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سیستم گرمایش هزار و 100  کالس درس دولتی در استان ایمنی کافی 
ندارد. مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 80 درصد این آمار را مربوط به 
مدارس روستایی دانست و به »خراسان جنوبی« گفت: با پیگیری ها  و حمایت 
مسئوالن کشور تا پایان سال مالی 98 )تیر99( استفاده از بخاری نفتی در 
مدارس حذف می شود. »بیکی« با اشاره به تخصیص 15 میلیارد تومانی برای 

تغییر سیستم گرمایشی مدارس در سال 98 ادامه داد: تا نیمه آبان، هزار و 
89  کالس به سیستم ایمن گرمایشی مجهز شد و قرار است با اعتبار 15 تا 20 
میلیارد تومانی، باقی مانده کالس ها هم به سیستم ایمنی مجهز شود. به گفته 
وی 90 درصد از مدارسی که به علمک گاز مجهز شده با همکاری سازمان از 
سیستم گرمایش ایمن بهره مند شده است و در مدارس باقی مانده هم آمادگی 

همکاری و در اختیارگذاشتن مشعل را داریم که امیدواریم با همکاری مدیران هر 
چه سریع تر عملیاتی شود. او با اشاره به این که مدارس غیر دولتی، زیر مجموعه 
این اداره کل نیست و به همین دلیل آماری از این مدارس نداریم که چه تعداد به 
 سیستم گرمایشی ایمن مجهز است   افزود: این مدارس بر اساس تعهداتی که به 
آموزش و پرورش دارند  باید شرط تامین گرمایش ایمن کالس ها را رعایت کنند.

گرمایش 1100 کالس ایمنی کافی ندارد
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مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس:



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2
ستون حرف مردم 

روزنامه خراسان جنوبی 
انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف�مردم�

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

 برخی رانندگان اتوبوس شهری به ویژه در مسیر  ●
مهرشهر در همه ایستگاه ها توقف نمی کنند. 

 روستای ابراهیمی نهبندان در حالی که با نقاط  ●
دارای شبکه دیجیتال 2 کیلومتر فاصله دارد، از 

دریافت این تصاویر بی بهره است.
 احتمال سقوط تیر برق واقع در رو به روی ورودی  ●

پارکینگ مسجد جامع طبس وجود دارد. شرکت 
برق قبل از هر گونه خسارتی، اقدام کند.

 نام گذاری مکانی در بیرجند به نام سردار قاسم  ●
سلیمانی به کجا رسید؟

دارد  ● آسفالت  به  نیاز  بشرویه  ورزش  بولوار   
شهرداری برای این مسیر هم فکری بکند. 

 به عنوان یکی از والدین دانش آموزان روستای  ●
پی طبس از معلم های دبستان شهید عبداللهی این 
روستا که روزهای گذشته با وجود هوای برفی و عبور 
و مرور سخت، در روستا سکونت داشتند و در مدرسه 

حاضر شدند تشکر می کنم.
تامین اجتماعی طبس  ●  کوچه گلریز خیابان 

وضعیت مناسبی ندارد و ناهمواری های آن بسیار 
است.

 هر هفته از کسبه برای حضور در پنج شنبه بازار  ●
قهستان مبلغی دریافت می شود اما زیرساختی 
فراهم نشده و از روزی که برف آمده، شهرداری به 

مسیر دسترسی این روز بازار رسیدگی نکرده است.
 در نهبندان، خیابان، میدان یا بولواری به نام  ●

سردار شهید سلیمانی نام گذاری شود.
 نان های عرضه شده در برخی نانوایی های طبس  ●

کیفیت مطلوبی ندارد و با وجود تذکر تغییری در این 
وضعیت حاصل نشده است. این موضوع افزون 
بر حیف و میل کردن نعمت خدا، سبب می شود 
قسمت زیادی از هزینه خرید نان، صرف ضایعات 

آن شود.
 مدتی از شروع    سنگفرش معابر بافت قدیمی  ●

اکبریه می گذرد اما قسمتی از کار انجام در حالی که 
مصالح آن تامین شده است. مشکل کار کجاست؟ 
از سویی در برخی نقاط نیز نخاله های ساختمانی 

به حال خود رها شده است.
 در روزهای اخیر سامانه ها و شماره حساب  ●

های متعددی حتی در فضای مجازی برای کمک 
به سیل زدگان سیستان و بلوچستان اعالم می 
شود. مسئوالن استان ترتیبی اتخاذ کنند تا همه 
کمک ها از طریق هالل احمر جمع آوری و به 
دست سیل زدگان برسد تا امکان سوء استفاده 

ای نباشد.

خراسان�جنوبی��61سال�پیش���      
 در�روزنامه

برای شرکت در کنگره دانش آموزان 
دبیرستان معرفی شد

روزنامه خراسان در شماره 2592 به تاریخ 28خرداد 1337 در مطلبی 
حسین  آقــای  شیبانی  دبیرستان  طرف  از  اســت:  آورده  چهار  صفحه  در 
دانش  کنگره  در  شرکت  جهت  دبیرستان  سوم  سال  آمــوز  دانــش  فتوت 
آموزان دبیرستان های خراسان معرفی گردید نامبرده پس از دریافت برگ 

معرفینامه بمشهد عزیمت و مراجعت کرد.
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 رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی: 

پاییز امسال با 
توجه به شرایط 

اقلیمی مناسب، 
19 هزار نفر روز 
در باغ ها مشغول 

کار و در نهضت 
گلخانه ای هم 200 

تا 300 نفر روز 
تاکنون به کارگیری 

شدند

رویداد

ناخودآگاه تصویری از حوادث مدارسی در ذهن ترسیم 
می شود که دانش آموزان و معلمانی، قربانی کم توجهی 
شدند حوادثی بس ناگوار که همچون شعله های آتشی 
که جان دانش آموزان معصوم و بی گناه را  گرفت دل 
هر فردی را می سوزاند. این که هنوز گرمایش مدارسی 
با بخاری نفتی باشد آن هم نه در یک و دو و 10 مدرسه، 

بلکه دانش آموزان حاضر در هزار و 100 کالس، منبع 
 تامین گرمای محل تحصیلشان شعله هایی باشد که در

 بخاری های نفتی زبانه می کشد! 
که  بود  قبل  سال  آذر  یعنی  پیش  اندی  و  سال  یک 
فرشتگانی در یکی از مدارس زاهدان، طعمه حریق و بی 
توجهی مسئوالنی شدند که در محیطی غیر استاندارد 
با وسایل گرمایشی غیر ایمن تحصیل می کردند. اگر 
چه در آن مقطع مجوز مدرسه لغو و حتی وزیر به مجلس 
احضار و بعد از آن حساسیت ها به استانداردسازی وسایل 
گرمایشی بیشتر شد اما امیدها بر آن بود و هست که کار 
با همان حرارت دنبال شود. این که مدارسی بتوانند در 
هر فضا و مکانی دایر و از هر وسیله و امکانی برای تامین 
امکانات رفاهی و اولیه از جمله وسایل حرارتی و برودتی 

استفاده کنند نه   کارشناسی است  و نه اخالقی  .
صرف توجه به مدارس دولتی و تاکید بر رعایت همه 

ضوابط و استانداردهای الزم، بازدیدهای مداوم و سخت 
گیرانه از فضاهای غیردولتی و بررسی نکات ایمنی 
می تواند از تکرار حوادثی نظیر آن چه پاییز 97 زندگی 
خانواده هایی را در زاهدان خزان کرد جلوگیری کند چرا 
که سیستم گرمایشی غیر ایمن یک کالس، یعنی خطردر 
کمین   حدود 30 کودک، نوجوان و معلمی که به عشق 
تعلیم و تعلم آمده اند و چشم های منتظری که به در دوخته 
شده  است تا ظهر هنگام، جگر گوشه خود را در آغوش 
کشند. چشمان همسر و فرزندانی که به دستان پدر یا 
مادری است که راهی کالس شد تا ضمن آموزش، روزی 

حاللی بر سفره خانواده آورد.
 و البته این که 80 درصد از هزار و 100 کالس مدارس 
دولتی که گرمایش ایمن ندارد مربوط به روستاهاست 
یعنی کمبود امکانات برای مولدانی که مدام تاکید بر 

ماندنشان در روستاست!

راه اندازی 8 واحد گردشگری عشایر
انصاری- هشت واحد گردشگری در حوزه عشایری استان شروع به کار کرد. 
مدیر کل امور عشایری روز گذشته در نشست خبری از شروع اجرای دو پروژه مهم 
با اعتبار ملی در حوزه آب رسانی عشایر خبر داد و گفت: طرح آب رسانی به 40 
محله عشایری زیرکوه پیشرفت 70 درصدی دارد و همزمان با دهه فجر، مرحله 
دوم آن به بهره برداری می رسد که با افتتاح آن 310 خانوار از مزایای آن بهره مند 
می شوند البته تالش می شود پروژه تا پایان سال مالی کامل شود. به گفته »حسین 
پور« پروژه آب رسانی خواجه منجیکوه نهبندان نیز دارای پیشرفت 30 درصدی 
است و به 21 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که با بهره برداری آن 250 خانوار در 
14 محله عشایری و 12 هزار راس دام از مزایای طرح برخوردار می شوند. وی از 
اختصاص 21 میلیارد تومان اعتبار مصوب ملی برای امسال خبر داد و افزود: 30 
درصد این رقم تخصیص یافته است و پیش بینی می شود 100 درصد آن تخصیص 
یابد. وی اظهار کرد که 11 میلیارد تومان اعتبار استانی و پنج میلیارد تومان از 

محل مالیات بر ارزش افزوده  به عشایر  استان اختصاص یافت.

تداوم سرمای هوا
اکبری - بارش برف و باران که از روز گذشته بیشتر نواحی استان را در برگرفت 
امـروز و فـردا نیـز ادامـه دارد و بـا خروج ایـن سـامانه از اسـتان بـه تدریـج از عصر 
چهارشـنبه، سـامانه جدیـد که بیشـتر به شـکل بـاران اسـت به جـو اسـتان نفوذ 
می کند. به گفته کارشـناس هواشناسـی اسـتان، امـروز و فردا فعالیت سـامانه 
موجود بـه ویـژه در نواحـی مرکـزی و جنوبی اسـتان سـبب آب گرفتگـی معابر و 
وقوع روان آب می شـود. »زارعـی« گفت: باران ها تـا روز جمعه در اسـتان ادامه 
دارد و کاهـش محسـوس دمـا نیـز طـی ایـن مـدت قابـل پیش بینـی اسـت. وی، 
بیشـترین میزان بارندگی تا صبح روز گذشـته را برای فـردوس 9.7 میلی متر، 
کریمو 13 سـانتی متـر برف، مهویـد 10 میلـی متر بـاران و 8 سـانتی متر برف، 
فتح آبـاد فـردوس 10 میلـی متـر بـاران و 10 سـانتی متر بـرف، سـرند فردوس 
9 میلـی متـر و بشـرویه 7 میلـی متـر اعـالم کـرد و افـزود: در بیرجنـد و قایـن، 

بارندگـی هـا ناچیـز بود. 
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گرمایش غیر ایمن یک کالس هم زیاد است 

هاکی در دایره سیزدهمین نشست بررسی عملکرد
زهرا قربانی – سیزدهمین نشست تخصصی عملکرد هیئت های ورزشی روز گذشته با 
حضور مسئوالنی از هیئت هاکی استان برگزار شد. به گزارش »خراسان جنوبی« برگزاری 
این نشست ها که در ورزش و جوانان استان نهادینه شده است روز گذشته باالخره بعد از ماه 
ها توقف و کش و قوس در برگزاری، با حضور پنج نفر از مسئوالن هیئت هاکی استان بدون 
حضور مسئوالن کمیته های هیئت و ورزشکاران برگزار شد. در این جلسه مسئوالن هیئت 
هاکی استان بعد از ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده، کمبود، وارداتی   و گران بودن 
تجهیزات را مهم ترین مشکل این هیئت ورزشی اعالم کردند. »قطبی« معاون توسعه ورزش 
قهرمانی اداره کل ورزش وجوانان هم با اشاره به جهش خوب این رشته از آن ها خواست 

مسیر را ادامه دهند و به آن ها قول تامین یک دست لباس دروازه بانی داد.

معاون استاندار خبر داد:

جایگاه دوم استان در امنیت سرمایه گذاری
خسروی

 استان بنا بر آمار مرکز پژوهش های مجلس در بهار 
امسال )در مقایسه با زمستان گذشته( رتبه دوم امنیت 
سرمایه گذاری کشور را به خود اختصاص داد. معاون امور 
هماهنگی اقتصادی استاندار در جلسه تحلیل عوامل 
موثر بر کاهش نرخ بیکاری در پاییز 98 گفت: ساخت 10 
هزار واحد مسکونی، شروع ایجاد هاب منطقه ای شتر، 
تفاهم نامه با ایدرو و ایمیدرو برای راه اندازی کارخانه 
فوالد قاینات، تدوین سند محصوالت استراتژیک استان، 
احداث 100 سازه آبخیزداری و ... از دالیل افزایش 
نرخ اشتغال است. »عابدی« رشد قابل توجه تسهیالت 
پرداختی طی امسال  را هم یادآور شد. رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی نیز تسهیالت پرداختی برای ایجاد 
اشتغال در سال گذشته را 240 میلیارد تومان با اشتغال 

چهار هزار و 580 نفر اعالم و تصریح کرد: امسال 89 
میلیارد تومان با اشتغال هزار و 478 نفر پرداخت شد. 
»قوسی« افزود: پاییز امسال با توجه به شرایط اقلیمی 
مناسب، 19 هزار نفر روز در باغ ها مشغول کار و در نهضت 
گلخانه ای هم 200 تا 300 نفر روز تاکنون به کارگیری 
شدند. مدیر کل بنیاد مسکن هم با اشاره به شروع احداث 
10 هزار واحد مسکن محرومان، گفت: با این اقدام 
900 میلیارد تومان در صنعت ساختمان روستاها هزینه 
می شود. »آسمانی مقدم« کمبود نیروی کار و مصالح 
داخلی استان را از گالیه های شهرستان ها مطرح کرد. 
»رمضانی« مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی نیز وجود 70 اقامتگاه بوم گری و پروژه های مرمتی 
را در به کارگیری نیروی کار موثر دانست و افزود: اقامتگاه 
ها بسته به ظرفیت و خدمات به طور متوسط 10 نفر 
اشتغال ایجاد می کند. »جعفری« مدیر کل امور اقتصادی 

و دارایی هم از 14 پروژه سرمایه گذاری خارجی خبر داد 
که هشت مورد به بهره برداری رسید و 6 پروژه در حال 
تکمیل است که با بهره برداری کامل از این پروژه ها 870 
اشتغال مستقیم ایجاد می شود و 430 نفر اشتغال محقق 
شده است. به گفته وی، شاخص امنیت سرمایه گذاری در 
این استان امسال به 5/61 درصد رسید که جایگاه دوم 
کشور را در این زمینه دارد. »پارسا« معاون امور صنایع 
سازمان صمت هم طرح تولید فوالد قاینات، چدن کویر، 
سه واحد تولید کنسانتره و زغال شویی، استحصال طال 
در خوسف و نهبندان، سه طرح ریسندگی، بافندگی و 
استیل کورد و ... را از طرح هایی برشمرد که به ایجاد 
اشتغال در استان منجر می شود. »اشرفی« سرپرست 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت دو 
میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیالت طی دو سه ماه 

گذشته و اشتغال 337 نفر خبر داد.

60 پرواز در 8 ماه لغو شد
 انصـاری – 60 پـرواز دو فـرودگاه بیرجند و طبس در هشـت ماه امسـال لغو شـد 
کـه مهـم تریـن دلیـل لغـو پروازهـا کمبـود نـاوگان و سـپس بـدی آب و هـوا بـود. 
مدیـر کل فرودگاه هـای اسـتان در گفـت وگو بـا خبرنـگار مـا از ثبـت 966 پرواز 
خروجـی ورودی در دو فـرودگاه بیرجنـد و طبس خبـر داد و گفـت: در مدت یاد 
شـده 483 پرواز ورودی داشتیم و 82 هزار مسـافر از طریق حمل ونقل هوایی 
اسـتان جا به جا شـدند. »سـالمی« از لغو چنـد پـرواز 29 دی، خبـر داد و افزود: 
پرواز های تهـران - بیرجنـد – تهـران شـرکت هواپیمایی آتـا و پـرواز هواپیمایی 
ماهان در مسـیر تهران – طبـس و بالعکس به دلیل نامسـاعد بودن هـوا و بارش 

بـرف در فـرودگاه مهرآباد لغو شـد.
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از گوشه و کنار استان 

رئیس اداره 
میراث فرهنگی، 

 گردشگری 
و صنایع دستی : 

فصل سفر به کویر 
و کویر بشرویه، 

گزینه ای مناسب 
برای گذران 

تعطیالت آخر هفته 
برای دور بودن از 

هیاهوی زندگی 
شهری است

  برگزاری مراسم 
چهلم سردار دل 

ها، شهید حاج 
قاسم سلیمانی 

قبل از راهپیمایی 
22 بهمن و یادواره 
شهید منتظر قائم با 

مشارکت شهرستان 
یزد از دیگر مصوبه 
های جلسه شورای 

فرهنگ عمومی 
فردوس بود

پورغزنین

رحمت  نزول  با  کشور  نقاط  بیشتر  که  روزها  این   
الهی حال و هوای دیگری دارد و سرمای زمستانی 
بیشتر خود را نشان می دهد اما کویر بشرویه روزهای 
متفاوتی را تجربه می کند کویری که با دمای 25 درجه 
سانتی گراد می تواند یکی از بهترین گزینه ها برای 
مقصد سفرهای زمستانی باشد. به گزارش »خراسان 
18 کیلومتری غرب این  جنوبی« کویر بشرویه در 
شهرستان با وسعت هزار و 500 هکتاری مجموعه ای 
بکر از رمل ها و تپه های ماسه ای است. در این کویر زیبا 
می توان پرواز با پاراگالیدر، پاراموتور، اسب سواری، 
شترسواری ، سافاری و آفرود را تجربه کرد. بنا بر نظر 
کارشناسان کویرنوردی 15 آبان تا 15 فروردین، 

بهترین زمان سفر به کویر بشرویه است. به گفته رئیس 
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
بشرویه، در این مدت و در روزهای تعطیل و پایان هفته 
کویر این شهرستان میزبان گروه های گردشگری 40 

و 50 نفری بوده است. »سلیمانی«  ادامه داد: فصل 
سفر به کویر و کویر بشرویه، گزینه ای مناسب برای 
گذران تعطیالت آخر هفته برای دور بودن از هیاهوی 

زندگی شهری است.

سنت آبگیری آب انبارها در  سرایان
خنکای آب سرد زمستانی برای چله تابستان

موسوی - آیین آبگیری آب انبارهای سرایان پس از 
گذشت سال ها هنوز در سرزمین آب انبارهای کهن 
از یاد نرفته است و جمعی با شور و شوق خاصی در 
زمستان به آن مبادرت می ورزند تا آب سرد وگوارای 
روزهای گرم تابستان را برای شهروندان فراهم 
کنند. اما این آیین چیست و چطور به اجرا در می آید؟ 
بنا به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی سرایان، آبگیری آب انبارها در دی 
انجام می شود و گروهی که به میراب، معروف هستند 
و از گذشته این سنت حسنه را از پدرشان به ارث برده 
اند ابتدا باقی مانده آب موجود در مخازن را تخلیه می 
کنند و سپس به الیروبی و تمیز کردن آن می پردازند. 
بعد از این مرحله، تمیز کردن مسیر آب قنات تا سر 
منشًا اصلی انجام و با ساکنان اطراف قنات هم برای 
رعایت مسائل بهداشتی هماهنگی می شود. به گفته 

»محمد عرب« در گذشته مسیرهای داخل شهر تمیز 
می شد تا به مخزن برسد اما اکنون با استفاده از 
لوله های پالستیکی، آب به داخل مخزن هدایت و 
این لوله ها فقط در داخل شهر استفاده می شود. 
آبگیری نیز هر شب از ساعت حدود 23 تا 4 صبح 
انجام می شود و تا زمانی که همه آب انبارها آبگیری 

شود ادامه می یابد.

آبگیری در شب های سرد
او با بیان این که میراب ها عقیده دارند که آبگیری 
به طور حتم باید در شب های سرد انجام شود تا بر 
خنکای آب در تابستان داغ بیفزاید، گفت: صف های 
مردم در تابستان برای برداشت آب خنک و گوارا گواه 
این مدعاست طوری که حتی از روستاهای اطراف 
برای برداشت آب به سرایان می آیند. او ادامه داد: 
آبگیری  هنگام  توجه  جالب  نکته 
بزرگ ترین آب انبار شهرستان )آب 
انبارکاروانسرا( ایــن اســت که در 
 شب هایی که این آب انبار آبگیری

 می شود مردم در محل آب انبار و 
بازار میثم جمع می شوند و مراسم 
کف زنی اجرا می کنند و در هنگام 
کف زنی، چهار بیتی هایی توسط آن 
ها خوانده می شود. سرایان 14 آب 
انبار ثبت شده در فهرست آثار ملی 
کشور دارد که بیش از 95 درصد آن 

ها فعال است.

فرماندار بشرویه: فضای مجازی تیغ دو لبه است
پورغزنین- فضای مجازی به مانند تیغ دولبه ای است که هم فرصت بزرگ و هم 
تهدید بسیار جدی محسوب می شود. فرماندار بشرویه در جلسه شورای هماهنگی 
فضای مجازی شهرستان، گفت: با این که امکان اطالع رسانی صحیح، بستر فروش 
محصوالت و خدمات و بسیاری از موارد کاربردی در فضای مجازی فراهم شده است، 
استفاده نادرست، اظهار نظر بدون اطالع و تحقیق یا حتی نشر اکاذیب، می تواند 
دردسرهای بسیار و حتی غیر قابل جبرانی را برای افراد و حتی جامعه به وجود آورد. 
»شفیعی«  ادامه داد: امروز در فضای مجازی سریع تر از همیشه در جریان اطالعات و 

اخبار  قرار می گیریم.

طبس در دهه فجر 105 پروژه دارد
توسلی- 105 پروژه با اعتباری حدود هزار و 258 میلیارد تومان در چهل و یکمین 
فجر انقالب در طبس افتتاح یا عملیات اجرایی آن شروع می شود. معاون امورعمرانی 
فرماندار ویژه طبس  اعالم کرد که از این تعداد طرح 96 پروژه با اعتبار هزار و191 
 میلیارد تومان افتتاح می شود. »خلیلی« با اشاره به این که اجرای 9 پروژه با 
سرمایه گذاری  66 میلیارد تومان آغاز خواهد شد، گفت: با افتتاح و بهره برداری 
طرح ها برای 588 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می شود. وی، افزود: از پروژه 
های شاخص دهه فجر، افتتاح کارخانه زغال شویی، واحدهای مسکن محرومان و 
روستایی، بهره برداری رسمی کارخانه کک طبس، کنسانتره آهن شرکت سنگ آهن 
آفتاب، آغاز عملیات اجرایی احداث خط انتقال گاز به دیهوک و روستاهای اطراف آن 

و آماده سازی طرح 50 هکتاری اراضی دولتی است.

 روستاییان نهبندان
 مطالباتشان را به فرماندار گفتند 

فرماندار نهبندان در قالب برنامه دهگردشی مطالبات روستاهای چاهدراز، سهل 
آباد، شهرک طرح تجمیع سهل آباد و مزار سید علی )ع( را شنید و برای رفع آن دستور 
داد. »بیکی« در جمع مردم این روستاها اعالم کرد که بنا بر اعالم مرکز آمار ایران، 
نرخ بیکاری استان در پاییز امسال به 5/5 درصد رسید که پیگیری های استاندار و 
 اجرای طرح های مهمی چون مسکن محرومان، نهضت گلخانه ای و تزریق اعتبار در 
بخش های مختلف از جمله راه سازی، کشاورزی، گازرسانی، بندهای خاکی و ...  
سبب شد تا خراسان جنوبی حائز کمترین نرخ بیکاری در کشور شود. به گفته وی با 
توجه به منابع آبی، قابلیت خاک مناسب و ظرفیت حوزه کشاورزی و دام پروری در 
برخی روستاها می طلبد که طرح اصالح الگوی کشت و یکپارچه سازی زمین های 

کشاورزی با کمک روستاییان اجرا شود.

 تاکید بر تشکیل 
کارگروه معتادان بهبود یافته سربیشه

کارگروه اشتغال ویژه معتادان بهبود یافته در بشرویه تشکیل شود. فرماندار در جلسه 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان  گفت: در این کارگروه می توان 
اشتغال معتادان بهبود یافته را به صورت موردی بررسی و برای رفع مشکالتشان در 
این حوزه تصمیم گیری کرد. »شفیعی«  ادامه داد: اگر افراد بهبود یافته شغل داشته 

باشند بازگشتشان به اعتیاد کمتر می شود.

با خبرنگاران

 265 طرح اشتغال 
پایدار در زیرکوه

265 طرح در زیرکوه از تسهیالت اشتغال پایدار ویژه 
مناطق روستایی و عشایری برخوردار شد. سرپرست 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنجمین 
جلسه کارگروه اشتغال زیرکوه، گفت: از ابتدای 
شروع طرح اشتغال پایدار در مناطق روستایی و 
عشایری، 304 طرح در سامانه کارا مربوط به این 
شهرستان بود که 266 طرح به مبلغ 18 هزار و 
174 میلیارد ریال در کمیته فنی زیرکوه مصوب 
مجموع  از  داد:  ادامه  اشرفی«   »غالمرضا   شد. 
طرح های مصوب 265 طرح به مبلغ 17 هزار و 545 
میلیارد ریال و با پیش بینی ایجاد 360 فرصت شغلی 
در شهرستان، موفق به دریافت تسهیالت از محل 
اعتبارات اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری 
شد. وی به پرداخت بیش از 5.6 درصد تسهیالت 
اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری استان 
در زیرکوه اشاره و اظهار کرد: این شهرستان از نظر 
جذب اعتبار از این محل در رتبه نهم استان قرار دارد.

 مصوبه های ویژه خوسف
 زیر ذره بین معاون استاندار

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار روز گذشته 
برای پیگیری مصوبه های خوسف به این شهرستان 
سفر کرد تا از نزدیک در روند اجرای آن قرار گیرد. 
مهندس »میرجعفریان« به عنوان رئیس ستاد پیگیری 
مصوبه های سفر استاندار به شهرستان ها در بازدید 
از مجتمع گلخانه ای خوسف اعالم کرد که قرار شد 
شرکت آب منطقه ای طی 10 روز برای افزایش دبی 
آب مجتمع به میزان پنج لیتر بر ثانیه اقدام کند. به 
گفته وی بر اساس مصوبه سفر استاندار، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی هم باید برای تخصیص 100 
درصدی اعتبار مجتمع اقدام کند و مابه التفاوت 
هزینه ها توسط این سازمان در سال آینده تامین 
شود. به گزارش »خراسان جنوبی«  معاون استاندار 
از مجتمع گلخانه ای خوسف، اجرای آسفالت معابر 
روستایی معصوم آباد، مسکن محرومان روستای 
تقاب، اصالح و به سازی ورودی و احداث زمین چمن 
مصنوعی روستای ماژان، اجرای سه کیلومتر راه باقی 
مانده سلم آباد، طرح انتقال آب به شهرک صنعتی، 
بیمارستان، مجتمع فرهنگی و هنری، استخر و چمن 
مصنوعی خوسف بازدید و پروژه مدرسه 6 کالسه 
خاندان فریدی را افتتاح کرد. سفر استاندار در 26 

مرداد به خوسف 55 مصوبه داشت.

باکمال- اعضای شورای فرهنگ عمومی فردوس با نام 
گذاری باند امداد و نجات این شهرستان با نام سرتیپ 
خلبان شهید غالمرضا خورشیدی، تنها خلبان فردوس 
موافقت کردند. به گزارش »خراسان جنوبی« در این جلسه 
همچنین بعد از گالیه حجت االسالم والمسلمین »بابایی« 
امام جمعه فردوس، از ورود برخی تورهای گردشگری 
بدون مجوز به مناطق گردشگری این شهرستان به ویژه 
کویر پلند، قرار شد از این پس از ورود چنین  تورهای 
گردشگری جلوگیری شود. بنابراین گزارش، برگزاری 
مراسم چهلم سردار دل ها، شهید حاج قاسم سلیمانی 
قبل از راهپیمایی 22 بهمن و یادواره شهید منتظر قائم 
با مشارکت شهرستان یزد که در واقعه حمله آمریکا به 
صحرای طبس به شهادت رسید، از دیگر مصوبه های 

جلسه شورای فرهنگ عمومی فردوس بود.

 گردهمایی شورای آموزش و پرورش
 مناطق مرزی در نهبندان

اولین گردهمایی شـورای آموزش و پـرورش مناطق مرزی اسـتان در نهبندان 
برگـزار شـد. بـه گـزارش» خراسـان جنوبـی«  در ایـن گردهمایـی مسـئوالن 
چهار شهرسـتان مـرزی زیرکوه، نهبنـدان، درمیان و سربیشـه حضور داشـتند 
 کـه دربـاره رفـع مشـکل شـرکت هـای حمـل و نقـل مسـافری سـرویس هـای

 دانـش آمـوزی در شهرسـتان درمیـان، سـوخت سـرویس های دانـش آموزی و 
هزینـه رفـت و آمـد دانـش آمـوزان مناطـق مـرزی زیرکـوه، رایـگان شـدن کتب 
درسـی و فروش امـالک بـدون اسـتفاده در سربیشـه و کمبـود نیروی انسـانی، 
وضعیـت نامناسـب جـاده  هـا و راه هـای ارتباطـی روسـتاها در نهبنـدان تبادل 

نظـر و تصمیـم گیری شـد.

کویر بشرویه؛ مقصد گردشگری زمستانی 

4 مصوبه شورای فرهنگ عمومی فردوس
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24 جمادی االول 1441 
3192 شماره 

مدیر درمان 
دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند: 
برخی تقاضاها 
برای دریافت 
MRI القایی 

است و پزشک به 
درخواست و اجبار 

بیمار آن را تجویز 
می کند

 رئیس بیمارستان 
 امام رضا)ع( :

 6 هزار و 895 بیمار 
 تا 20 دی 

پذیرش شدند

رئیس بیمارستان 
ولیعصر )عج(: 

افزایش تقاضاهای 
بیماران برای 

تصویربرداری های 
مختلف از دالیل آمار 

باالی پشت نوبتی 
 MRI دریافت

است

شهروندی که به دلیل دردهای مداوم شانه و به تجویز 
 MRI پزشک متخصص برای تشخیص بهتر به ناچار باید
انجام دهد، از انتظار دو ماهه و تحمل دردها گالیه می 
کند و می گوید: چند ماه قبل نیز به دلیل همین مشکل 
به پزشک دیگری مراجعه کردم  و پس از تجویز و دریافت 
MRI و انتظار طوالنی دو ماهه و اعالم نتیجه به پزشک 
و انجام فیزیوتراپی و هزینه کرد، چندان تغییری حاصل 
 MRI نشد و  باید همچنان مدارا کنم و در انتظار نتیجه
بعدی باشم. بانوی میان سالی هم که درد بازو امانش را 
 MRI بریده است، با گالیه از نوبت طوالنی برای دریافت
می گوید: مهر امسال برای انجام MRI به بیمارستان امام 

رضا )ع( مراجعه کردم اما دی، موفق به پذیرش شدم. او در 
پاسخ به دلیل طوالنی شدن نوبت ها، می افزاید: باید پاسخ 

را از مسئوالن دریافت کرد.

پذیرش 6800 بیمار
رئیس بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند بازه زمانی برای 
دریافت نوبت MRI را 30 تا 40 روز اعالم می کند و با 
اشاره به پذیرش 6 هزار و 895 بیمار تا 20 دی، می 
افزاید: روزانه 30 تا 35 بیمار پذیرش می شوند. دکتر 
 MRI اسماعیلی« با اشاره به آمار 700 نفر در نوبت انجام«
تا اوایل اسفند ادامه می دهد: بیماران اورژانسی، بسته به 

وخامت اوضاع و شدت بیماری زودتر پذیرش می شوند.

1500 بیمار در نوبت
رئیس بیمارستان ولیعصر )عج( بیرجند هم از پذیرش 
روزانه 25 تا 30 و ماهانه حدود 800 مورد MRI در این 
مرکز درمانی خبر می دهد و می گوید: به طور معمول 
برای MRI مغز و کمر، 10 روز تا دو هفته و نوع مفاصل 
و تزریقی آن یک ماه و نیم تا دو ماه زمان نیاز است. دکتر 
»محمودی راد« با اشاره به این که تا یک ماه و نیم آینده 
حدود هزار و 500 بیمار در نوبت پذیرش MRI هستند، 
افزایش درخواست و تقاضاهای شخصی بیماران برای 
تصویربرداری های مختلف به دلیل ارزان و در دسترس 
 MRI بودن را از دالیل آمار زیاد پشت نوبتی دریافت
اعالم و اضافه می کند: با توجه به راه اندازی دستگاه 
MRI بیمارستان ولیعصر )عج( از سال 85 و کارکرد 
13 ساله آن و چند نوبت تعمیر دستگاه، استفاده بیش 
از حد و نا به جا گاهی به دستگاه فشار وارد می کند در 
حالی که با استفاده صحیح و منطقی از آن، نیاز بیماران 
پاسخ داده می شود. وی با تاکید بر این که گاهی بیماران 
گمان می کنند MRI درمان محسوب می شود، توصیه 
می کند: بیماران تصمیم گیری درباره نوع آزمایش و 
تصویربرداری را به پزشک محول کنند و پزشکان هم با 
توجه به وضعیت و بعد از ارائه شرح حال کامل بیماران 
در پذیرش درخواست و تجویز سونو و تصویربرداری های 

مختلف با احتیاط پیش بروند.

تقاضاهای القایی
اما مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از پذیرش 
هشت هزار بیمار برای دریافت MRI طی شش ماه ابتدای 
امسال خبر و ادامه می دهد: از این تعداد، چهار هزار و 518 
نفر در بیمارستان ولیعصر )عج( و سه هزار و 144 نفر در 
بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند MRI دریافت کردند. 
دکتر »ارجمندی« با تاکید بر این که برخی تقاضاها برای 
دریافت MRI القایی است و پزشک به درخواست و اجبار 
بیمار آن را تجویز می کند، می افزاید: برخی گمان می کنند 
انجام MRI در روند درمان تاثیر دارد اماMRI  یک عکس 
تشخیصی است. به گفته وی، تعداد درخواست MRI در 
استان حقیقی نیست و نسبت به جمعیت این منطقه، بیشتر   

که دانشگاه به این موضوع ورود کرده است.

5 مرکز جامع سالمت در انتظار تجهیز

خسروی- پنج مرکز خدمات جامع سالمت شهری آماده افتتاح و در انتظار تجهیز است. 
مدیر عامل مجمع خیران سالمت از تکمیل مرکز خدمات جامع سالمت سربیشه، 
مهرشهر، بولوار شهید ناصری و موسی بن جعفر )ع( بیرجند خبر داد و به »خراسان 
جنوبی« گفت: ساختمان این مراکز از چند ماه قبل، تکمیل شده و در انتظار تجهیز 
است. سید »محمود حسینی« به تکمیل خانه بهداشت حسین آباد سادات و نیاز به 
برق، آب و گاز این ساختمان اشاره و اضافه کرد: مرکز آموزش بهورزی بیرجند هم در 

حال تکمیل است و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. 

مشاور

ناخن جویدن کودکان 
گاهي ناخن جویدن، رفتار آموخته شده اي است كه كودك از   اطرافیان یاد 
مي گیرد. کارشناس مشاور اداره کل بهزیستی، ناخن جویدن را از مشکالت 
رفتاری ناشی از عوارض اضطراب در فرد مطرح کرد و به »خراسان جنوبی« 
گفت: کودکان به دنبال کم کردن فشارهاي عصبي و تنش هاي روزانه هستند 
و از این طریق با هیجان ها و بحران  هاي عاطفي دروني  شان مقابله مي  كنند. 
دکتر »ذال« ضربه روانی، بحران های خانوادگی خاص مانند طالق، مرگ، 
جا به جایی، سبک فرزند پروری والدین، نحوه رفتار آن ها با کودک، نظارت و 
کنترل زیاد بر کودک، تحقیر و سرزنش و ... را از دالیل بروز اضطراب نام برد و 
افزود: گاهي ناخن جویدن، رفتار آموخته شده اي است كه كودك از   اطرافیان 
یاد مي گیرد. به گفته وی، برای اصالح این رفتار می توان از روش هایی مانند 
مشغول کردن دست به وسیله بازی و بهره گیری از توپ های کنترل استرس 
 یا روش هایی  راکه سبب استفاده کودک از دست می شود   به کار برد و اگر
 منشأ اضطراب به رویدادها و بحران هایی بر می گردد که قابل برطرف شدن 
نیست باید کودک را برای مشاوره به روان شناس ارجاع داد یا والدین بین خود 
و کودک رمز بگذارند که هر زمان مشغول جویدن ناخن است با استفاده از آن 

رمز، متوجه رفتار خود بشود و کار دیگری انجام دهد.

بیرجند؛ نامزد شهر دوستدار کودک 

معاون  شد.  کودک  دوستدار  شهر  نامزد  بیرجند، 
اشاره  با  بیرجند  شهرداری  شهرسازی  و  معماری 
به انتخاب یکی از مراکز استان ها به عنوان پایلوت 
)آزمایش ( شهر دوستدار کودک، از جمع آوری مدارک 
و ارسال آن به پایتخت خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با 
اقدامات امسال به ویژه در حوزه فرهنگی، اجتماعی 
و برگزاری رخدادهای مربوط به کودکان بتوان جزو 

نامزدهای پایلوت  )آزمایش (برای شهر دوستدار 
کودک و CFC قرار گرفت. »فخیم زاده«، مناسب 
سازی معابر، ایجاد برخی فضاها در اماکن عمومی 
مانند اتاق مادر و کودک و ... را از شاخصه های شهر 
دوستدار کودک اعالم و اضافه کرد: در صورت انتخاب 
مرکز استان به عنوان پایلوت )آزمایش (شهر دوستدار 

کودک، یونیسف همکاری مداومی خواهد داشت.

از قاب دوربین

مشاهده چنین تصویری در شهری که نام تمیزترین نقطه کشور را یدک می 
کشد، نه تنها فرهنگ شهروندی را زیر سوال می برد بلکه نشان از معضل مهم 
بهداشتي و اخالقي است که افزون بر نادیده گرفتن حقوق شهروندی، سبب 
رنجش دیگران می شود. عادت ناپسندی که چنان چه به هر دلیل از فرد سر 
بزند تبعات زیادی از جمله آلودگی های زیست محیطی، به خطر افتادن 
سالمت بهداشت و روان افراد، ایجاد منظره ناخوشایند و ... دارد. این تصویر 
صبح یکی از روزهای اخیر مقابل دوربین خبرنگار ما در کوچه نرجس یک، ثبت 
شد. اهالی کوچه مدت هاست به دلیل جانمایی نامناسب سطل زباله با چالش 

مواجه هستند. سطل زباله کوچه هر روز سر از جایی در می آورد. 

 عنوان استان؛ پایین ترین رتبه بیکاری در کشور، 
خبر خوبی بود که از سوی مرکز آمار ایران اعالم 
شد. البته رقم 5.4 درصد اعالمی که به این رتبه 
منجر شد مربوط به سه ماه  سوم سال و پاییز بود 
که می تواند به صورت کارشناسی ارزیابی و در 
صورت حصول نتایجی قابل دسترس، بر تداوم آن 
کار شود.این عدد در حالی رقم خورد که در مدت 
مشابه آن یعنی پاییز سال گذشته 8.4 درصد 
بود و این اختالف 3 درصدی، می تواند ناشی از 

اتفاقی جدید در بازار کار و اشتغال باشد.
 اگر چه تعریف کار با معنایی که در ذهن است فاصله 
دارد و حتی ساعاتی کارکرد فرد در مقاطعی، او را 
از جرگه بیکاران خارج می کند اما به طور معمول، 
سه  ماه  سوم سال در خراسان جنوبی به دلیل 
موقعیت جغرافیایی و محصوالت فصلی، فرصت 
مضاعفی برای کار و فعالیت محسوب می شود.
زمان برداشت محصول هایی چون زرشک که 
خاص منطقه است و زعفران که آن هم خاص است  
و قسمت زیادی از زمین های زیر کشت استان را 
شامل می شود خود به خود جمعیتی را مشغول 
می کند و اشتغالی مقطعی به وجود می آورد اما این 
همه آن چه نیست که به کسب چنین رتبه ای منجر 
شده است چرا که سال و سال های قبل نیز چنین 

موقعیت  هایی بوده و تکرار شده است.
امسال،  طی  استان  های  برنامه  بر  مروری  با 
می توان به آغاز احداث 10 هزار واحد مسکن 
محرومان اشاره کرد که در جای خود فرصتی ویژه 
در استان ایجاد و به نوعی کارگاهی از ساخت و ساز 
راه اندازی کرده است. کارشناسان حوزه مسکن و 
حتی اشتغال اذعان دارند که در فرایند ساخت و 
ساز، ده ها شغل و نیرو دخیل است که این فرصت 
به وجود آمده در استان، افزون بر کمک به خانه دار 
شدن قشرهای محروم و کم درآمد به زمینه اشتغال 

برای بسیاری تبدیل شده است.
بدیهی است احداث این تعداد واحد مسکونی، عالوه 
بر به کارگیری نیروی کارگری ساده و اشتغال آنان، 
جنب و جوشی در رونق کار نیروهای نیمه ماهر و 
ماهر و همچنین کمک به بهبود درآمدزایی تاثیر 
بسیاری دارد به طوری که می تواند رونق بیش از 
پیش بازار استان را در پی داشته باشد و قسمت زیادی 
از تولیدهای داخل استان چون سیمان، کاشی 
و سرامیک، آجر و دیگر مصالح ساختمانی در این 

چرخه به کار رود.
 
  

 نوبت های چند ماهه
MRI برای 

خسروی- می گوید که سردردهای شدید امانش را بریده و او را کالفه کرده است، دردهایی که از پشت گردن شروع و به 
فرق سر ختم می شود. مرد جوان برای تشخیص و رهایی از دردهای گاه و بیگاه، راهی مطب پزشک متخصص شده   و او 
MRI تجویز کرده و به این منظور راهی بیمارستان امام رضا )ع( شده است اما به گفته مسئول پذیرش تا اسفند، امکان 
دریافت نوبت وجود ندارد، بنابراین به بیمارستان ولیعصر )عج( رفته و برای 10 روز بعد موفق به دریافت نوبت شده 
است. پس از دریافت نتیجه MRI اولیه و اعالم نظر پزشک، به دلیل تداوم دردها، دوباره به تجویز پزشک برای دریافت 
MRI گردن، راهی بیمارستان امام رضا )ع( شده است اما به دلیل تعداد زیاد پشت نوبتی ها، تا یک ماه و نیم آینده باید 
صبر و به ناچار دردها را تحمل کند و ...! موضوع نوبت گیری MRI در استان به چالشی برای بیماران تبدیل شده است.  
برخی مسئوالن بر این باور هستند که قسمتی از درخواست های این نوع تصویربرداری به تقاضای بیمار است و به همین 
دلیل زمان انتظار بیمارانی که واقعا به آن نیاز دارند، طوالنی می شود، از سویی از دو دستگاه موجود  یکی عمر بیشتری 
دارد و برخی خرابی های پیش بینی نشده سبب می شود زمان تعیین شده طوالنی شود. افزون  بر این به نظر برخی از 

متولیان، ارزان بودن هزینه MRI سبب شده است که میل به این نوع تصویربرداری برای تشخیص درمان بیشتر شود.
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