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توصیه نماینده ولی فقیه به منتخبان  مردم

گزارش »خراسان جنوبی« از برخی اماکن عمومی و بازار بیرجند
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نماینـدگان منتخـب مـردم اسـتان در یازدهمیـن 
دوره مجلـس شـورای اسـامی در نشسـت هـای 
جداگانـه بـا اسـتاندار خراسـان جنوبـی دیـدار 
کردنـد. بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی 
اسـتانداری در این نشسـت ها کـه با هـدف تعامل 
و همـکاری هـر چـه بیشـتر انجـام شـد، »محمـد 
صـادق معتمدیـان« اسـتاندار خراسـان جنوبـی با 
اشـاره بـه حماسـه حضـور حداکثـری و مشـارکت 
66 درصدی مردم اسـتان در انتخابات، »امنیت، 
سـامت و رقابـت« در ایـن انتخابـات را کـم نظیـر 
نماینـدگان  بـه  کـرد:  خاطرنشـان  و  برشـمرد 
یازدهـم،  مجلـس  در  اسـتان  مـردم  منتخـب 
صمیمانـه تبریـک می گویـم و امیـدوارم دسـت در 
دسـت هم با هماهنگی و هـم افزایـی، برنامه های 

توسـعه ای اسـتان را پیـش ببریـم.

دیدار نمایندگان منتخب با استاندار



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
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پیامک:
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ــن: تلف
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چرا به تسـطیح تپـه بولـوار الهیـه غربـی ۷ رو به  ●
روی مسـجد ابـا صالـح توجه نمی شـود؟ ایـن کار 

را چه کسـی بایـد انجـام دهد؟
 شـهرداری و شـورای شـهر بیرجنـد بـه گزارش  ●

ها و درخواست های مردمی بیشـتر توجه کنند و 
به آن پاسـخ قانع کننـده بدهند. بعضـی تقاضاها 
از اقدامـات اولیـه و حداقـل حقـوق شـهروندی 
اسـت ماننـد رفـع معابـر خاکـی و نصـب تابلـوی 

آدرس بـرای کوچـه هـای بـی نام ونشـان.
 مسـئوالن شـرکت نفت فکـری به حـال جایگاه  ●

های بنزین و گاز بکننـد و از متصدیـان جایگاه ها 
بخواهنـد مـواد ضـد عفونـی کننـده در ایـن مکان 
ها قرار دهنـد تا از شـیوع کرونـا جلوگیری شـود. 
روزانـه چندین نفـر به نازل هـا دسـت می زنند که 
این موضوع خود سـبب انتقال ویروس می شـود.

 قیمـت پیـاز بـه هفـت یـا هشـت هـزار تومـان  ●
رسـیده اسـت در حالـی کـه هفته هـای قبـل، این 
محصـول بـا کیفیـت بسـیار مطلـوب بـه کمتـر از 
ایـن قیمـت هـا عرضـه مـی شـد. مگـر نظارتـی بـر 

قیمـت هـا نیسـت؟
 ایـن روزهـا در کنـار خبرهـای کرونـا، شـاهد  ●

پرسـه سـگ های ولگرد در خیابان هـای مختلف 
بیرجنـد بـه ویـژه هسـته مرکزی شـهر هسـتیم که 
بر نگرانـی هـا از انتشـار ایـن ویـروس مـی افزاید. 
مسـئوالن دسـت اندرکار بـرای جمع آوری سـگ 
های ولگـرد شـدت عمل بیشـتری نشـان دهند. 

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

نزاع چوپان و راننده

روزنامه خراسان در شماره 2666 به تاریخ اول مهر 133۷در مطلبی 
در صفحه چهار آورده است: دو نفر چوپان از اهل نهبندان گله گوسفند 
خود را جهت آبدادن بچشمه خونیک بردند در نتیجه جلوگیری راننده 
مالک قنات مزبور نزاعی بین آن ها صورت میگیرد که یکنفر آنها چوبی 
بسر راننده میزند که باعث ریزش خون و بی حال شدن راننده میشود. 
پاسگاه  ژاندارمری  مامورین  میباشد  معالجه  تحت  و  بستری  نامبرده 
خونیک بقضیه رسیدگی کرده و متهمین را با پرونده تحویل دادسرای 

بیرجند دادند.

 رئیس سازمان
  امور عشایری:
 طرح های ویژه 

فرهنگی مذهبی، 
طرح های ویژه 

بهداشت و ارتقای 
آموزشی از 

ستادهای ملی و 
دستگاه ها پیگیری 
و آیین نامه سامان 

دهی عشایر به 
روزرسانی شود

پیگیری�حرف�مردم

کوچه های غفاری در اولویت 
آسفالت نیست

» آسفالت کوچه های شهید غفاری 10، 12، 14 
و 16 پس از سال ها گذشت زمان و بعد از حفاری 
های متعدد شبکه گاز، فاضالب و ... ناهمواری 
و دست اندازهای زیادی دارد و نیازمند روکش 
است«. این پیام هشتم اسفند در ستون حرف مردم 
درج شد. سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری شهرداری در پاسخ اعالم کرد که مکان های 

مورد اشاره امسال در اولویت آسفالت قرار ندارد.
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نمایشگاه بهاره بیرجند برپا نمی شود

انصاری - برپایی نمایشگاه بهاره در بیرجند بر اساس تصمیم گیری  مسئوالن 
و با توجه به لزوم حضور نیافتن مردم در مکان های عمومی و شلوغ، لغو شد. 
رئیس اتاق اصناف استان از لغو برپایی نمایشگاه بهاره خبر داد وگفت: قرار بود 
نمایشگاه بهاره بیرجند از 13 تا 1۷ اسفند در محل نمایشگاه های دایمی برپا 
شود اما بر اساس تصمیم مسئوالن شرایط فعلی و اهمیت حضور نیافتن مردم 
در مکان های عمومی و شلوغ، این نمایشگاه برگزار نمی شود. »علیزاده« افزود: 
تالش می شود برنامه ریزی برای فروش فوق العاده به جای نمایشگاه بهاره، 

محقق شود.

هشدار به عرضه کنندگان گونه های جانوری 
محیط زیست با عرضه کنندگان و فروشندگان گونه های جانوری و گیاهی به 
صورت قاطع و جدی برخورد می کند. مدیر کل حفاظت محیط زیست، گفت:  
با توجه به روزهای پایانی سال و افزایش خرید و فروش برخی حیوانات وحشی 
و گیاهان غیر بومی، عده ای فرصت طلب در کنار فروش ماهی قرمز، اقدام به 
عرضه غیر مجاز گونه های جانوری از جمله سمندر لرستانی، الک پشت، مار و 
... می کنند. »اکبری« ادامه داد: با توجه به ممنوعیت نگهداری و خرید و فروش 
حیات وحش، در صورت مشاهده هر گونه تخلف، ضمن توقیف حیوانات و 

رهاسازی آن ها در طبیعت، با افراد خاطی به شدت برخورد می شود.

بارندگی ها از امروز شروع می شود

اکبری- مطابق با الگوی نقشه های پیشیابی و داده های هواشناسی تا پایان 
هفته با نفوذ توده هوای ناپایدار به جو استان وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک 
و در برخی ساعات کاهش دید افقی و افزایش ابر و رگبار باران پیش بینی می 
شود. به گفته کارشناس هواشناسی استان برای امروز وزش باد خیلی شدید 
و برخی نقاط، توفان گرد و خاک و برای امشب در شمال و شمال غرب وقوع 
روان آب و آب گرفتگی معابر دور از انتظار نیست. »لطفی« گفت: دمای هوا تا 
ظهر امروز افزایشی است اما بعد از آن تا صبح جمعه کاهش دما در استان قابل 

مالحظه و محسوس خواهد بود. 

مدیر کل امور عشایری اعالم کرد:

2 گریدر برای 8 هزار کیلومتر راه عشایری
استاندار: عشایر تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند

اکبری 

 مسیر 8 هزار کیلومتر راه های عشایری استان فقط با دو 
دستگاه گریدر موج تراشی و هموار می شود. مدیر کل 
امور عشایری روز گذشته در شورای عشایری با بیان این 
مطلب، خواستار تخصیص اعتبار برای خرید دستگاه های 
راه سازی شد و گفت: 1۷ هزار و 6۷6 خانوار عشایری 
با جمعیت 81 هزار نفری، 13 درصد جمعیت استان را 
شامل می شوند که مسیر دسترسی ناهموار و خاکی، 
نبود بازار فروش تولیدات و صنایع دستی، نبود آب شرب، 
نداشتن برند برای محصوالت، مشکل برق رسانی و کمبود 
پنل های خورشیدی، نبود تسهیالت برای صندوق های 
خرد زنان، تامین زیرساخت های بهداشت و درمان و 
آموزشی، قسمتی از فهرست بلند باالی مشکالتشان 

است. »حسین پور« با اشاره به این که طی 14 سال 
گذشته ۷.5 میلیارد تومان و امسال با افزایش سه برابری 
19 میلیارد و 360 میلیون تومان برای عشایر مصوب 
شد، میزان اعتبارات تملک استانی را 12 میلیارد تومان 
و مالیات بر ارزش افزوده را 10 میلیارد تومان اعالم کرد. 
به گفته وی، برای تامین آب شرب عشایر روزانه 1۷ تانکر 

کار آب رسانی را انجام می دهد. 

استان، پایلوت بیمه حوادث عشایر
استاندار هم با بیان این که با مشارکت نهادهای مختلف 
مانند بنیاد برکت، بنیاد علوی و ... به دنبال خدمات 
رسانی به عشایر هستیم، گفت: برای مسکن و پنل های 
خورشیدی از محل تبصره بند 16 اقدام می شود و امسال 
بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با بانک ها برای اولین بار 

خراسان جنوبی به عنوان پایلوت )آزمایشی( انتخاب شده 
است و عشایر تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند. 
»معتمدیان« افزود: گازرسانی به روستاهای عشایری تا 
پایان سال آینده در دستور کار قرار دارد و دستگاه های 
متولی امور عشایر دیگر برنامه های خود را به صورت مدون 

تهیه و برای رفع مشکالت اقدام کنند. 

کمک اعتباری فقط برای آب رسانی
رئیس سازمان امور عشایری هم با اشاره به این که فقط 
در حوزه آب رسانی به عشایر می توانیم اعتبار اختصاص 
دهیم، گفت: برای تامین گریدر باید از منابع استانی 
استفاده و از تعاونی ها کمک گرفته شود. »کرمعلی 
قندالی« افزود: برای خرید 90 تانکر و 120 دستگاه 
فاینانس گرفتیم و به یاد نداریم که برای سازمان عشایری، 
بولدوزر یا دستگاهی خریداری شود چون ردیف اعتباری 
ندارد بنابراین دستگاه های متولی عشایر در استان از 
محل منابع استانی و تعاونی ها کمک بگیرند. وی، پیگیری 
طرح های ویژه فرهنگی مذهبی، طرح های ویژه بهداشت 
و ارتقای آموزشی را از ستادهای ملی و دستگاه ها خواستار 
شد و افزود: آیین نامه سامان دهی عشایر به روزرسانی 
شود. او از تخصیص یک درصد تسهیالت صندوق توسعه 

ملی به طرح زنجیره گوشت خبر داد.

توصیه نماینده ولی فقیه به منتخبان مردم
انصاری  - وقتی انتخاب شدید وکیل مردم هستید و 
وکیل مردم باید بر قانون نظارت کند تا مصوبات خوبی 
رقم بخورد. نماینده ولی فقیه شب گذشته در دیدار 
منتخبان مردم استان در مجلس، ضمن این توصیه به 
آنان با قدردانی از مشارکت مردم در انتخابات با جود 
برخی مشکالت، گفت: حسن انتخاب مردم در حد قابل 
قبول است و خدا را شاکر هستیم که از سال 42 که بنیان 
گذار انقالب برای نجات کشور و اسالم قیام کرد و بعد 
از گذشت 41 سال از پیروزی انقالب، دستی از غیب 
همراه این نظام بوده است. حجت االسالم والمسلمین 
»عبادی« با بیان این که مردم استان در انتخابات خوب 
درخشیدند، افزود: دشمنان تالش داشتند بعد از نقشه 
و فتنه در رابطه با بنزین و ترور سردار سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی، این کار را تا اسفند ادامه دهند که انتخابات 
برگزار نشود حال ببینید آن ها چه خواستند و مردم چه 
رقم زدند. وی، ادامه داد: همواره در آزمایش هستیم در 
10 دوره نمایندگی مجلس برخی خدمت و تالش کردند 
و برخی بنا به گفته رهبری، نوکر بیگانه شدند و زمانی که 
انسان تفاوت میان حالل و حرام را نداند نتیجه، همان 
نوکری برای بیگانه می شود. وی با تاکید بر این که در گام 
دوم انقالب باید آرمان های انقالب به خوبی دیده شود، 
گفت: باید به دنبال تحقق آرمان های انقالب باشید. باید 
تالش شود اهداف اسالم و انقالب حفظ شود چه بسا 

نمایندگانی ابتدا قسم خوردند اما در طول دوره خدمت، 
نوکر بیگانه شدند. 

همدلی برای رفع مشکالت
نماینده منتخب مردم بیرجند، درمیان و خوسف هم با 
بیان این که مردم در انتخابات به خوبی در صحنه بودند 
و تکلیف خود را به نحو مطلوب انجام دادند، افزود: در 
کنار رکن آموزه های دینی، رکن سوم انقالب پشتوانه 
مردمی است که اگر این نباشد انقالب پیروز نمي شود. 
به گفته »خسروی« شکر نعمت حضور مردم در صحنه 
این است که ما هم برای برطرف شدن مشکالت آنان 
تالش کنیم و این کار، جز با همدلی و اتحاد همه جانبه 

رقم نمي خورد.

تالش برای توسعه استان 
نماینده منتخب مردم فردوس، طبس، سرایان و 
بشرویه نیز اظهار کرد که می طلبد با رویکرد عدالت 
استان  توسعه  برای  راه  نقشه  کنیم  تالش  محور، 
به سرعت طراحی و با استفاده از همه ظرفیت ها 
اعم از استانی و ملی، اجرایی شود. حجت االسالم 
»نصیرایی« با بیان این که باید محبت مردم را جبران 
ها  استان  دیگر  نسبت  به  ما  مردم  افزود:  کنیم، 
امکانات کمتری دارند اما همیشه پای نظام و انقالب 

ایستاده اند و باید قدم های ماندگاری برای آنان 
برداشته شود.

مطالبه گری جدی 
نماینده منتخب مردم نهبندان و سربیشه هم گفت: با 
وجود قابلیت هایي که منطقه دارد اما مردم با کمبودها 
و نارسایی هایی مواجه هستند. »نخعی« افزود: آن 
چه مطرح است مطالبه گری جدی برای مردم است 
بنابراین با ترکیب بسیار خوبی که در استان انتخاب 
شد با اتحاد و یکدلی، مطالبات به حق مردم را ضمن 
پرهیز از برخی خط کشی ها، برای کل استان پیگیری 
خواهیم کرد تا با رویکردی علمی، توسعه و پیشرفت 

استان هم رقم بخورد.

پیگیری اقتصاد مقاومتی 
نماینده منتخب قاینات و زیرکوه نیز با اشاره به این که 
مردم استان در میدان انتخابات، خوش درخشیدند 
و این حضور باری سنگین بر دوش ما است، گفت: اگر 
اقتصاد مقاومتی در کشور و استان به طور جدی پیگیری 
شود شاهد آبادانی خواهیم بود. »اسحاقی« افزود: 
امروز میان چهار منتخب مردم انسجام حاکم است زیرا 
اعتقاد داریم برای توسعه استان اتحاد و همدلی، شرط 

اول است و هیچ تبعیضی برای حوزه ها نخواهد بود.



           شهرستان ها 3 
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

بخشدار مرکزی : 
جهاد کشاورزی، 

مدتی است که 
الیروبی قنات 

ها را انجام نمی 
دهد،  این کار 

فقط با خودیاری 
مردم امکان پذیر 
است و اگر آن ها 
پا پیش بگذارند 

جهاد کشاورزی هم 
مبالغی برای کمک 

پرداخت می کند

*نماینده ستاد 
اجرایی فرمان امام 

خمینی )ره( در 
تفاهم نامه هاب 

شتر: 250 نفر 
شتر دیگر تا پایان 

امسال تحویل 
متقاضیان می شود

از گوشه و کنار استان

کارگروه های سالمت ویژه کرونا

کارگروه های سالمت شهرستان ها این روزها با موضوع روز، یعنی بررسی 
وضعیت و ابعاد بیماری کرونا تشکیل می شود تا هشدارها، پیشگیری ها و 
تمدیدهای الزم اندیشیده و به مردم اعالم شود. فرماندار نهبندان در کارگروه 
سالمت این شهرستان گفت: به منظور پیشگیری، الزم است همه اماکن 
عمومی و همچنین خوابگاه ها و مدارس شهرستان مسائل بهداشتی را رعایت 
کنند. همچنین مجموعه شبکه بهداشت و درمان و میراث فرهنگی بر رستوران 
های درون و برون شهری نظارت کافی داشته باشند. »بیکی« با تاکید بر این که 
بخشداری ها از ظرفیت دهیاری ها و شوراهای اسالمی برای اطالع رسانی 
استفاده کنند، به شهرداران توصیه کرد قسمتی از تابلوهای تبلیغاتی را به پیام 
های آموزشی اختصاص دهند تا از این طریق راه های پیشگیری از ابتال  به این 
ویروس آموزش داده شود. دکتر »فرید هاشمی« رئیس شبکه بهداشت و درمان 
نهبندان نیز توضیحاتی درباره این ویروس ارائه و بر رعایت موازین بهداشتی 
توسط همگان به منظور توقف انتشار آن تاکید کرد. رئیس شبکه بهداشت 
و درمان زیرکوه نیز در کارگروه سالمت شهرستان گفت: الزمه پیشگیری از 
گسترش ویروس کرونا رعایت بهداشت فردی است. دکتر »ناصری« در ادامه 
سخنانش به راه های پیشگیری از ابتال و گسترش این ویروس اشاره کرد. 
»رسولی مقدم« فرماندار سرایان هم در کارگروه سالمت با بیان این که هیچ 
موردی مبنی بر وجود ویروس کرونا در شهرستان گزارش نشده است، بر تداوم 
حساسیت ها تا جایی که سبب نگرانی در میان مردم نشود تاکید کرد. در ادامه 
دکتر »بهرامی نژاد« رئیس شبکه بهداشت و درمان سرایان با ارائه گزارشی به 
اقدام ها و فعالیت های انجام شده درباره پیشگیری از کرونا پرداخت و مراقبت 
های بهداشتی را بهترین راهکار در جلوگیری از شیوع احتمالی بیماری اعالم 

کرد.

تاکید بر نوروز متفاوت برای مسافران زیرکوه

دروگر- اعضای ستاد خدمات سفر نوروز زیرکوه فراهم کردن نوروزی متفاوت برای 
مسافران این شهرستان را مورد تاکید قرار دادند. »عربشاهی« فرماندار زیرکوه در 
جلسه این ستاد گفت: برنامه ریزی دقیق، شناخت ظرفیت ها، تهدیدها و فرصت ها 
و دقت و توجه اعضای ستاد به اجرای درست مصوبه ها و برنامه ها سبب تحقق این 
هدف است. سرگرد »کریمی« فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه زیرکوه نیز گفت: دو 
گروه جهادی از قرارگاه پیشرفت و پیشگامان رهایی از تهران نوروز در مناطق محروم 
این شهرستان حضور می یابند. به گزارش »خراسان جنوبی« در ادامه این جلسه 
اعضای ستاد به بیان ایده های خود درباره استقبال بهتر از مسافران و گردشگران 

زیرکوه پرداختند.       

فرماندار نهبندان:

پراکندگی روستاها مانع بهره مندی از بیمه نشود
پراکندگی روستاهای نهبندان مانع بهره مندی مردم از بیمه اجتماعی روستاییان 
و عشایر نشود. »بیکی« فرماندار نهبندان در دیدار با مدیر صندوق بیمه اجتماعی 
روستاییان و عشایر استان، با اشاره  به روش های ترغیبی ویژه برای استفاده از بیمه 
روستاییان در این شهرستان، افزود: یکی از موضوع های خاص نهبندان، پراکندگی 

جمعیت در این شهرستان است طوری که 287 نقطه روستایی دارد.

با خبرنگاران

 جنگل نخاب خوسف 
در فهرست مناطق بحرانی 

اکبری- جنگل نخاب خوسف به واسطه چرای بی 
رویه شتر به عنوان کانون جدید بحران فرسایش 
بادی شناخته شد. رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری خوسف، با بیان این که مناطقی از 
شهرستان تحت تاثیر فرسایش شدید بادی است، 
افزود: خور، گارجگان و سرچاه عماری، سه کانون 
بحرانی است و جنگل نخاب هم به دلیل چرای بی 
رویه شتر و دام به فهرست نواحی بحرانی فرسایش 
افزوده شد. »کرباسچی« با اشاره به این که منطقه 
سرچاه عماری شهرستان طی سال های گذشته 
شرایط نگران کننده ای داشت تا جایی که توفان 
های چندین روزه تلی از ماسه در مقابل منازل 
ساکنان منطقه به وجود آورد، گفت: با اجرای پروژه 
های بیابان زدایی در چند سال اخیر، آرامش تا حد 
زیادی به منطقه بازگشته است.  وی، جنگل نخاب 
شهرستان را که بر اثر چرای بیش از حد شترها کم 
تراکم شده است از مناطق استراتژیک شهرستان 
دانست و ادامه داد: بازدید های مختلفی از جنگل 
نخاب انجام و قرارداد مطالعات طرح بیابان زدایی 
آن به مناقصه گذاشته شد. او منطقه خور را به دلیل 
وجود پایگاه هوایی با اهمیت اعالم و اظهار کرد که 
طی سه سال اخیر تمرکز عملیات بیابان زدایی در 

این منطقه بیشتر بوده است.

مشکال تی که بعد از 3 سال از گزارش »خراسان جنوبی« پا برجاست

تنگناهای ادامه دار 5 نقطه روستایی بیرجند
فرخ نژاد- »پشت خانه های رنگارنگ نوک« عنوان 
گزارشی است که روزنامه خراسان جنوبی در سوم 
آبان 95 به انعکاس مشکالت این روستای اقماری 
و نزدیک به مرکز استان پرداخت. در آن گزارش به 
این موضوع اشاره شد که در این سال ها آن چه بیش 
از همه در روستاهای نزدیک به شهر بیرجند نمود 
یافته است حضور غریبه هاست طوری که برخی از 
روستاهای نزدیک به مرکز استان به عنوان شهرک 
این  بر  عالوه  شود.  می  محسوب  خوابگاهی  های 
غریبه ها، روستاهای نزدیک به شهر بیرجند مهمانان 
دیگری هم دارد که فقط روزهای تعطیل به ویالهای 
خود برای تفریح می روند و در بقیه روزها بومیان، 
نگهبان روستا هستند. اما نکته قابل تامل درباره این 
روستاها این است که با وجود نزدیکی به مرکز استان 
از امکانات چندانی بهره مند نیستند و گاهی چوب 
نزدیکی به شهر را می خورند. از جمله این روستا ها 
نوک باال، پایین و پی درین هستم  که در دامنه رشته 
کوه باقران قرار گرفته ام و با این که فاصله این نقاط 
تا اولین نقطه محدوده شهری بیرجند یعنی میدان 
شهید آوینی 8 کیلومتر است اما از بسیاری امکانات 

و زیرساخت ها محروم اند. این روستاها به دلیل قرار 
گرفتن در دامنه ارتفاعات باقران طبیعت زیبایی دارند 
و بر مهمانان آن اضافه می شود اما آب آشامیدنی لوله 
کشی، راه دسترسی آسفالت و ...  ندارند. با   گذشت 
اهالی  از  جمعی  گزارش،  این  انتشار  از  سال  سه 
روستاهای نوک باال، نوک پایین، سهل آباد، کندوکی 
و شیخک با ارسال نامه ای به تحریریه روزنامه، اعالم 
آب  نبود  شامل  روستاها  این  مشکالت  که  کردند 
آشامیدنی، مخابرات، راه آسفالت و ... به جز اتصال 

آن ها به شبکه گاز، برطرف نشده است.

کمبود منابع
»خراسان جنوبی« دالیل رفع نشدن خواسته های مردمی 
این روستاها را از بخشدار مرکزی بیرجند پیگیر شد. 
»بخشی« گفت که خاکی بودن راه های روستایی فقط 
مسیرهای  از  بسیاری  بلکه  نیست  نقاط  این  مختص 
روستایی بخش مرکزی بیرجند خاکی است و کمبود 
 منابع، اجازه بهره مندی همه نقاط را از راه آسفالت 
نمی دهد. او با اشاره به آنتن دهی نامناسب تلفن های 
همراه در بیشتر روستاهای ارتفاعات باقران، ادامه داد: 

تالش بر این است که معضل رفع شود اما مشکالت 
اقتصادی مانع رفع این معضل است طوری که در انتخاباتی 
که پشت سرگذاشتیم یکی از چالش های پیش رو همین 
مشکل بود. وی با بیان این که جهاد کشاورزی، مدتی 
است که الیروبی قنات ها را انجام نمی دهد، افزود: این 
کار فقط با خودیاری مردم امکان پذیر است و اگر آن ها پا 
پیش بگذارند جهاد کشاورزی هم مبالغی برای کمک 

پرداخت می کند.

اولویت با نقاط پر جمعیت
او  درباره مشکل تلفن های روستایی نیز گفت که 
سیستم های تلفن روستایی از رده خارج شده است و با 
توجه به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، 
هزینه های اجرای این شبکه ها گزاف است البته 
مشکل تلفن های روستایی فقط مختص به این روستاها 
نیست بلکه بیشتر روستاهای با جمعیت باالی بخش 
مرکزی نیز این مشکل را دارند و اگر قرار باشد اقدامی 
انجام شود روستاهای پر جمعیت در اولویت است. 
بخشی به تامین آب 90 روستای این بخش با تانکر 
اشاره کرد و ادامه داد: وقتی روستاهای پر جمعیتی 
مانند مزداب و آسو که شبکه آب رسانی دارد به وسیله 
تانکر آب رسانی تامین می شود نمی توان انتظار داشت 
روستاهایی با جمعیت کم از شبکه آب رسانی پایدار 

بهره مند شود.
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انصاری – استان با وجود 30 هزار نفر شتر، دومین قطب 
تولید و پرورش این دام در کشور محسوب می شود و از 
سویی 23 واحد پرورش صنعتی و نیمه صنعتی هم دو 
هزار نفر ظرفیت پرورش شتر دارد. در این میان نهبندان 
با جمعیت بیش از 10 هزار نفر شتر در رتبه اول استان 
است و پس از آن هم طبس، خوسف، بشرویه و سرایان 
قرار دارد. در کنار این ساالنه حدود 30 هزار تن کرک و 
پشم از این حیوان تولید می شود. به گزارش خبرنگار ما، 
وجود مناطق مستعد و قدمت برخی مناطق استان در 
پرورش شتر و وجود ظرفیت های متعدد یاد شده برای 
گسترس این صنعت در منطقه سبب شده است تا طرحی 
برای گسترش آن در خراسان جنوبی برنامه ریزی شود. بر 
این اساس تفاهم نامه ای با ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 
منعقد شد تا با واردات شتر به استان تا سال 1400، پنج 
هزار و 186 شغل روستایی با 268 میلیارد تومان سرمایه 
گذاری ایجاد شود و اولین گام برای اجرایی شدن پروژه 
هاب شتر در شرق کشور با اولویت و اتمام واگذاری 550 
نفر شتر توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( تا 

پایان امسال برداشته می شود.

تحویل 300 نفر شتر
نماینده ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( در 
تفاهم نامه هاب شتر بین این ستاد و استانداری به 
»خراسان جنوبی« گفت: 300 نفر شتر پر بازده برای 
157 متقاضی تامین شد و انتظار می رود تا پایان 
امسال 250 نفر شتر دیگر نیز در اختیار متقاضیان قرار 
گیرد. »حسینی« با بیان این که اولویت واگذاری شترها 
با خوسف، زیرکوه، طبس و نهبندان است، افزود: 50 
کیلو گرم بذر خار شتر به هریک از متقاضیان برای 
کشت در 10 هکتار از عرصه های بیابانی عرضه و 

فراورده های تولیدی هم از آن ها خریداری می شود.

۹۹ ؛ راه اندازی کارگاه فراوری پشم
وی با اشاره به این که راه اندازی کارگاه فراوری پشم 
شتر هم برای سال آینده در دستور کار است، گفت: در 
حوزه نخ ریسی و پارچه بافی از پشم شتر، یک کارگاه 
در روستای چاه دراز راه اندازی شد. به گفته وی در 
حوزه توسعه کشت خارشتر و تامین علوفه مصرفی 
شتر، 400 هکتار در منطقه حیدرآباد و 100 هکتار 

در مزار سید علی )ع( به صورت الگویی کشت شده 
است و متقاضیان  افزون  بر دریافت شتر، 50 هکتار 
بتوانند علوفه  تا  اند  نیز دریافت کرده  بذر خارشتر 
دام خود را تامین کنند.او با بیان این که ابتدای سال 
آینده، کارخانه شیر شتر و شیر خشک شتر افتتاح می 
شود، افزود: منابع تسهیالتی این پروژه 250 میلیارد 
تومان است که 10درصد آن و در حوزه زیربنایی نیز از 
16 میلیارد تومان اعتبار مصوب چهار میلیارد تومان 

جذب شده است.

آغاز عملیات اجرایی آب رسانی 
به 14 محله عشایری 

احداث مجتمع آب رسانی منطقه عشایری چاه 
زرد و خواجه مینجیکوه نهبندان برای بهره مندی 
14 محله عشایری از آب شرب پایدار با حضور 
رئیس سازمان امور عشایری و استاندار آغاز شد. 
فرماندار نهبندان در این مراسم گفت: از محل 
افتتاح این مجتمع 250 خانوار عشایری و 12 
هزار راس دام بهره مند می شوند. »مجید بیکی« 
پیش بینی اعتبار الزم برای احداث این مجتمع 
آب رسانی را 220 میلیارد ریال اعالم و اظهار 
کرد که عملیات لوله گذاری به طول 75 کیلومتر، 
عالج بخشی تجهیز چاه گرم تمام ده، احداث 
پنج باب ایستگاه پمپاژ و احداث 600 متر مکعب 
مخزن تعادلی، احداث ساختمان کلرزنی و تهیه 
و نصب آب شیرین کن از جمله عملیات های الزم 

برای این پروژه است.

 گام اول اجرای هاب شتر امسال تکمیل می شود

4 شهرستان؛ اولویت واگذاری شتر
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نسخه

حفظ آرامش برای مقابله با کرونا

حفظ آرامش و امنیت خاطر به ویژه برای سالمندان، کودکان و بیماران خاص از نکات 
مهم برای مقابله با ویروس کروناست.

یک متخصص طب ایرانی با اشاره به این که رعایت تدابیر بهداشتی و شست و شوی 
مکرر دست ها و بینی از راه های مهم پیشگیری از ابتال به ویروس کروناست، توصیه 
کرد: افراد از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی زنده و مرده خودداری کنند 
و مواد غذایی را خوب بپزند. دکتر »نواب زاده« افزود: الزم است بعد از تمیز و قطعه 
کردن مواد غذایی حیوانی مانند گوشت مرغ، ماهی، میگو   و ... ظروف، تخته و چاقوی 
استفاده شده را بالفاصله با آب و مواد شوینده شسته و از تماس ظروف نشسته با مواد 
غذایی پخته خودداری شود. به گفته وی استرس، نگرانی و غم می تواند سیستم 
ایمنی را تحت تاثیر قرار دهد بنابراین باید توان جسمی و روحی را تقویت کرد. افزون 
بر این، چنان چه فرد دچار التهاب مجاری تنفسی و سینوس ها نباشد روزی دو یا سه 
بار استنشاق آب ولرم از داخل بینی توصیه می شود. وی، مصرف مختصر سیاه دانه 
همراه با پنیر صبحانه و استفاده از پوست پرتقال به عنوان مربا، دم کرده، مرصع پلو یا 
به صورت تازه را مفید دانست و افزود: به جای آب هم می توان خیسانده تخم بالنگو 
و بارهنگ در آب و گالب با کمی زعفران میل کرد که برای این کار سه چهارم لیوان 
آب، یک چهارم لیوان گالب، یک قاشق چای خوری تخم بالنگو و یک قاشق چای 
خوری تخم بارهنگ را مخلوط و نیم ساعت صبر کنید تا بالنگو و بارهنگ خوب لعاب 
دهد، بعد  مقداری  زعفران ساییده اضافه کنید و دوباره هم بزنید سپس آن را آرام آرام 
بنوشید. این مقدار دو تا سه بار در روز برای بزرگ ساالن قابل تکرار و افزودن کمی 

عسل نیز مفید است.

پرنده های بیمار؛ ناقل کرونا
پرنده بیمار می تواند ناقل مکانیکی ویروس کرونا باشد. معاون سالمت اداره کل 
دامپزشکی با اشاره به این که آبزیان از جمله ماهی قرمز به بیماری هایی مانند 
آنفلوآنزا مبتال نمی شود، به خبرنگار ما گفت: چون کرونا ویروس از خانواده ویروس 
آنفلوآنزاست بنابراین ماهیان قرمز را درگیر نمی کند و نگرانی از نظر انتقال ویروس 
توسط آب و ماهی وجود ندارد و گزارشی مبنی بر انتقال ویروس کرونا از ماهی قرمز 
به انسان ارائه نشده است اما آن چه درباره آبزیان مطرح می شود مربوط به بیماری 
های قارچی است. »بخشی« با توجه به وجود آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، از احتمال 
سرایت این ویروس توسط پرندگان خبر و ادامه داد: پرنده ها ناقل مکانیکی بیماری 
و عامل انتقال دهنده غیر مستقیم به انسان هستند، بنابراین دست زدن به پرنده در 
معرض بیماری یا ظرف آب و دانه آلوده، می تواند کرونا ویروس را به انسان منتقل کند.

اورژانس بیمارستان ولی عصر)عج(
سمت راست ورودی اورژانس بیمارستان ولی عصر 
)عج( روی برگه ای نوشته است؛ »تحت نظر بیماران حاد 
تنفسی« اما چشم را به هر طرف که بچرخانی از محلول 
های ضد عفونی و آنتی باکتریال خبری نیست، نگهبانی 
در آن طرف نرده هایی که بخش اورژانس را از پذیرش و 
بستری بیماران جدا می کند، ماسک به صورت دارد و 
اجازه ورود به بخش را نمی دهد. چند پرستار در حالی 
که ماسک، پهنای صورتشان را گرفته است در بخش تریاژ 
اورژانس مشغول کار هستند، در پاسخ به سوالم از یکی 
مبنی بر موجود بودن ژل یا محلول ضد عفونی کننده 
برای استفاده، محلولی از پشت میز باال می گذارد و بعد از 

استفاده، دوباره آن را به محل اول بر می گرداند.

 مرکز خدمات جامع سالمت شهری 
مقصد بعدی، یکی از مراکز خدمات جامع سالمت شهری 
است. برای ورود، دستگیره آهنی را می گیرم و به زحمت 
در سنگین را جا به جا می کنم، یکی از کارکنان مستقر در 
طبقه همکف، پشت میز ماسک معمولی به صورت دارد 
و بی توجه به تازه واردها مشغول نوشتن است، پله ها را 
برای رسیدن به طبقه اول، باال می روم؛ تمیزی فضا خیره 
کننده است اما از محلول های ضد عفونی کننده در راهرو 
و سالن های انتظار، خبری نیست. اتاق را از زیر ذره بین 
نگاه می گذرانم اما روی میز محلول آنتی باکتریال یا ضد 
عفونی کننده به چشم نمی خورد و پزشک هم با ماسک 
معمولی، مشغول معالجه بیماران است. قبل از خروج، 
درخواست استفاده از محلول ضد عفونی کننده می کنم 
و بانوی جوانی در حالی که چشمانش از پشت ماسک به 
سختی پیداست؛ می گوید: برای استفاده می خواهید یا 
بردن؟ یکی بیشتر نداریم آن هم برای استفاده خودمان 
است و با اکراه مرا به اتاقی راهنمایی می کند که یک 
عدد از محلول ضد عفونی کننده آن هم برای استفاده 
کارکنان، جانمایی شده است. در ادامه مسیر به چند 
داروخانه برای تهیه ماسک و محلول ضد عفونی کننده 
و آنتی باکتریال، سر می زنم اما متصدیان فروش از اتمام 
آن خبر می دهند و این که مشخص نیست چه زمانی 
برای تامین موجودی اقدام شود. در برخی داروخانه ها 

هم نوشته شده است که ماسک و محلول ضد عفونی و 
ژل نداریم تا بلکه از سوال متداول این روزهای مراجعه 

کنندگان رهایی یابند.

اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی
در سالن، راهرو و قبل از در خروجی اورژانس بیمارستان 
شهید رحیمی تامین اجتماعی هم خبری از محلول ضد 
عفونی کننده نیست، حتی ظرفی که قبل از شیوع کرونا 
در کشور، در اتاق تزریقات حاوی محلول ضد عفونی 
کننده بود، روز بازدید خالی است. در راهرویی که به بخش 
های داخلی بیمارستان ختم می شود چند ظرف خالی از 
محلول ضد عفونی کننده به چشم می  خورد از جمله مقابل 
پذیرش، رادیولوژی و آزمایشگاه. بیماران، کنار هم روی 
صندلی در انتظار نوبت نشسته اند و از دستکش خبری 
نیست اما چند نفری ماسک به چهره دارند. در بخش 
درمانگاه هم روال نوبت دهی و انتظار برقرار است؛ دو 
ظرف مایع ضد عفونی کننده در دو سالن این بخش دیده 

می شود اما کمتر فردی سراغ آن می رود! 

جای خالی ماده ضد عفونی
صبح است و در دارالشفای امام حسین )ع( مراجعه 
کننده چندانی به چشم نمی آید، سیستم کنترل ورود و 
خروج نیروها در راهرو جانمایی شده است اما جای ماده 
ضد عفونی کننده دست در کنار آن، خالی است. بوی تند 
وایتکس به مشام می رسد. به نظر می رسد ساعت کار از 
عصر شروع می شود. چند نیروی خدماتی در حالی که 
اخبار تلویزیون را رصد می کنند با مایع ضد عفونی کننده 
و دستمال، صندلی ها و نرده های استیل را دستمال می 
کشند اما روی دیوارها نشانی از ظرف محلول ضد عفونی 
کننده دیده نمی شود. روی در داروخانه کناردارالشفا و 
مقابل میز متصدی فروش هم نوشته ای است که ماسک، 
ژل، الکل و مواد ضد عفونی موجود نیست و با مشاهده آن 
راه بر هر سوالی که به این موارد ختم شود، بسته می شود.

بازار بیرجند 
مقصد بعدی، بازار بیرجند است که مانند همیشه شلوغ و 
مردم در تکاپوی خرید عید هستند، برخی ماسک فیلتردار 
و بعضی هم نوع ساده آن را به صورت دارند و تعدادی هم با 

دستکش در حال خرید مواد خوراکی هستند. برخی دست 
فروشان و مغازه داران همچنان مواد خوراکی   به صورت رو 
باز می  فروشند؛ البته نظرها درباره این  که در این شلوغی، 
همه بهداشت را رعایت می کنند یا نه، متفاوت است. جوان 
26 ساله ای که قره قوروت و پفیال می فروشد، می گوید: 
برخی از مردم بهداشت را چندان رعایت نمی کنند، نه 
دستکشی دارند و نه ماسکی؛ تا دلتان بخواهد به همه چیز 
دست می زنند و با این که چند دفعه تذکر می دهم که رعایت 
کنند؛ بعضی می خندند و آن را به شوخی می گیرند و برخی 
هم بهداشت را رعایت می کنند. به گفته وی، امسال مردم با 
وسواس بیشتری برای خرید می آیند و شاهد اسپری های 
ضد عفونی کننده در دست بعضی هستیم که با خرید هر 
وسیله، ابتدا آن را ضد عفونی می کنند. برخی هم به این 
موضوع توجهی ندارند و بدون ماسک و دستکش، تردد 
و خرید می کنند. در شلوغی بازار، خانواده ای که همراه 
دو فرزند مقابل یکی از فروشگاه ها ایستاده اند و ماسک به  
صورت دارند؛ نظرم را جلب می کند، از پدر خانواده نظرش 
را درباره وضعیت این روزها با توجه به شیوع ویروس کرونا 
می پرسم، می گوید: نمی توان بچه ها را در خانه نگه داشت 
و به شرط رعایت نکات بهداشتی مانند استفاده از ماسک و 

دستکش و ... از خانه خارج می شویم.

چند بانک 
در مراجعه به یکی از بانک ها رئیس شعبه، دستکش دارد و 
از ارباب رجوع می خواهد شماره کارت ملی اش را بخواند و 
زمانی که قصد تحویل کارت ملی را دارد، قبول نمی کند. 
او تذکر می دهد که امکان آلوده بودن دست ها و انتقال 
ویروس کرونا باالست و ارباب رجوع هم خودش، شماره 

ملی را می خواند. با این که رئیس شعبه، نکات بهداشتی 
را متذکر می شود و رعایت می کند و برخی کارمندان هم 
با دستکش مشغول کار هستند؛ اما خبری از جانمایی 
مواد ضد عفونی برای مراجعه کنندگان نیست. گزارش 
میدانی خبرنگار ما از دو شعبه دیگر بانک در بیرجند هم 
از نبود مواد ضدعفونی برای مراجعه کنندگان حکایت 
دارد. در مراجعه به دو اداره پر مخاطب نیز خبری از مواد 
ضدعفونی کننده و آنتی باکتریال برای ارباب رجوع نیست 

و کارمندان نکات بهداشتی را چندان رعایت نمی کنند. 

توزیع مواد ضد عفونی کننده
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از تولید 
و توزیع محلول ضد عفونی کننده دست و محیط از عصر 
روز گذشته در داروخانه های استان خبر و ادامه می دهد: 
محلول ضد عفونی کننده محیط یا هیپوکلریت سدیم 
از دو روز قبل همراه با دستور رقیق و آماده کننده آن در 
داروخانه ها توزیع شد و با قیمت سه هزار و 500 تومان و 
کمتر از نرخ درج شده برمحصول در اختیار مصرف کننده 
قرار می گیرد. »آهنی« با اشاره به تولید و توزیع تدریجی 
اسپری و مواد ضد عفونی کننده دست و محیط تا رفع نیاز 
با استفاده از ظرفیت کارخانه های استان، می افزاید: مواد 
ضد عفونی کننده برای استفاده در اداره ها هم ساخته و 
آماده است و با توجه به درخواست مدیران، در اختیار آن ها 
قرار می گیرد. به گفته وی، هر چند بخشنامه ای مبنی بر 
استفاده از مواد ضد عفونی کننده در اداره ها و اماکن وجود 
ندارد اما با توجه به لزوم پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و 
کنترل بیماری، بهتر است افراد برای ضد عفونی کردن 

محیط و دست همکاری و از آن استفاده کنند.

۵۵۶۷ دانش آموز در طرح ملی دادرس 

پنج هزار و 56۷ دانش آموز استان، آموزش های طرح ملی دادرس را فرا گرفتند. 
معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان با اشاره به رشد 28 درصدی آموزش های 
طرح ملی دادرس در مقایسه با سال گذشته گفت: پناهگیری و خروج ایمن، ارزیابی و 
کنترل عالیم حیاتی، احیای قلبی- ریوی، خون ریزی پانسمان و بانداژ، شکستگی 
و آتل بندی، حمل مصدوم، اطفای حریق و اسکان اضطراری از محورهای آموزشی 
این طرح بود. »موهبتی« با بیان این که امسال 9 مدرسه در سه شهرستان بشرویه، 
طبس و بیرجند به طور اختصاصی مدرسه امدادی بودند، افزود: در این مدارس، 80 

درصد دانش آموزان آموزش های امدادی را فرا می گیرند.

گروه جامعه – چند روزی از خبر ورود  ویروس ناخوانده به کشور 
می گذرد، بخش عمده ای از فضای مجازی در تسخیر حواشی 
ویروس کروناست، رسانه ها به اشکال مختلف از آن خبر و گزارش 
می دهند و مسئوالن هم در کنار انتشار آخرین وضعیت کشور، 
ضمن تالش برای آرام کردن جو روانی ناشی از ورود ویروس، 

مردم را هر چه بیشتر به رعایت نکات بهداشتی ترغیب کنند. روز 
گذشته خبرنگاران ما برای بررسی میدانی و چگونگی رعایت 
موارد بهداشتی به برخی مراکز درمانی، اماکن عمومی، اداره 
ها و برخی داروخانه های بیرجند مراجعه کردند تا از آن چه در 

حواشی ورود این ویروس می گذرد، بنویسند.

گزارش »خراسان جنوبی« از برخی اماکن عمومی و بازار بیرجند

کرونا نزدیک، امکانات مقابله دور
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