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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

 بلند مرتبه سازی در مرکز استان رو به گسترش  ●
است. بازرسان چگونه وضعیت جوشکاری طبقه 
های باالیی اسکلت یک ساختمان را نظارت 

می کنند؟
 کارخانه چدن خوسف هنوز به طور آزمایشی  ●

کار می کند اما چند روز پیش دود غلیظی منطقه 
را در بر گرفته بود. بعد از بهره برداری رسمی و 

تولید انبوه هم قرار است ادامه یابد؟
موقع  ● شهرداری  خدماتی  نیروهای  برخی   

تخلیه سطل های زباله، آن را بدون قرار دادن در 
جایگاه، کنار خیابان رها می کنند!

 گاهی پیمانکارانی که در حال عملیات ساختمان  ●
سازی هستند، مصالح را در پیاده روهای بیرجند 
تخلیه و رها می کنند و این موضوع افزون بر سد معبر 
و ایجاد زحمت برای عابران، منظره ناخوشایندی 
ایجاد می کند. مسئوالن سد معبر شهرداری این 

موضوع را هم مورد توجه قرار دهند.
 گاهی در محدوده بیمارستان تامین اجتماعی  ●

واقع در خیابان پاسداران بیرجند، بوی نامطبوع 
و آزاردهنده ای به مشام می رسد. مسئوالن 

مربوط رسیدگی کنند.
آباد  ● حاجی  خروجی  در  ها  گزختی  محله   

زیرکوه به سمت محمدآباد، هنوز به محدوده 
شهری ملحق نشده است و مشکالت آن همچنان 
پا برجاست. در کنار اجرا نشدن شبکه گاز، اهالی 
با مشکل گل و الی پس از بارندگی در کوچه ها 
مواجه هستند و گاه برای رهایی از آن ناچار به 
پخش کردن شن در کوچه ها می شوند. مسئوالن 
برای رفع مشکالت ساکنان این منطقه هم برنامه 

ریزی کنند.
 یک روستا آب شرب ندارد اما در روستای  ●

می  ها  لوله  فرسودگی  و  رفت  هدر  با  دیگر 
توان کشاورزی کرد! حدود دو سال است که 
شاهد هدر رفت آب ناشی از ترکیدگی لوله در 
شاهرخت هستیم و موضوع بارها به دهیاری 

گفته شد اما اقدامی انجام نشد.
 جاده حاجی آباد - محمدآباد در محدوده تپه  ●

های کافرتگ بسیار خطرآفرین است و چندین 
تصادف هم در آن رخ داده است. متولیان حوزه 

راه فکری برای ایمن سازی این محدوده بکنند.
 با این که بازار مسکن، رکود را تجربه می کند  ●

کند  نمی  افت  ها  قیمت  استان  مرکز  در  چرا 
و حتی در برخی موارد از این ماه تا ماه دیگر 

افزایش دارد؟

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

افتتاح درمانگاه
روزنامه خراسان در شماره 2596 به تاریخ دوم تیر 1337 در مطلبی در 
صفحه چهار آورده است: فرماندار فردوس بر حسب دعوت بهداری بشرویه 
ضمن  و  عزیمت  بشرویه  درمانگاه  افتتاح  برای  بیمارستان  رئیس  باتفاق 
سخنرانی مفصلی که بوسیله آقای فرماندار در اطراف توجه به نقاط دور 
افتاده و تامین آسایش اهالی ایراد نمودند سپس درمانگاه افتتاح و آقای 
دکتر نوائی شروع بکار نمودند اهالی بشرویه از آقای استاندار تقاضا دارند 

نسبت بتامین کسری لوازم درمانگاه اقدام عاجلی بنمایند.
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رئیس سازمان 
تعاون روستایی 

استان : 
5 میلیارد تومان 

برای 600 کیلو گرم 
زعفران خریداری 

شده به حساب بهره 
برداران واریز شد 

و تالش می شود 
تا قبل از پایان 

امسال طلب بقیه 
کشاورزان تسویه 

شود

از محل طرح خرید حمایتی

 20 میلیارد تومان؛ طلب زعفران کاران
انصاری

حمایت  منظور  به  زعفران  حمایتی  خرید  طرح   
از کشاورزان و کوتاه کردن دست دالالن به اجرا 
درآمد و تا پایان مهلت خرید، کشاورزان بیش از دو 
هزار و 800 تن انواع زعفران تحویل مراکز خرید 
دادند تا پس از اعالم نتیجه توسط آزمایشگاه، خرید 
قطعی انجام شود و در مجموع دو هزار و 500 تن 
تایید شد. رئیس سازمان تعاون روستایی استان به 
»خراسان جنوبی« گفت: امسال با خرید زعفران به 
صورت حمایتی، دو هزار و 800 تن زعفران توسط 
کشاورزان استان به تشکل های مربوط تحویل اما 
از این رقم دو هزار و 500 تن توسط آزمایشگاه ها 
تایید و در نهایت خرید قطعی از کشاورز انجام شد. 
»ضیائیان احمدی« افزود: ابتدای شروع طرح اعالم 
شد که زعفران کاران هر چه زودتر برای فروش 
محصول خود به تشکل ها اقدام کنند و افرادی که در 

باز ه زمانی اول تا 20 آذر برای تحویل زعفران خود 
مراجعه کردند مبلغ آن به حسابشان واریز شد. وی 
با تاکید بر این که 25 میلیارد تومان هزینه خرید دو 
هزار و 500 تن زغفران کشاورزان است، ادامه داد: 
از مجموع زعفران های خریداری شده، پنج میلیارد 
تومان برای 600 کیلو گرم محصول خریداری شده 
به حساب بهره برداران واریز شد و تالش می شود تا 
قبل از پایان امسال، پول بقیه کشاورزان تسویه شود. 
وی با بیان این که قیمت زعفران پس از بررسی در 
آزمایشگاه، توسط کارشناسان تعیین می شود افزود: 
زعفران دریافتی از کشاورزان، بر اساس کیفیت 
محصول در چهار رده  پوشال معمولی با قیمت هر 
کیلوگرم هشت میلیون و 200 هزار تومان، پوشال 
مرغوب هر کیلو گرم 9 میلیون تومان، شبه نگین 
هر کیلو گرم 9 میلیون و 500 هزار تومان و زعفران 
نگین هر کیلو گرم 10 میلیون و 500 هزار تومان 

دسته بندی و خریداری شد.

صادرات 2.5 میلیاردی زرشک
ضیائیـان احمـدی در ادامـه سـخنانش بـا اشـاره بـه 
صـادرات 2.5 میلیـارد تومانـی زرشـک بـه روسـیه، 
آلمـان و ترکیـه، گفـت: شـرکت تعاونـی تولیـد قـدس 
زیرکـوه از ابتـدای آبـان تـا پایـان دی، 50 تن زرشـک 
کشـاورزان  از  خشـک  زرشـک  تـن   124 و  تـازه 
خریـداری و از ایـن میـزان 38 تـن زرشـک خشـک 
را بـه کشـورهای اروپایـی و همسـایه صـادر کـرد. بـه 
گفتـه وی، ایـن نخسـتین بـار در اسـتان اسـت کـه یک 
 شـرکت تعاونـی بـه خـارج از کشـور محصـول صـادر

 می کند و زرشـک تولیـدی آن ها در بسـته بندی های 
10 کیلـو گرمـی ارسـال شـده اسـت. وی بـا اشـاره بـه 
ایـن کـه شـرکت تعاونـی یـاد شـده هـزار و 365 عضـو 
دارد ادامـه داد: سـه میلیـارد و 700 میلیـون تومـان 
صنـدوق  کشـاورزی،  توسـعه  صنـدوق  تسـهیالت 
کارآفرینـی امیـد و تسـهیالت مشـارکتی بـه آن تعلـق 

گرفتـه اسـت.

رئیس ستاد انتخابات خبر داد:

 677 شعبه اخذ
 رای برای انتخابات مجلس

انتخابات  بـــرگـــزاری  بـــرای  رای  اخـــذ  شعبه   677
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی در استان 
پیش بینی شده است.به گــزارش خبرنگار ما، رئیس 
ها  شعبه  مجموع  از  گفت:  اســتــان،  انتخابات  ستاد 
 341 شعبه ثابت و 336 شعبه نیز سیار خواهد بود.

»خوش خبر«  با بیان این که بیشترین شعب به تعداد 238 
حوزه در بیرجند و 119 حوزه در نهبندان فعال خواهد بود 
افزود: همه شعب اخذ رای به سیستم الکترونیکی احراز 

هویت برای انتخابات مجهز خواهد بود.

شناسایی 440 دانش آموز بازمانده از تحصیل  
خسروی- امسال 440 دانش آموز بازمانده از تحصیل 
شناسایی شدند. مدیر کل آموزش و پرورش، عمده 
افراد بازمانده از تحصیل را مربوط به رده سنی 6 تا 
12 سال و پایه تحصیلی اول و ششم اعالم کرد و به 
»خراسان جنوبی« گفت: از این تعداد 248 نفر پسر و 
193 نفر دختر هستند. »واقعی« بیشترین آمار را با 97 

نفر مربوط به نهبندان و کمترین آن را با دو نفر مربوط به 
خوسف دانست و افزود: فقر مالی، معلولیت، بیماری 
صعب العالج، بد سرپرستی و بی سرپرستی، کودکان 
کار و مهاجرت از عمده دالیل بازماندن این افراد از 
تحصیل است. به گفته وی، 193 نفر بعد از شناسایی 

به طور کامل جذب مدارس شدند.

در معارفه مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مطرح شد

جمع آوری 300 هزار سند دفاع مقدس در استان
مدیر کل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
شد.  معرفی  مراسمی  طی  استان  مقدس  دفاع 
جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس کشور روز گذشته در این مراسم با اشاره به 
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، گفت: عاقبت 
بخیری یک سرباز والیت در سردار سلیمانی بروز 
کرد و مردم بسیار زیبا از پیکر سرباز خود استقبال 
کردند و حماسه های بزرگی آفریدند. امیر سرتیپ 
دوم ستاد »فهمیده قاسم زاده« ضربه سپاه به پایگاه 
آمریکایی را بعد از جنگ جهانی بی سابقه دانست. 
مدیرکل سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس استان هم با اشاره به این که یکی از ماموریت 
های ما ایجاد موزه و مراکز فرهنگی دفاع مقدس 
بود و 12 هکتار زمین موزه فراهم شده است گفت: 
به دلیل محدودیت های اعتباری کار به خوبی پیش 
نرفته است. دکتر »فخر« افزود: در حوزه اسناد 300 
هزار سند مربوط به استان از دوران دفاع مقدس به 
صورت مکتوب، عکس، فیلم، نوار صوتی جمع آوری 
شده است. به گزارش خبرنگار ما در پایان این مراسم 
سرهنگ پاسدار »فالحی« به عنوان مدیر کل بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس معرفی و از 

خدمات دکتر فخر، تجلیل شد.

افتتاح 20 پروژه ورزشی در دهه فجر 
دهه فجر 20 پروژه ورزشی با اعتبار 189 میلیارد و 634 میلیون ریال به بهره برداری 
می رسد. مدیر کل ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران گفت: در صورت مساعد نبودن 
هوا برخی از پروژه ها تا پایان امسال افتتاح می شود. »عزیزی« کورت اسکواش بیرجند، 
استخر سربیشه و قاین، 12 زمین  مینی چمن مصنوعی، سالن ورزشی بیماران خاص 
و سالن ورزشی بانوان سرایان و نهبندان را در فهرست این  پروژه ها دانست و افزود: در 

مجموع در این دهه 264 عنوان برنامه در حوزه ورزش اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس فتای استان اعالم کرد:

افزایش 116 درصدی جرایم فضای مجازی 

حسین قربانی – بیش از 88 درصد جرایم استان مربوط به فضای مجازی است و از 
ابتدای امسال تا پایان دی، این جرایم 116 درصد رشد داشت. رئیس پلیس فتای 
استان روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: طی امسال پرونده های مربوط به وقوع 
جرایم در فضای مجازی 116 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته 
است که ناشی از پایین بودن سواد مجازی مردم استان نسبت به متوسط کشور و 
اعتماد بی جای آنان به فضای مجازی است. سرهنگ »محمد پور« از کشف 107 
درصدی پرونده های مربوط به فضای سایبری خبر داد و افزود: بیش از دو میلیارد و 
650 میلیون تومان جرایم مالی این حوزه بود. به گفته وی، پنج جرم برداشت های 
غیر مجاز از حساب افراد با فراوانی 70 درصد، کالهبرداری های رایانه ای با فراوانی 
18 درصد، مزاحمت اینترنتی، انتشار فیلم های خصوصی افراد در فضای سایبری و 
هک سامانه های هوشمند در بین جرایم رایانه ای استان، بیشترین فراوانی را دارد. 
وی به 250 بازدید از کافی نت های استان و شناسایی 55 تخلف اشاره کرد و ادامه 
داد: تخلفات کافی نت ها نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش دارد هر چند 
سه کافی نت پلمب شد و مدیر دو کافی نت هم اخطار پلمب گرفتند. وی در پاسخ به 
سئوال خبرنگار ما درباره زمان رسیدگی به پرونده های جرایم سایبری افزود: نرم 
کشور، یک ماه است که در استان 6 روز از آن جلوتر هستیم اما در حوزه جرایم مالی، 
عموم مردم فکر می کنند کسی که پول به حساب او واریز شده مجرم است حال این 
که آن ها واسطه انجام این کار هستند و ممکن است پول های سرقت شده به چند 
حساب واریز شده باشد. به گفته سرهنگ محمد پور، برای پاسخ گویی زودتر به جرایم 

سایبری در قاینات، فردوس، نهبندان و طبس نیز پلیس فتا راه اندازی شده است.

اجرای 52 برنامه فرهنگی و هنری در دهه فجر 

قاسمی- 52 برنامه فرهنگی و هنری همزمان با دهه فجر در استان اجرا 
می شود که 6 برنامه به صورت شاخص خواهد بود.مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به برگزاری شب شعر سردار دل ها در ایام دهه فجر اشاره کرد و گفت: 
جشنواره فیلم فجر و نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر همزمان با تهران در استان 
نیز برگزار می شود. »ناصر نبی زاده« افزود: هشتمین جشنواره شعر فجر استانی 
در خوسف، اختتامیه جام باشگاه های کتاب و کتاب خوانی، اجرای نمایش ویژه 
شهدای مقاومت و شهید سپهبد سلیمانی، برگزاری جشنواره منطقه ای فیلم 

کوتاه و عکس کویر زندگی در طبس از دیگر برنامه هاست.
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فرماندار بشرویه: 
10 اثر تاریخی ثبت 

شده در فهرست 
آثار ملی شهرستان 

در معرض تخریب 
قرار دارد که 
نیازمند توجه 

بیشتر مسئوالن 
حوزه میراث 

فرهنگی است

پورغزنین -  ادامه بارندگی به شکل فعلی نه تنها بافت 
تاریخی و ارزشمند بشرویه را تخریب می کند بلکه سبب می 
شود تا برخی از آثار فاخر تاریخی آن نیز از بین برود. فرماندار 
بشرویه در بازدید از بافت تاریخی 22 هکتاری این شهر، 
تخریب بافت ارزشمند را به دلیل بارندگی و ایجاد رطوبت، 
زنگ خطر جدی برای شهرستان دانست و گفت: برف و 
باران اخیر سبب تخریب برخی از منازل تاریخی بدون سکنه 
بشرویه شد و این خطر برای دیگر واحدهای این بافت وجود 
دارد. »شفیعی«، با بیان این که 11 خانه قدیمی توسط 
شهرداری رفع خطر شده است، افزود: 10 اثر تاریخی ثبت 
شده در فهرست آثار ملی شهرستان نیز در معرض تخریب و 
نیازمند توجه بیشتر مسئوالن حوزه میراث فرهنگی است.

ضرورت احیای بافت
به گفته او، بشرویه چهارمین شهر خشت و گلی جهان 
است و توجه مسئوالن مرتبط را بیش از این ها می 
طلبد تا نه تنها این بافت، حفظ بلکه امکان احیای آن 
فراهم شود. وی افزود: مدت بارندگی و رطوبت باال در 
محدوده بافت، احتمال تخریب برخی از بناهای تاریخی 
و حتی ثبت شده را دو چندان می کند. البته در مجموعه 
شهر، موضوع استحکام بنا و رفع خطر توسط شهرداری 
در حال اجراست و در محدوده بافت نیز توسط ستاد 
بازآفرینی اقدامات الزم در حال انجام است. به گزارش 
»خراسان جنوبی«، جمعیت بافت تاریخی بشرویه بین 

500 تا 600 خانوار برآورد می شود.

 بارندگی به خانه های تاریخی بشرویه آسیب رساند

 بافت تاریخی چهارمین شهر 
خشت و گلی جهان در خطر تخریب

از گوشه و کنار استان

پلمب ۹ حلقه چاه در اسفدن
مطالعاتی  غیرمجازدرمحدوده  چاه  حلقه   ۹
اسفدن قاینات مسدود شد. »شهابی«، مدیر امور 
منابع آب قاینات و زیرکوه، گفت: این چاه های 
چاهک  مطالعاتی  محدوده های  در  مجاز  غیر 
موسویه، اسفدن و قاین برای حفاظت از منابع 

آب زیرزمینی مسدود شد.

نشست ستاد مبارزه با 
آنفلوآنزای پرندگان بشرویه

با  مبارزه  ستاد  اعضای  نشست  پورغزنین- 
آنفلوآنزای حاد پرندگان در بشرویه برگزار شد. 
»کیال«، معاون فرماندار بشرویه در این نشست، 
کشورهای  از  مهاجر  پرندگان  ورود  با  گفت: 
متاسفانه  فصلی،  مهاجرت  قالب  در  همسایه 
بیماری های حیوانات و پرندگان در کشور نیز 
شیوع می یابد بنابراین باید طیور و دام ها قبل 
از فصل سرما واکسینه شود. بشرویه 10 واحد 
پرورش طیور دارد که دو واحد مربوط به  مرغ تخم 

گذار و هشت واحد پرورش مرغ گوشتی است.

ادامه کمک های مردم قاین 
به سیل زدگان

یاری رسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان 
در قاینات ادامه دارد. به گزارش »خراسان جنوبی«، 
مدیر عامل کشتارگاه طیور قاینات، حدود 2 تن مرغ 
برای کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان در 
اختیار جمعیت هالل احمر این شهرستان قرار داد. 
همچنین جمعی از اصناف، بازاریان و مردم قاینات 
50 میلیون ریال وجه نقد، 7 مثقال زعفران و 20 
کیسه آرد و 150 متر موکت در اختیار موکب امام رضا 
)ع( قاین برای ارسال به مناطق سیل زده قراردادند.

»ستاره شرق« در قاین 
رونمایی می شود

کتاب ستاره شرق خواجه نصرالدین طوسی دهه فجر 
درقاین رونمایی می شود. عضو هیئت امنای کتابخانه 
تخصصی شهرداری قاین گفت: این کتاب، نتیجه 
تحقیق و دو سال کار و پژوهش توسط حسن و اعظم 
مختاری است و سه فصل دارد. مختاری افزود: خواجه 
نصیر الدین طوسی، طی 20 سال اقامت خود در قاین 

بیش از هشت جلد کتاب را به رشته تحریر در آورد. 

تولیدی های بشرویه سوخت ذخیره کنند

واحدهای تولیدی، گلخانه ها، مرغداری ها و ... در بشرویه با توجه به سرمایی 
که در پیش است و امکان قطع گاز، سوخت ذخیره کنند. »شفیعی«، فرماندار 
بشرویه در جلسه مدیریت بحران این شهرستان اعالم کرد: پیش بینی ها برای 
میزان بارندگی کم است اما نفوذ پذیر نبودن خاک و رطوبت باال احتمال وقوع 

روان آب در شهرستان را افزایش می دهد.

دومین خانه بهداشت نوغاب راه اندازی می شود
دومین خانه بهداشت روستای نوغاب درمیان راه اندازی می شود. دکتر 
»عثمانی«، رئیس شبکه  بهداشت و درمان درمیان در جلسه مجمع سالمت 
شهرستان، گفت: به زودی بخش دیالیز در بیمارستان خاتم االنبیا )ص( اسدیه 
راه اندازی خواهد شد. فرماندار هم خواستار مشارکت بیش از پیش خیران بومی 
شهرستان در کمک به سالمت مردم شد. »محمد بشیری زاده« تشکیل سریع تر 
مجمع خیران سالمت شهرستان را با توجه به مشکالت موجود، ضروری دانست.

 افزایش 50 درصدی
 سودجویی اینترنتی از مردم درمیان

سودجویی های اینترنتی از مردم درمیان از آغار امسال در مقایسه با سال 
گذشته 50 درصد افزایش یافت. فرمانده انتظامی درمیان در نشست خبری 
با بیان این مطلب، از کشف 15 هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر 
داد و گفت: کشف سوخت قاچاق 40 درصد کاهش نشان می دهد که با توجه به 
سهمیه بندی سوخت و مقرون به صرفه نبودن آن شاهد چنین کاهشی هستیم. 
سرهنگ »دشتستانی«، افزود: طی 10 ماه گذشته 163 مورد تصادف برون 
شهری با 11 کشته و 33 تصادف جرحی درون شهری در این شهرستان رخ داد.

تذکر نماینده نهبندان و سربیشه به 4 وزیر 
نماینـده مـردم نهبنـدان و سربیشـه در مجلـس شـورای اسـالمی بـرای 
رفـع مشـکالت حـوزه انتخابیـه اش بـه چهـار وزیـر تذکـر شـفاهی داد. بـه 
گزارش»خراسـان جنوبـی«، دکتـر »افضلـی«،  بـه وزیـر نیـرو دربـاره آب 
رسـانی بـه روسـتاهای سربیشـه و نهبنـدان، اعمـال تعرفـه گرمسـیری در 
نهبنـدان، تصفیـه خانـه فاضـالب سربیشـه و فاضـالب روسـتاهای چنشـت 

و دهـک تذکـر داد. 
تذکـر او بـه وزیـر بهداشـت و درمـان هـم دربـاره افزایـش سـهمیه پزشـک 
متخصـص بـرای بیمارسـتان هـای نهبنـدان و سربیشـه بـود. رئیـس مجمـع 
نماینـدگان اسـتان بـه وزیرکشـور و رئیـس سـازمان امور اسـتخدامی کشـور 
نیز برای تسـریع در روند سـاخت و راه اندازی مجتمع های ادار ی شهرهای 
مـود، شوسـف و درح تذکـر داد. تذکـر او به وزیـر راه و شهرسـازی هـم درباره 
پرداخـت مطالبـات پیمانـکاران راه هـای روسـتایی و بازگشـایی محـور 

نهبنـدان بـه شـهداد پـس از ۹ مـاه انسـداد بـود.

نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی از امروز در قاین
قاسمی- چهارمین نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی استان، امروز در قاین برپا 
می شود. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی از برگزاری این نمایشگاه خبر داد و گفت: البته نمایشگاه از منطقه ای 
فراتر رفته و با استقبال 14 استان مواجه شده است که حدود 10 غرفه سوغات 
و هدایای بقیه مناطق کشور را عرضه خواهد کرد. بنا به گفته »عباس زاده«، از 
72 غرفه فعال این نمایشگاه 20 مورد آن برای صنایع استان پیش بینی شده 

است و بقیه به استان های دیگر اختصاص دارد. 

خبر مرتبط

افزایش 3 برابری بارندگی در بشرویه 

پورغزنین- بارندگی ها در بشرویه از ابتدای سال زراعی، حدود 70 میلی متر بود که در مقایسه با سال گذشته 
افزایش 3.2 برابری دارد. »شفیعی«، فرماندار در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان، گفت: با 
توجه به رگباری بودن بارش ها و قرار گرفتن بشرویه روی مخروط افکنه کوه های شتری، بیشتر وقت ها پس از 
بارندگی باید منتظر وقوع سیالب بود. »رحیمی«، رئیس اداره امور منابع آب منطقه ای فردوس و بشرویه نیز 
در این جلسه از خرید و تجهیز سه حلقه چاه پیرومتر دشت بشرویه توسط شرکت آب منطقه ای با اعتبار 100 

میلیون تومان برای اندازه گیری سطح آب های زیرزمینی خبر داد.

40 برنامه ورزشی دهه فجر در قاینات
به  ورزشی  برنامه   40 از  بیش  اجرای   - حقانی 
مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر در قاینات 
پیش بینی شد. حجت االسالم »طاهری«، رئیس 
هیئت ورزش های همگانی قاینات، گفت: همایش 
پیاده روی عمومی، کوهپیمایی های دسته جمعی، 

دوچرخه سواری، رقابت های طناب کشی، دو  و 
میدانی، لی لی، طناب گردانی، پرش از ارتفاع 
و پرش طول، روپایی، والیبال، بسکتبال و پینگ 
پنگ از برنامه هایی است که در شهرستان برگزار 

می شود.

نهبندان در دهه فجر 13۹ پروژه دارد 
13۹ پروژه به ارزش 431 میلیارد تومان دهه مبارک 
فجر در نهبندان افتتاح یا اجرای آن آغاز می شود. به 
گزارش »خراسان جنوبی«، »بیکی« فرماندار نهبندان 
در جلسه برنامه ریزی ستاد بزرگداشت چهل و یکمین 

سالگرد پیروزی انقالب گفت: از این تعداد 127 
پروژه با ۹1 میلیارد و ۹70 میلیون تومان اعتبار 
افتتاح می شود و 12 پروژه با سرمایه گذاری بیش از 

33۹ میلیارد تومان شروع خواهد شد.

فرماندار سرایان:

خانواده، مهم ترین حلقه مبارزه با اعتیاد است

موسوی - مبارزه با اعتیاد حلقه های متعددی دارد که مهم ترین آن خانواده است. 
فرماندار سرایان در شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان با بیان 
این که فقط مهیا بودن زیرساخت ها در پیشگیری از اعتیاد موثر نیست، افزود: 
نقش خانواده در پیشگیری و مبارزه با اعتیاد، اهمیت ویژه ای دارد. »رسولی 
مقدم«، نقش روحانیان را در آگاه سازی خانواده ها و استفاده از فرصت های پیش 
رو مهم برشمرد و ادامه داد: با وجود پیگیری های متعدد برای یکی از مهم ترین 
دستگاه های فرهنگی شهرستان یعنی تبلیغات اسالمی، مدیر معرفی نشده است.
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فوق تخصص خون 
و سرطان: درصد 

ابتال به سرطان مری 
و معده در استان 

از میانگین کشوری 
کمی پایین تر و 

سرطان پستان هم 
با دیگر نقاط کشور 

برابری می کند 

زهرا خسروی

 رئیس بیمارستان ایران مهر بیرجند 19 دی در گفت و 
گو با »خراسان جنوبی« از مراجعه 996 بیمار سرطانی 
به این مرکز درمانی طی 9 ماه امسال خبر داد و گفت که 
آمار 374 بیمار سرطانی جدید طی سه ماه اخیر در مرکز 
شیمی درمانی و رادیوتراپی این بیمارستان ثبت شد که 
به طور میانگین در هر ماه 125 نفر را شامل می شود. 
سید »محمود حسینی« بیشترین سن ابتال را مربوط به 
گروه سنی 44 سال به باال اعالم کرد و بیشترین شیوع 
در گروه بانوان را مربوط به سرطان پستان و در آقایان 
معده، مری و کولون دانست. البته آمار و ارقام یاد شده 
فقط مربوط به این مرکز درمانی و بدون محاسبه آمار کل 
استان نگران کننده است و برای پیشگیری از آن، نیاز به 

اندیشه و راهکار مناسب دارد.

شیوع جدید
یک فوق تخصص خون و سرطان 60 و 70 سالگی را سن 
ابتالی بیشتر به سرطان مری و معده اعالم کرد و گفت: 
در سال های اخیر نیز شیوع شدید و جدید سرطان معده 
و روده بزرگ در افراد 25 تا 40 سال به چشم می خورد، 
البته این موضوع منحصر به استان نیست، بلکه معضلی 
جهانی است و هنوز دلیل آن مشخص نشده است. دکتر 
»محمد امیر محمدی فرد« با اشاره به مشاهده این بیماری 
به صورت تک گیر در استان، افزود: بیماران با دردهای 
مبهم شکمی، مراجعه می کنند و گاهی با تشخیص 
آپاندیسیت به اتاق عمل می روند اما بعد از بهبود نیافتن  

مشخص می شود مشکل مربوط به توده روده بوده است.

چاقی و کم تحرکی
وی، نور آفتاب با توجه به موقعیت کویری منطقه، استفاده 
از لبنیات محلی با چربی باال و شیوع زیاد استعمال 
دخانیات را از مهم ترین دالیل بروز سرطان های شایع در 
استان برشمرد و ادامه داد: درصد ابتال به سرطان مری 
و معده تا حدودی از میانگین کشوری، پایین تر است اما 
سرطان پستان با دیگر نقاط کشور برابری می کند. وی، 

نور آفتاب به ویژه در تابستان و ساعت 13 تا 15   را در بروز 
سرطان پوست در استان موثر دانست و ادامه داد: استفاده 
از کرم های ضد آفتاب برای پیشگیری موثر است. او 
تحرک، پیاده روی، کاهش وزن، مصرف کمتر شیر و ماست 
محلی به دلیل چربی باال، استفاده نکردن از قلیان، سیگار 
و الکل، مصرف نکردن چای داغ و ترشی، غذاهای دودی و 
... را از عوامل اثرگذار در پیشگیری از سرطان های شایع 
در استان نام برد و تاکید کرد: کپک نان و میوه از عوامل 
موثر بر بروز سرطان کبد است در حالی که بسیاری از 
افراد این موضوع را جدی نمی گیرند. وی، توصیه کرد: در 
صورت وجود کپک در قسمتی از نان و میوه، همه آن کنار 
گذاشته شود و در نظر داشت که چاقی و کم تحرکی هم از 
عوامل مهم در افزایش ابتال به سرطان ها شامل پستان، 

روده، حنجره و ... است.

پیشنهاد به بانوان
و  استروژن  های  هورمون  افزایش  متخصص،  این 
سرطان  به  ابتال  ریزفاکتورهای  از  را  پروژسترون 
پستان نام برد و افزود: ازدواج نکردن، بچه دار نشدن، 
فرزندآوری در سنین باال، تک فرزندی و شیر ندادن به 
فرزند، ریسک سرطان پستان در بانوان را افزایش می 
دهد افزون بر این، مصرف سیگار، الکل و قلیان در بروز 
این سرطان موثر است. وی، تغییر فرم پستان، احساس 
سنگینی و قرینه نبودن، احساس توده، فرو رفتن نوک 
پستان، ترشح چرک یا خون از پستان و نمای پوست 
پرتقالی را از عالیم سرطان پستان و معاینه ماهانه در 
بانوان و ارائه آموزش های الزم، ماموگرافی ساالنه 
از سن 50 سال به باال، کاهش چربی مواد غذایی، 
افزایش تحرک و تشویق به حامگلی و شیر دادن را از 
راه های موثر در پیشگیری از این بیماری برشمرد. او 
به افراد مبتال به سرطان پستان زیر 40 سال و سرطان 
پستان دو طرفه توصیه کرد که آزمایش غربالگری و 
ژنتیک برای خود و خانواده انجام دهند و بانوان سالم 
نیز هر شش ماه یا یک سال و افراد مبتال به سرطان و در 
حال شیمی درمانی هر سه ماه به پزشک خود مراجعه 
کنند. وی، استفاده نکردن از غذاهای کمپوت، کنسرو 

و فر اوری شده را در پیشگیری از ابتال به سرطان روده 
و معده موثر دانست و افزود: افراد با سابقه خانوادگی 
50 سال؛  سرطان روده یا ابتال به این بیماری زیر 
ساالنه یک بار به پزشک متخصص مراجعه کنند. دکتر 
محمدی فرد، احساس توده در گلو، کاهش وزن، لمس 
غدد لنفاوی گردن یا فوق ترقوه را از عالیم سرطان 
مری و مصرف نکردن سیگار و مواد غذایی داغ، ریشه 
کنی ویروس HPV، درمان هر چه سریع تر ریفالکس و 
... را از عوامل موثر بر پیشگیری از ابتال به این بیماری 
برشمرد. به گفته وی، کم تحرکی، مصرف غذای حاوی 
گوشت باال ، سبزیجات کم، غذاهای کبابی و فراوری 
شده مانند سوسیس و سندروم های ارثی مانند لینج و  
fap از موارد موثر در ابتال به سرطان کولون و همچنین 
درد شکم، کاهش وزن، اختالل در اجابت مزاج و لمس 
توده از عالیم این بیماری است. او ولتاژهای باال، دکل 
های انتقال برق فشار قوی و مخابراتی تلفن بی سیم، 
تلفن همراه و ... را به استناد برخی مطالعات در افزایش 
ابتال به سرطان به ویژه مغز بی تاثیر ندانست و افزود: 
استفاده از تلفن همراه به ویژه در کودکان با سنین 
پایین به دلیل تکمیل نشدن رشد مغز و آسیب پذیر 
بودن سلول ها، سبب مشکالتی می شود. وی از تاثیر 
وای فای بر اخالق، عصبانیت و پرخاشگری کودکان 
خبر و ادامه داد: تا حد امکان، وای فای در موارد غیر 

ضروری خاموش باشد.

غربالگری تنبلی چشم 31 هزار کودک

31 هزار و 764 کودک به منظور تشخیص زود هنگام 
تنبلی چشم، غربالگری شدند. مدیر کل بهزیستی 
با اشاره به فعالیت 44 پایگاه دایمی و 680 پایگاه 
غیردایمی غربالگری و تشخیص زود هنگام تنبلی 
چشم و دیگر اختالالت بینایی کودکان سه تا 6 سال 

در استان، گفت: از ابتدای امسال تا اول دی 31 هزار و 
764 کودک در این برنامه غربال شدند و برای دو هزار 
و 200 کودک، تشخیص و مداخالت درمانی انجام 
شد. به گفته »عرب نژاد«  سال گذشته هم 47 هزار و 

519 کودک در سطح یک غربال شدند.

عطاری

ماسک جادویی مو
استفاده از ماسک جادویی در رشد موها موثر است. 
متخصص طب ایرانی با اشاره به ترکیبات ماسک 
جادویی برای رشد موها آن را شامل دو قاشق 
غذاخوری روغن کرچک، یک عدد زرده تخم مرغ و 
یک قاشق غذاخوری عسل طبیعی دانست و گفت: 
کافی است مواد را داخل ظرفی بریزید و آن ها را 
خوب با هم مخلوط کنید. سپس ریشه موها را به 
خوبی با ترکیب حاصل شده ماساژ دهید و باقیمانده 
آن را روی سر قرار دهید. به گفته دکتر »نواب زاده« 
سپس سر را با یک پالستیک یا کاله ویژه مو بپوشانید 
و اجازه دهید ترکیب، دو تا چهار ساعت روی موها 
بماند و در نهایت موهایتان را آب بکشید. این کار را 
یک تا دو مرتبه در هفته و به مدت دو ماه تکرار کنید.

کودک و سرگرمی

دالی بازی

دالی بازی، برای یادگیری بقای اجسام مفید 
است. یک کارشناس ارشد روان شناسی با اشاره 
به این که کودکان موضوع بقا را درک نمی کنند و 
نمی دانند دیده نشدن یک جسم به معنای نبود آن 
نیست با مثالی، گفت: کودکان فکر می کنند وقتی 
شما به اتاق دیگری می روید، دیگر برنمی گردید 
و این موضوع، یک ترس برای کودک شماست و 
می توان با بازی ساده ای مانند دالی بازی آن را به 
کودک آموخت. »شهریاری« افزود: وقتی با دست، 
پتو یا هر وسیله دیگری صورت خود را می پوشانید، 
نبود شما با اطمینان از بازگشت شما برای کودک 
عادی می شود و این بازی استرس و البته حالت 
عصبی کودک در اثر نبود شما را کاهش می دهد. 
به گفته وی، شروع این بازی در چهار ماهگی برای 

کودکان توصیه می شود.

دستپخت

گراتن مرغ و بادمجان

مواد الزم
فیله مرغ خالل شده: یک پیمانه/ بادمجان قلمی حلقه و سرخ شده: 2 عدد/ 
سس سفید: سه پیمانه/ پنیر چرب یا پنیر پیتزا: 100 گرم/ نمک و فلفل: به 
اندازه الزم/ پیاز خرد شده: یک عدد متوسط/ تره خرد شده: 50 گرم/ روغن: 

دو قاشق سوپخوری
طرز تهیه

ابتدا ته ظرف نسوز را با کره چرب کنید، نیمی از سس سفید را بریزید و قطعات 
بادمجان را در یک ردیف بچینید و بعد قطعات مرغ، تره فرنگی، پیاز را که همراه 
روغن و نمک تف داده شده است، روی آن بریزید. کمی سس سفید و پنیر رنده 
شده روی مواد بپاشید، این کار را در دو یا سه الیه تکرار کنید و در انتها روی آن 
سس سفید و پنیر بپاشید و با حرارت 180 درجه سانتی گراد به مدت سه ربع 

تا یک ساعت بپزید.

نگاه دوربین

این جا نقطه ای دور از شهر نیست بلکه مرکز شهر، خیلی نزدیک به بیمارستان 
امام رضا )ع( و خیابان طالقانی بیرجند و میانه روز است که سگی چنین راحت، 
پرسه می زند. حیوانی که می تواند به شهروند یا شهروندانی حمله کند، آسیب 

برساند یا عامل هراس و انتقال بیماری شود.  

18 جوان برتر تجلیل می شوند
حسین قربانی – 18 جوان برتر استان هفته جوان تجلیل می شوند .مدیر کل 
ورزش و جوانان با اشاره به این که برنامه های هفته جوان 16 تا 22 فروردین 
99 اجرا می شود، گفت: 18 جوان برتر استان در دو بخش بانوان و آقایان که 
خدمات ویژه و شاخصی ارائه کرده اند، تجلیل خواهند شد. »عزیزی« از سمن 
های استان خواست هر چه زودتر برای دریافت شناسه ملی اقدام کنند چرا که 

سال آینده توزیع اعتبارات مستلزم داشتن شناسه ملی است.

فعالیت 35 سازمان مردم نهاد

35 سازمان مردم نهاد در استان فعالیت دارند. رئیس سازمان های مردم نهاد 
گفت: اعضای این سازمان ها مطالبه خود را از مجمع عمومی این سازمان ها 
و مدیران استان بدون واسطه و شفاف باید بیان کنند. به گفته »سید آبادی«  
جشن انقالب همزمان با دهه فجر با استفاده از ظرفیت های دانشگاه فرهنگیان 

بیرجند توسط سازمان های مردم نهاد استان برگزار خواهد شد.

سرطان را از خود دور کنیم 
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