــن  همـــواره  اســـتان  ورزش  جامعـــه 
آمـــار اهـــدای خـــون را داشـــته اســـت و بـــرای 
ــه ای  ــز مکاتبـ ــر نیـ ــال حاضـ ــون در حـ ــدای خـ اهـ
بـــا هیات هـــای ورزشـــی خواهیـــم داشـــت تـــا 
ـــدی  ـــان بن ـــک زم ـــالم و در ی ـــود را اع ـــای خ برنامه ه
مشـــخص در پایگاه هـــای انتقـــال خـــون حضـــور 

ــد. ــدا کننـ ــود را اهـ ــون خـ ــد و خـ یابنـ
ـــد  ـــا در چن ـــیوع کرون ـــطه ش ـــه واس ـــرد: ب ـــان ک وی بی
ـــل اســـتقبال از اهـــدای خـــون کاهـــش یافـــت  ـــاه قب م
کـــه بـــا اطـــالع رســـانی و آگاهـــی بخشـــی خوبـــی 
ـــون  ـــدای خ ـــاره اه ـــد دوب ـــام ش ـــانه ها انج ـــه در رس ک

ـــت. ـــه اس ـــش یافت افزای
ـــت:  ـــی گف ـــان جنوب ـــان خراس ـــرکل ورزش و جوان مدی
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــون از نهادهایـ ــال خـ ــازمان انتقـ سـ
دقـــت  بـــا  آن  در  بهداشـــتی  دســـتورالعمل های 
و حساســـیت زیـــاد رعایـــت می شـــود و انتقـــال 
شـــکل  ســـالم ترین  بـــه  خونـــی  فرآورده هـــای 
ایـــن  نبایـــد در  انجـــام می شـــود و شـــهروندان 

خصـــوص نگرانـــی داشـــته باشـــند.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه اهـــدای خـــون، اهـــدای 
زندگـــی اســـت، افـــزود: در شـــرایط فعلـــی اهـــدای 
خـــون در دســـتور کار جامعـــه ورزش و هیات هـــای 

ورزشـــی در مـــاه مبـــارک رمضـــان اســـت.
عزیـــزی اظهـــار داشـــت: ۴۸ هیـــات ورزشـــی در 
اســـتان، ۳۲۲ هیـــات ورزشـــی در شهرســـتان ها، 
ـــی  ـــز تخصص ـــی، ۲ مرک ـــی خصوص ـــگاه ورزش ۲۱۶ باش
مشـــاوره، ۳۵ ســـازمان مـــردم نهـــاد و ۳۰ هـــزار 
ورزشـــکار ســـازمان یافتـــه داریـــم کـــه ظرفیـــت 
ــدای  ــوص اهـ ــه خصـ ــا بـ ــه حوزه هـ ــی در همـ بزرگـ

ــتند. ــدان هسـ ــه نیازمنـ ــک بـ ــون و کمـ خـ
درخصـــوص  منســـجم  برنامه ریـــزی  وی گفـــت: 
ـــرای جامعـــه ورزشـــی اســـتان پیـــش  اهـــدای خـــون ب
ـــتی  ـــه ای و کش ـــات ورزش زورخان ـــده و هی ـــی ش بین
ـــه پیشـــگام اســـت کـــه  ـــن زمین ـــی اســـتان در ای پهلوان
ـــم در  ـــا داری ـــم تقاض ـــی ه ـــای ورزش ـــر هیات ه از دیگ
ایـــن کار خیرخواهانـــه مشـــارکت کننـــد و در بخـــش 

ـــد. ـــور الزم را دارن ـــا حض ـــکاران م ـــز هم اداری نی

ــه مناســـبت  ــته غذایـــی بـ ــزار و۵۰۰ بسـ هـ
مـــاه رمضـــان تهیـــه شـــد کـــه بیـــن 
ـــی  ـــع م ـــی توزی ـــان جنوب ـــدان خراس نیازمن

ــود. شـ
مدیـــر عامـــل جمعیـــت هـــالل احمـــر 
بســـته  تعـــداد  ایـــن  گفـــت:  اســـتان 
ــی  ــای مردمـ ــل کمک هـ ــتی از محـ معیشـ
در قالـــب پویـــش دســـت یـــار تهیـــه شـــد.
شـــهریاری افـــزود: پویـــش دســـت یـــار در 
ـــده  ـــیب دی ـــار آس ـــه اقش ـــک ب ـــتای کم راس
ـــک  ـــق کم ـــی از مصادی ـــا یک ـــیوع کرون از ش

مؤمنانـــه اســـت.

ــزار و ۵۰۰  ــع هـ ــروز توزیـ ــت: از دیـ وی گفـ
ـــبت  ـــه مناس ـــتان ب ـــتی در اس ـــته معیش بس
فـــرا رســـیدن مـــاه مبـــارک رمضـــان آغـــاز 

شـــد.
ـــر  ـــه ارزش ه ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــهریاری ب ش
بســـته حـــدود ۲۳۰ هـــزار تومـــان اســـت ، 
ــل  ــته ها از محـ ــن بسـ ــه ایـ ــت: هزینـ گفـ
کمک هـــای مردمـــی و جمعیـــت هـــالل 
ـــع  ـــار جم ـــت ی ـــش دس ـــب پوی ـــر در قال احم

آوری شـــده اســـت.
وی برنـــج ، روغـــن ، چـــای ، ماکارانـــی 
ــن  ــی ایـ ــالم غذایـ ــی را  از اقـ ــن ماهـ و تـ

ــرد. ــا اعـــالم کـ بســـته هـ
توزیع اقالم اساسی از شنبه ۶ اردیبهشت

در آســـتانه مـــاه مبـــارک رمضـــان، توزیـــع 
اقـــالم اساســـی از ۶ اردیبهشـــت در خراســـان 

جنوبـــی آغـــاز می شـــود.
تجـــارت  توســـعه  و  بازرگانـــی  معـــاون 
ســـازمان صمـــت اســـتان بـــا اعـــالم ایـــن 
ـــتان  ـــز اس ـــالم در مرک ـــن اق ـــت: ای ـــر گف خب
فروشـــگاه های  شـــامل  مرکـــز   ۴۰ در 
زنجیـــره ای، ســـوپر مارکت هـــای بـــزرگ، 
فروشـــگاه های اینترنتـــی و فروشـــگاه های 
کارکنـــان دولـــت و فرهنگیـــان عرضـــه 

. د می شـــو
ــه اول  ــالم را در مرحلـ ــن اقـ ــان ایـ جویبـ
شـــامل هـــزار و ۸۷۰ تـــن برنـــج، روغـــن، 
شـــکر، گوشـــت قرمـــز منجمـــد و ســـفید 
دانســـت و افـــزود: برنـــج هنـــدی کیســـه 
۱۰ کیلوگرمـــی ۸۰ هـــزار تومـــان، شـــکر 
هـــر کیلوگـــرم ۵ هـــزار و ۳۰۰ تومـــان، 
ــرم  ــر کیلوگـ ــد هـ ــز منجمـ ــت قرمـ گوشـ
ـــد  غ منجم ـــر ـــت م ـــان، گوش ـــزار توم ۴۲ ه
و  تومـــان   ۶۰۰ و  هـــزار   ۱۱ هرکیلوگـــرم 
روغـــن نباتـــی ۵ کیلوگرمـــی ۴۳ هـــزار و 

ــت. ــان اسـ ۹۰۰ تومـ

تامین۱۵۰۰ بسته غذایی بین نیازمندان خراسان جنوبی



اســـتاندار خراســـان جنوبـــی گفـــت: تثبیـــت اشـــتغال و 
ــی  ۹۹ مـ ــال  ــت سـ ــدار، اولویـ ــای پایـ ــغل هـ ــاد شـ ایجـ

باشـــد. 
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی اســـتانداری خراســـان 
جنوبـــی؛ معتمدیـــان بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب در برنامـــه 
ــاوران  ــبکه خـ ــه« شـ ــان هفتـ ــی »گفتمـ ــده تلویزیونـ زنـ
خاطـــر نشـــان کـــرد :مهمتريـــن پیامـــد و نتیجـــه پـــروژه 
هـــای عمرانـــی و اقدامـــات ســـال گذشـــته، کاهـــش 
ــه در  ــه ای کـ ــه گونـ ــود بـ ــتان بـ ــکاری در اسـ ــرخ بیـ نـ
ســـه فصـــل پیاپـــی رتبـــه اول کشـــور را در ایـــن زمینـــه 

ــم.  کســـب کردیـ
بـــه گفتـــه وی؛ بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه بخشـــی از 
اشـــتغال ایجـــاد شـــده در ســـال گذشـــته، فصلـــی اســـت 
ــای  ــت برنامه هـ ــدار در اولویـ ــتغال پایـ ــاد اشـ ــذا ایجـ لـ

ســـال جـــاری قـــرار دارد. 
ــه  ــاه و واقعـ ــت مـ ــم اردیبهشـ ــک پنجـ ــن تبریـ وی ضمـ
طوفـــان شـــن طبـــس بـــه تشـــریح اقدامـــات ســـال ۹۸ 
ـــیب  ـــراز و نش ـــه ف ـــا  هم ـــال  ۹۸  ب ـــت: س ـــت و گف پرداخ
ــات  ــود و اقدامـ ــتان بـ ــرای اسـ ــرکاری بـ ــال پـ ــا، سـ هـ
جهشـــی خوبـــی بـــا همـــکاری همـــه دســـتگاه ها در 

ســـطح اســـتان دنبـــال شـــد.
بـــه گفتـــه وی؛ اولیـــن سیاســـت، معرفـــی ظرفیـــت 
ـــود  ـــت ب ـــور و دول ـــد کش ـــات ارش ـــه مقام ـــتان ب ـــای اس ه
و بـــا حضـــور مدیـــران ارشـــد کشـــوری در ایـــن زمینـــه 

ــد.  ــته شـ ــی برداشـ ــای خوبـ گام هـ

روستا ملی  همایش  های  *دستاورد 
و  رئیس جمهـــور  اول  معـــاون  حضـــور  بـــه  اســـتاندار 
ــا  ــاره کـــرد کـــه بـ ــتا اشـ ــزاری همایـــش ملـــی روسـ برگـ
ــی  ــازمان های ملـ ــای سـ ــی از وزرا و  رؤسـ ــور جمعـ حضـ
دســـتاوردهای  و  شـــد  برگـــزار  انقالبـــی  نهادهـــای  و 

ــراه داشـــت.  ــه همـ ــز بـ ــی نیـ خوبـ
را  سـال گذشـته  اقدامـات  مهمتریـن  از  یکـی  معتمدیـان 
لبـات بـه حـق مـردم و اتصـال اسـتان  تحقـق یکـی از مطا
عملیـات  آغـاز  گفـت:  و  برشـمرد   راه آهـن  شـبکه  بـه 
بـه  چابهـار  اتصـال  بـرای  پـروژه  ایـن   ۱۶ قطعـه  اجرایـی 
هنـد  کشـور  لمللـی  ا بیـن  ارتبـاط  برقـراری  و  سـرخس 
تأمیـن  بـرای  مصوبـه  دو  وگذرانـدن  میانـه،  آسـیای  بـا 

خـورد.  رقـم  سـال گذشـته  پـروژدر  ایـن  اعتبـارات 
گـــر چـــه روال ایـــن نیســـت کـــه در  وی تأکیـــد کـــرد: ا
ــود  ــی شـ ــای کالن کلنگ زنـ ــروژه هـ ــت پـ ــای دولـ انتهـ
ـــن  ـــتان ای ـــای اس ـــا پیگیری ه ـــت و ب ـــت دول ـــا هم ـــا ب ام

اتفـــاق افتـــاد و پـــروژه راه آهـــن کلیـــد خـــورد. 
اســـتاندار از  تکمیـــل بزرگـــراه هـــا هـــم گفـــت و خاطـــر 
 ۵۶۰ درمجمـــوع   ۹۷ تـــا   ۸۰ ســـال  از  کـــرد:  نشـــان 
ــا  ــا تنهـ ــرا شـــده امـ ــر بانـــد دوم در اســـتان اجـ کیلومتـ
در ســـال ۹۸ علی رغـــم همـــه محدودیت هـــا عملیـــات 

ــد.  ــاز شـ ــد دوم آغـ ــر بانـ ۴۲۰ کیلومتـ ــی  اجرایـ
ــه  ــتان کـ ــوزه راه اسـ ــارات حـ ــزود :اعتبـ ــان افـ معتمدیـ
ـــه  ـــال ۹۸ ب ـــود در س ـــارد ب ۶۰ میلی ـــر از  ـــال ۹۷ کمت در س
۲۲۰ میلیـــارد تومـــان رســـید و همیـــن باعـــث  بیـــش از 

فعـــال شـــدن پـــروژه هـــا شـــد. 

آب مدیریت  راستای  در  *اقداماتی 
ـــع  ـــظ مناب ـــخنانش، حف ـــری از س ـــش دیگ ـــتاندار در بخ اس
آبـــی را بـــا توجـــه بـــه اقلیـــم منطقـــه و برداشـــت های 
بی رویـــه، از اولویـــت هـــای اســـتان عنـــوان کـــرد و 

ـــته  ـــال گذش ـــه در س ـــم ک ـــتانی بودی ـــن اس ـــا اولی ـــت: م گف
بـــا همـــکاری همـــه بخش هـــا، ســـند ســـازگاری بـــا 
شـــرایط کـــم آبـــی را تدویـــن کردیـــم و بـــه دنبـــال آن 

اتفاقـــات مهمـــی رقـــم خـــورد. 
معتمدیـــان در مـــورد پـــروژه هـــای آبخیـــزداری کـــه 
در راســـتای تحقـــق ایـــن ســـند اجـــرا شـــده گفـــت: 
 ۱۶ اعتبـــارات ایـــن بخـــش کـــه در ســـال ۹۷ حـــدود 
لـــی ۹۸  بـــه  میلیـــارد تومـــان بـــود، تـــا پایـــان ســـال ما
رقـــم ۴۵ میلیـــارد تومـــان می رســـد و در همیـــن زمینـــه 
۵۰ هـــزار هکتـــار از اراضـــی تحـــت پوشـــش برنامه هـــای 

ــت.  ــه اسـ ــرار گرفتـ ــزداری قـ آبخیـ
وی ادامـــه داد: ســـال گذشـــته بـــا حضـــور وزیـــر جهـــاد 
در  خاکـــی  ســـازه   ۱۰۰ احـــداث   کلنـــگ  کشـــاورزی 
ــه  ــا بـ ــروژه هـ ــر پـ کثـ ــه ا ــد کـ ــف زده شـ ــق مختلـ مناطـ
ــه  ــروردگار و بـ ــت پـ ــا عنایـ ــید و  بـ ــرداری رسـ ــره بـ بهـ
ـــری  ـــا آبگی ـــن بنده ـــر ای کث ـــا، ا ـــارش ه ـــش ب ـــت افزای جه
و باعـــث نشـــاط و خوشـــحالی کشـــاورزان شـــده اســـت. 
ــای  ــرح ه ــه ط ــم منطق ــه اقلی ــه ب ــا توج ــه وی؛ ب ــه گفت ب
اجــرا شــده  اســتان  زایــی هــم در  بیابــان  بــا  مقابلــه 
۹۰  میلیــارد تومــان  بــه نحــوی کــه در ســال گذشــته 
ــده  ــذب ش ــی ج ــارات مل ــل اعتب ــتا از مح ــن راس در همی
ــزار  ۶ ه ــش از  ــم بی ــی ه ــع طبیع ــت و اداره کل مناب اس

ــت.  ــته اس ــی داش ــان زدای ــار بیاب هکت
اســتاندار تصریــح کــرد: از دیگــر طــرح هایــی کــه در ایــن 
حــوزه دنبــال شــد ایجــاد نهالســتان هــا بــود و مقــرر 

ــود.  ــد ش ــال تولی ــه نه ــون اصل ــال ۵ میلی ــده امس ش
ــام  ــات انجـ ــه اقدامـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ ــان افـ معتمدیـ
شـــده در ایـــن زمینـــه، ایـــن برنامـــه تـــا هفتـــه دولـــت 

ــد.  اجرایـــی خواهـــد شـ

ملی های  ردیف  در  ویژه  اعتبارات  *جذب 
وی متذکـــر شـــد:از آن جایـــی کـــه بـــه دلیـــل جمعیـــت 
اعتبـــارات اســـتانی،  کـــم مـــان در موضـــوع جـــذب 
ــذا جهـــت گیـــری ایـــن  یـــم، لـ ــفانه توفیقـــی ندار متأسـ
بـــود کـــه در ردیـــف هـــای ملـــی بـــه دنبـــال اعتبـــارات 

ــیم.  ــژه باشـ ویـ
بـــه گفتـــه وی؛ در همیـــن راســـتا بـــا پیگیری هایـــی 
کـــه شـــد در جـــذب اعتبـــارات صنـــدوق توســـعه ملـــی 

موفقیت هایـــی کســـب شـــد.

مولد دام  واردات  در  موفقیت  *کسب 
نویـــن  آبیـــاری  پروژه هـــای  اجـــرای  بـــه  اســـتاندار 
ــه،  ــم منطقـ ــه اقلیـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــرد و گفـ ــاره کـ اشـ
آبیـــاری بـــه شـــیوه غرقابـــی اصـــاًل عقالنـــی نیســـت 
لـــذا اجـــرای سیســـتم هـــای پرفشـــار در اســـتان ســـرعت 
باالیـــی گرفـــت و در ایـــن زمینـــه جـــزو اســـتان های 

ــم.  ــر بودیـ برتـ
ـــال ۹۸  ـــوزه در س ـــن ح ـــارات ای ـــزود : اعتب ـــان اف معتمدی
ـــه  ـــارد ب ۳۰ میلی ـــد و از  ـــر ش ـــال ۹۷ دو براب ـــبت س ـــه نس ب

ـــید.  ـــان رس ـــارد توم ۶۰ میلی
ـــازی  ـــت و بازس ـــا، مرم ـــث احی ـــت :در بح ـــار داش وی اظه
قنـــوات در ســـال ۹۷ جـــذب اعتبـــارات اســـتانی و ملـــی 

۱۱ میلیـــارد بـــود. در مجمـــوع 
ـــغ   ـــم و مبل ـــن رق ـــر ای ـــم براب ـــه و نی ـــال ۹۸ س ـــا در س ام

۳۶ میلیـــارد تومـــان جـــذب شـــده اســـت. 
از  نیـــز  را  ای  گلخانـــه  نهضـــت  اجـــرای  اســـتاندار، 
اقدامـــات مطلـــوب ســـال گذشـــته برشـــمرد و گفـــت: 

ســـال گذشـــته بـــا حضـــور معـــاون اول رئیـــس جمهـــور 
ــاخت های الزم در  ــد، زیرسـ ــری شـ ــوع پیگیـ ــن موضـ ایـ
چنـــد مـــاه گذشـــته ایجـــاد شـــده و آمـــاده هســـتیم در 
ــروژه را  ــن پـ ــی ایـ ــاز عملیاتـ ــد  فـ ــش تولیـ ــال جهـ سـ

ــیم.  ــاهد باشـ شـ
درآمـــد  اشـــتغال،  ایجـــاد  معتمدیـــان متذکـــر شـــد: 
ــدات  ــودن تولیـ ـــور بـ ــادرات مح ــت صـ ــه جهـ ــی بـ زایـ
گلخانـــه ای و در نهایـــت کاهـــش مصـــرف آب خروجـــی 

ــد.  ــی باشـ ــه مـ ــن برنامـ ایـ

* افتتاح فاز اول طرح هاب منطقه ای شـــتر
به زودی

وی ادامـــه داد: در بحـــث هـــاب منطقـــه ای شـــتر نیـــز 
کـــه بـــا مشـــارکت جهـــاد کشـــاورزی و ســـتاد اجرایـــی 
فرمـــان حضـــرت امـــام)ره( ســـال گذشـــته رقـــم خـــورد، 
ــه بـــه پیگیری هایـــی کـــه صـــورت گرفـــت بـــه  ــا توجـ بـ

ــد.  ــد شـ ــاح خواهـ ــاز اول آن افتتـ زودی فـ
بـــه گفتـــه وی؛ در همیـــن راســـتا در جهـــت تأمیـــن دام 
ــت  ــم داشـ ــتر را خواهیـ ــتان واردات شـ ــاز اسـ ــورد نیـ مـ
هماهنگی هـــا  و  شـــده  اخـــذ  الزم  مجوزهـــای  کـــه 

ــت.  ــه اسـ ــورت گرفتـ صـ
هــم  علوفــه  تأميــن  در  اســتان  موفقیــت  از  اســتاندار 
ــه  ــم ک ــار را داری ــن افتخ ــرد: ای ــان ک ــر نش ــت و خاط گف
ــی  ــتاد اجرای ــت س ــه هم ــه ب ــتیم ک ــتانی هس ــن اس اولی
امــام بیشــترین مزرعــه کاشــت خــار  فرمــان حضــرت 

شــتر را در ســطح کشــور عملیاتــی کــرده ایــم. 
ــره  ــه زنجی ــورت گرفت ــات ص ــا اقدام ــزود: ب ــان اف معتمدی
ــم و  ــل کردی ــتر را کام ــا ش ــط ب ــوالت مرتب ــرآوری محص ف
ــدا  ــص پی ــم تخصی ــی ه ــارات خوب ــه اعتب ــن زمین در همی
ــا مــردم بتواننــد از ایــن ظرفیــت اســتفاده کننــد.  کــرده ت
۹۸ در ســطح کشــور اولیــن  وی متذکــر شــد: در ســال 

بودیــم. اســتان وارد کننــده دام مولــد 
ع را از نیازهای  اسـتاندار جـاده هـای دسترسـی بیـن مـزار
کشـاورزان برشـمرد کـه در سـال ۹۷ تنهـا سـه کیلومتـر بود 

امـا در سـال ۹۸ بـه ۱۲۸ کیلومتر رسـیده اسـت. 
هـم  شـیالت  موضـوع  در  داشـت:  اظهـار  معتمدیـان 
بـا  تفاهم نامـه ای کـه  طـی   و  شـدیم  جدیـدی  فـاز  وارد 
اسـتان های یـزد و سیسـتان و بلوچسـتان داشـتیم، سـال 

شـد.  توزیـع  مـردم  بیـن  رایـگان  ماهـی  بچـه  گذشـته 
ــا،  ــرورش تیالپی ــث پ ــم در بح ــال ه ــه داد: امس وی ادام
جــزو چهــار اســتانی هســتیم کــه مجــوز داریــم و جهــش 

ــم داشــت.  خواهی

* هفته معلم، کلنگ احداث دانشــگاه 
ن هنگیا فر

شد خواهد  زده  زمین  به  نیز 
ــات  ــه اقدام ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ ــتاندار در بخ اس
گفــت:  و  کــزد  اشــاره  اســتان  در  مســتضعفان  بنیــاد 
ــد دره  ــور بن ــن ط ــردم و همی ــی م ــف اراض ــن تکلی تعیی
هایــی کــه  همراهــی  بــا  و  بــود  بنیــاد  مســاعدت  بــا 
صــورت گرفــت در هفتــه معلــم، کلنــگ احــداث دانشــگاه 

فرهنگیــان نیــز بــه زمیــن زده خواهــد شــد.

گاز شرکت  موفقیت  دو   *
نهضــت  دولــت،  اقدامــات شــاخص  دیگــر  از  اســتاندار 
ــال  ــر س ــتان در اواخ ــت: اس ــرد و گف ــام ب ــانی را ن گازرس
ــه شــبکه گاز شــهری  ۹۷ آخریــن شــهر خــود نهبنــدان را ب

ــال ۹۸  ــتاها در س ــه روس ــانی ب ــذا گازرس ــرد و ل ــل ک وص
نعمــت گاز  از  روســتا   ۳۰۰ از  بیــش  و  ســرعت گرفــت 
برخــوردار شــدند کــه در ایــن زمینــه رکــورد زدیــم و رتبــه 
دوم کشــوری را در بحــث نهضــت گازرســانی اخــذ کردیــم. 
ــی  ــتا گازدار م ۴۰۰ روس ــز  ــال نی ــزود: امس ــان اف معتمدی
شــوند و تمــام تــالش اســتان بــر ایــن اســت کــه تــا 
۲۰ خانــوار بــه  پایــان دولــت همــه روســتاهای بــاالی 

شــبکه گاز شــهری وصــل شــوند. 
گاز  زیرســاخت   تأمیــن  بحــث  در  داشــت:  اظهــار  وی 
ــه اول کشــوری را  ــدی ســال گذشــته، رتب واحدهــای تولی

داشــتیم.  زمینــه گازرســانی  در 

مسکن ساخت  نهضت   *
بـا  بـه نهضـت سـاخت مسـکن گفـت:  اشـاره  بـا  اسـتاندار 
عنایـت دولـت و همـکاری بنیـاد مسـکن و کمیتـه امـداد، 
 ۳ شـد،  تحویـل  واحـد  هـزار   ۲ نوبخـت  دکتـر  حضـور  بـا 
شـرایط  امـا  بـود  تحویـل  آمـاده  اسـفند  در  واحـد  هـزار 
کرونایـی اجـازه بهـره بـرداری نـداد بـا ایـن وجـود تـا دو 
گـر  ا آینـده تمـام پـروژه تکمیـل خواهـد شـد و  سـه مـاه 
شـرایط عـادی تـر شـود، حتمـًا بـرای افتتاح پـروژه  حضور 

داشـت. را هـم خواهیـم  ارشـد  مقامـات 
معتمدیــان تصریــح نمــود: در بحــث مــدارس هــم هــدف 
پایــان شــهریور همــه  تــا  مثــاًل  هایــی شــده  گــذاری 
گرمایشــی  سیســتم  از  شــهری  و  روســتایی  مــدارس 
اســتاندارد برخــوردار می شــوند و همــه سیســتم هــای 

ــود.  ــی ش ــذف م ــتاندارد ح ــر اس غی
مــدارس  پایــان شــهریورماه همــه  تــا  داد:  ادامــه  وی 
۱۰ دانــش آمــوز دارنــد حــذف  کانکســی کــه بیــش از  

خواهنــد شــد. 
بــه گفتــه وی؛ در حــال حاضــر ۲۴۰ کالس آموزشــی در 
مقاطــع مختلــف در دســت ســاخت و احــداث داریــم کــه 

ــد.  ــام می رس ــه اتم ــال ب ــان س ــا پای ت

دیجیتالی انقالب   *
اســتاندار در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه موضــوع 
دیجیتــال اشــاره کــرد و گفــت: تــا پایــان ســال ۹۷، تعــداد 
۴۴ ایســتگاه در ســطح اســتان داشــتیم کــه عمدتــًا در 
حــوزه هــای شــهری بــود امــا بــا تأمیــن  زیرســاخت ها و 
ســرعت گرفتــن کار در ســال ۹۸، تعــداد۵۰ ایســتگاه اجــرا 
و احــداث شــده کــه اغلــب در مناطــق روســتایی و صعــب 

ــور مــی باشــند.  لعب ا
معتمدیــان ادامــه داد: بــا همــکاری فرمانــداری هــا و 
ــاه ۵۰  ــهریور م ــان ش ــا پای ــی ت ــای انقالب ــت نهاده حمای

ــد.  ــد ش ــاح خواه ــر افتت ــتگاه دیگ ایس
ــوذ  ــه لحــاظ نف وی متذکــر شــد: در ســال ۹۷ متأســفانه ب
ــم امــا در طــول ســال  ــن اســتان بودی ــال پایین تری دیجیت
گذشــته بــه میانــه رســیدیم و تــا پایــان شــهریور بــه 

ــید.  ــم رس ــوری خواهی ــن کش میانگی
بــه گفتــه وی؛ در موضــوع دسترســی بــه همــه کانــال 
هــم  ســوم  فرســتنده  انــدازی  راه  و  تلویزیونــی  هــای 
بــود کــه در  ایــن موضــوع برخــوردار  از  فقــط بیرجنــد 
۹۹ تعــداد دیگــری از  شهرســتان هــا بهــره منــد  ســال 

خواهنــد شــد.

اطالعات ملی  شبکه  توسعه   *
مخابــرات  بــا  رابطــه  در  داشــت:  اظهــار  اســتاندار 
اجرایــی  گذشــته  ســال  در  خوبــی  برنامه هــای  هــم 
در  ارتباطــات جهــش جــدی  وزیــر  بــا حضــور  و  شــد 
ــت  ــتا تح ۶۵۰ روس ــتیم و  ــی داش ــاخت های ارتباط زیرس

گرفتنــد.  قــرار  پرســرعت  اینترنــت  پوشــش 
اولیــن  بــرای  ســال گذشــته  تأکیــد کــرد:  معتمدیــان 
ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــه ش ــال ب ــث اتص ــور بح ــار در کش ب
ــه  ــد و ب ــرا ش ــتا اج ــی روس ــش مل ــتان و در همای از اس
۱۰۰ کالس  بــه شــبکه ملــی متصــل شــد.  صــورت نمادیــن 
صــورت  برنامه ریزی هــای  اســاس  بــر  داد:  ادامــه  وی 
ــی  ــبکه مل ــه ش ــهریور ب ــا ش ــم ت ــتا ه ــه ۱۳۵ روس گرفت
۲ بــه نســل ۴ هــم  متصــل می شــوند و در واقــع از نســل 

ــت.  ــم داش ــا خواهی ارتق
ــراه  ــن هم ــد تلف ــایت جدی ۹۰ س ــرای  ــه وی؛ اج ــه گفت ب
ــا شــهریور تمــام مــی  هــم  در دســت اقــدام اســت کــه ت

ــد.  ــی گیرن ــرار م ــش ق ــر پوش ــتا زی ۱۰۰ روس ــود و  ش
اســتاندار تغییــر شــاخص هــا را از مــوارد پیگیــری شــده 
عنــوان کــرد و گفــت : در موضــوع مخابــرات، شــاخص 
۲۰۰ نفــر  ۱۰۰ خانــوار و در صــدا و ســیما  کشــور بــاالی 
بــرای  شــد  انجــام  پیگیری هایــی کــه  بــا  امــا  اســت 
روســتاهای  تــا  یافــت  کاهــش  اســتانداردها  اســتان 

شــوند.  برخــوردار  بیشــتری 
۶ ماهــه اول امســال همــه  معتمدیــان افــزود : تــا پایــان 
ــوردار  ــراه برخ ــن هم ــوار از تلف ۲۰ خان ــاالی  ــتاهای ب روس

می شــوند. 
وی گفــت: بــا حضــور وزیــر ارتباطــات، توســعه فیبــر 
ــعه  ــر توس ــد و ۴۰۳ کیلومت ــال ش ــتاها دنب ــوری در روس ن
ــوری در مناطــق رقــم خــورد کــه تحــول جــدی در  ــر ن فیب

ــت.  ــات اس ــات و ارتباط ــث اطالع بح
ــر   ــه دیگـ ۵۰۰ مدرسـ ــرداد  ــان خـ ــا پایـ ــه وی؛ تـ ــه گفتـ بـ
بـــه شـــبکه ملـــی اطالعـــات متصـــل می شـــوند و در 
ـــر  ـــتای دیگ ـــزار روس ـــرات ه ـــت مخاب ـــا هم ـــدی ب ـــاز بع ف
ــوند.  ــوردار مـــی شـ ــه دولـــت از اینترنـــت برخـ در هفتـ

ــرای  ــده بـ ــام شـ ــات انجـ ــان از اقدامـ ــتاندار در پایـ اسـ
مدیریـــت بیمـــاری کرونـــا گفـــت و تأکیـــد کـــرد: بـــا 
ــال از  ــار ابتـ ــث آمـ ــردم در بحـ ــارکت مـ ــی و مشـ همراهـ
هفتـــم فروردین مـــاه تـــا بـــه امـــروز رونـــد ثابـــت و 

ــم.  ــی داریـ کاهشـ
ـــه  ـــت ک ـــا نیس ـــدان معن ـــن ب ـــد: ای ـــر ش ـــان متذک معتمدی
ــان  ــا همچنـ ــت هـ ــه مراقبـ ــت بلکـ ــادی اسـ ــرایط عـ شـ

بایـــد ادامـــه یابـــد. 
ــه  ــک بـ ــردم در لبیـ ــی مـ ــت جمعـ ــان از همـ وی در پایـ
فرمایـــش رهبـــر معظـــم انقـــالب گفـــت و خاطـــر نشـــان 
کـــرد : مـــردم اســـتان همـــواره در کمک رســـانی بـــه 
بـــه همـــت ســـپاه  و  پیشـــقدم هســـتند  نیازمنـــدان 

ــد.  ــرا شـ ــی اجـ ــه خوبـ ــه بـ ــک مؤمنانـ ــش کمـ رزمایـ
نهادهـــای  شـــورای  ســـطح کالن،  در  وی؛  بـــه گفتـــه 
حمایتـــی را در اســـتان داریـــم تـــا هماهنگـــی بیـــن 
شناســـایی  ضمـــن  و  کنـــد  ایجـــاد  را  بخش هـــا 
نیازمنـــدان واقعـــی بـــا حفـــظ شـــئونات، برنامـــه هـــای 

حمایتـــی دنبـــال شـــود.

استاندار خراسان جنوبی در تشریح اقدامات سال ۹۸:

ایجاد اشتغال پایدار از اولویت های امسال
جهت گیری استان در جذب اعتبارات ملی از ردیف های ویژه
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