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اخبار 2

خراسان جنوبی 62 سال پیش         
 در روزنامه

شیوع بیماری حصبه در شهر
روزنامه خراسـان در شـماره 2718 به تاریخ چهارم آذر 1337در مطلبی 
در صفحـه چهـار آورده اسـت: چنـدی اسـت کـه بیمـاری حصبـه در شـهر و 
دهـات قایـن شـایع و بـا وجـود آنکـه مدتـی اسـت واکسـن ضـد حصبـه از 
بهـداری کل خواسـته شـده تاکنـون واکسـن مزبـور نرسـیده و هـر روز بـر 

تعـداد مبتالیـان افزوده میشـود

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

ایـن روزهـا شـاید کـم دغدغـه تریـن افـراد بـه  ●
لحـاظ درآمـد کارمنـدان دولـت باشـند چـون 
حداقـل در پایـان مـاه حقوقشـان را دریافـت مـی 
کننـد ولـی تکلیـف کارگـران روزمـزد مشـخص 
بـه دلیـل  اغلـب کارهـای سـاختمانی  نیسـت. 
کرونـا تعطیـل شـده اسـت و تقاضـا بـرای فعالیـت 
کارگران چندان نیست و در این شرایط درآمدی 
هم حاصل نمی شـود و بیشـتر کارگران مجبورند 
بـا یارانـه و کمـک معیشـتی بـه سـختی زندگـی 
بگذراننـد. کاش دولتمـردان در ایـن موقعیـت 
میـزان یارانـه و کمـک هـای دیگـر بـه کارگـران را 

در دسـتور کار قـرار مـی دادنـد.
در مراجعـه بـه یـک نانوایـی طبـس شـاهد بودم  ●

که از هشـت مراجعه کننده، فقط یک نفر ماسـک 
و دسـتکش داشـت و متصـدی نانوایـی هـم بدون 
ماسـک و دسـتکش نـان تحویـل مـی داد. گویـا 
برخـی مـردم هنـوز کرونـا را جـدی نگرفتـه انـد 
در حالـی کـه ایـن افـراد بـدون رعایـت مـوارد 
بهداشـتی، حقـوق شـهروندانی را کـه در خانـه 
مانده انـد  پایمـال مـی کنند. مسـئوالن بـا اطالع 
رسـانی بیشـتر زمینه قطع زنجیره را فراهم آورند 
و نانوایـی هـا را موظف بـه اسـتفاده از دسـتکش و 

مـواد ضدعفونـی کننـد.
نیمـی از فروردیـن گذشـته اسـت امـا هنـوز  ●

شـهرداری مرکـز اسـتان پـروژه هـای عمرانـی و 
زیباسـازی میادیـن را بـه اتمام نرسـانده اسـت در 
حالـی کـه ایـن فعالیت هـا بایـد قبل از سـال نـو به 

پایـان مـی رسـید.
چند روز پیـش برای خرید یک بسـته دسـتکش  ●

نایلونی یـک بار مصـرف به یـک فروشـگاه زنجیره 
بیرجنـد  اصلـی  هـای  خیابـان  از  یکـی  در  ای 
مراجعـه کـردم امـا فروشـنده، عرضـه ایـن کاال را 
منـوط به خریـد اجنـاس دیگـری کـرد و قیمت هر 
محصـول را بـا دو کارت خـوان متفـاوت حسـاب 
کـرد. آیـا عرضـه کاال به شـرط خریـد جنـس دیگر 

تخلـف محسـوب نمـی شـود.
بـرای تدریـس آمـوزگاران در ایـن ایـام چنـد  ●

گیـگ اینترنـت رایـگان تعلـق گرفتـه اسـت امـا 
معلوم نیسـت  چرا کسـی به فکرکارگـران روزمزد 
نیسـت. شـاید ایـن افـراد نتواننـد بسـته اینترنتی 
بـرای فرزنـدان خـود بخرنـد در حالـی کـه برخـی 
معلـم هـا گفتـه انـد اگـر دانـش آمـوزی حاضـری 
نزنـد، غیبـت محسـوب مـی شـود و در پایان سـال 

روی نمـره درس وی تاثیـر دارد.
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معاون غذا و داروی 
دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند: 
کارگاه هایی در 

استان برای تولید 
ماسک مجوز گرفته 

اند اما کاالی تولیدی 
آن ها باید پس از 

تایید بهداشت 
توزیع شود و هنوز 

از تولیدات این 
کارگاه ها ماسکی 

در اختیار بخش 
بهداشت و درمان 

استان قرار نگرفته 
است

معاون سازمان 
صمت: قبل از نوروز 

به اتاق اصناف 
اعالم شد تا اصناف 

آسیب پذیری که در 
راستای قطع زنجیره 
کرونا تعطیل شدند، 

شناسایی شوند

اکبری

نزدیک به دو ماه از شیوع کرونا می گذرد و اقدامات 
متعددی برای جلوگیری از شیوع آن ادامه دارد که 
بخشی از آن مربوط به تامین اقالم مقابله ای است.
در حالی که عرضه مواد ضد عفونی کننده شرایط به 
نسبت مطلوبی دارد اما شرایط توزیع ماسک و دستکش 
به گونه ای دیگر است و یافتن آن ساده نیست. در این 
شرایط گزارش های متعددی از تولید ماسک و حتی 
دستکش در کارگاه های ایجاد شده دریافت می شود 
و حتی برخی سوپرمارکت ها ماسک به صورت محدود 
می فروشند اما در داروخانه ها مطرح می شود که 
این اقالم را ندارند و مشخص نیست که آیا این لوازم 
بهداشتی به طور کلی وجود ندارد یا برخی در صدد 
سوء استفاده از شرایط هستند. به گزارش »خراسان 
جنوبی« چندی پیش فروش ماسک و دستکش در 
داروخانه ها آزاد اعالم و حتی سهمیه ای به طور محدود 
توزیع شد اما این دو قلم کاال نه تنها در داروخانه ها بلکه 

در فروشگاه های کاالی طبی نیز یافت نمی شود و طبق 
اعالم متصدیان داروخانه ها و فروشگاه های عرضه 
کاالهای طبی و بهداشتی، توزیع ماسک و دستکش به 
شکل بسیار محدود انجام می شود در حالی که تعداد 

مراجعه برای تهیه این اقالم زیاد است. 

ماسک از کارگاه ها نگرفته ایم
مسئول یک داروخانه در مرکز استان اظهارکرد: در 
روزهای پایانی سال گذشته یک محموله ماسک و 
دستکش برای توزیع وارد استان شد و چند داروخانه 
کردند  دریافت  را  بهداشتی  اقالم  محدود  طور  به 
و توزیع انجام شد، اما طی روزهای گذشته توزیع 
وی  گفته  به  است.  نشده  انجام  دستکش  و  ماسک 
محلول ضدعفونی کننده به اندازه کافی وجود دارد 
چرا که تولید در استان افزایش یافته است اما با این 
که خبرهای متعددی از فعالیت کارگاه های در حال 
تولید ماسک اعالم می شود اما توزیعی در داروخانه ها 

انجام نمی شود. 

کمبود ادامه دارد
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
نیز با اشاره به کمبود ماسک و دستکش برای توزیع 
توسط بخش خصوصی، گفت: کارگاه هایی در استان 
برای تولید ماسک مجوز گرفته اند اما کاالی تولیدی 
آن ها باید پس از تایید بهداشت توزیع شود و هنوز 
از تولیدات این کارگاه ها ماسکی در اختیار بخش 
بهداشت و درمان استان قرار نگرفته است تا توزیع 
شود. دکتر»آهنی« با گالیه از برخی خبرهای منتشر 
شده مبنی بر فعالیت کارگاه های تولید ماسک با مجوز 
دانشگاه علوم پزشکی، از کمبود ماسک و دستکش 
خبر داد و گفت: اولویت، تامین نیاز خط مقدم مقابله 
با کرونا و بخش درمان است و برای رفع مشکل کمبود 
ماسک و دستکش در حال پیگیری هستیم و به زودی 
مشکل کمبود دستکش رفع می شود. وی ادامه داد: 
توزیع 500 هزار دستکش در استان انجام شده است، 
اما برای عرضه ماسک مشکل داریم و امیدواریم این 

مشکل نیز حل شود.

دود سوء استفاده بازار ماسک در چشم مردم 
استاندار : تجمع مردم در روز برات آسیب 

پذیری به همراه دارد

هرگونه تجمعی بر اساس پروتکل های بهداشتی در این روزها و ایام برات به نفع 
مردم نیست و آسیب پذیری به همراه دارد.استاندار در ستاد مدیریت کرونای 
استان از همراهی مردم با طرح فاصله گذاری اجتماعی در روز طبیعت قدردانی 
کرد و گفت: همراهی مردم از طریق جدی گرفتن توصیه های بهداشتی و در 
خانه ماندن، سبب شده است طرح فاصله گذاری اجتماعی، نتایج بسیار خوبی 
داشته باشد. »معتمدیان« به مناسبت های پیش رو اشاره و اظهارکرد که اگر چه 
روز برات از رسوم ارزشمند استان است اما در شرایط فعلی، با توجه به تأکید 
ستاد ملی کرونا مبنی بر آسیب زا بودن هر گونه تجمع، حضور مردم در آرامستان 

ها به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

 رهاسازی 120 دستگاه خودروی گرفتار 
در سیل و برف 

طی ایام نوروز مسیرهای مواصالتی استان که دچار انسداد موقت به علت 
آبگرفتگی شد در کمترین زمان ممکن باز و به 120 دستگاه خودروی گرفتار 
در سیل و برف کمک رسانی شد.))جالل زاده(( مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای گفت: در این مدت350 عدد عالیم و تجهیزات ایمني نصب و89 
دستگاه انواع ماشین آالت راهداری و 148 نیروی راهداری به کار گرفته شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی اعالم کرد:  

هدف گذاری یک خطه شدن 120 
کیلومترجاده در سال 99 

هدف گذاری سال 99 برای احداث باند دوم راه های استان، 120 کیلومتر است. 
مدیرکل راه و شهرسازی، با بیان این که قراردادهای حوزه راه هزار میلیارد تومان است 
و امسال به هزار و 400 میلیارد تومان افزایش می یابد، افزود: دوبانده سازی افزون بر 
تامین زیرساخت در استان ، هزار و 200 نفر اشتغال مستقیم به همراه دارد. »وحید 
داعی« با اشاره به افزایش تخصیص منابع ملی در سال گذشته و تاثیر آن در رشد اجرای 
باند دوم جاده های استان گفت: سال 97 منابع ملی در حوزه حمل و نقل استان ۶0 
میلیارد تومان بود که سال 98 به 220 میلیارد تومان افزایش یافت. به گفته او طی 

دو سال گذشته به ترتیب 45 و ۶5 کیلومتر جاده دوبانده زیر بار ترافیک رفته است.

قدردانی نماینده ولی فقیه از همکاری مردم در قطع زنجیره کرونا          

نماینده ولی فقیه از همکاری و صبر و حوصله مردم در 
راستای قطع زنجیره شیوع کرونا قدردانی کرد. حجت 
االسالم والمسلمین »عبادی« در دیدار با جمعی از 
فرماندهان انتظامی استان، گفت: اولین چیزی که در 
شکل گیری یک جامعه سنگین احساس نیاز می شود 
وجود نیروی انتظامی با هر اسمی است. به گفته وی در 

فاصله گذاری اجتماعی شاید برخی ها نسبت به قوانین 
و مقررات بی توجه باشند اما جریمه باید حرف آخر باشد. 
امام جمعه بیرجند افزود: یکی از موارد بسیار حساس 
در مسئله بیماری کرونا، پیشگیری از سرایت جمعی آن 
است بنابراین همکاری همه جانبه ای را از ناحیه نهادهای 
مختلف طلب می کند، اما آن نهادی که نظارت میدانی و 

الزام در جهت التزام مقررات را به دوش می کشد، نیروی 
انتظامی است. به گفته وی در هر قشری افرادی هستند 
که یا مشکل اعصاب دارند  یا تحملشان کم است بنابراین 
ممکن است در مقابل قانون و مقررات سر سختی نشان 
دهند که حرف آخر با آن ها جریمه است، اما اکثریت 

جامعه تعهد و التزام خود را نشان داده اند.

اصناف منتظر بارش ابر حمایت دولت    
انصاری- شیوع ویروس کرونا بخش های مختلف 
از  اقتصادی  بنگاه های  را درگیر کرده  که  جامعه 
جمله آن است. هر چند یکی از برنامه های دولت طرح 
پرداخت تسهیالت مشروط حمایت از بنگاه ها است اما 
هنوز خبری از این تسهیالت وحمایت از صنوف آسیب 
پذیر در استان نیست و بارانی از ابر حمایتی دولت 
برای جبران خسارت کرونا نباریده است.به گزارش 
خبرنگار ما، با شیوع کرونا در کشور، دولت سه اقدام 
ضد کرونایی شامل سه ماه بیمه بیکاری برای بیکاران 
متاثر از کرونا، پرداخت تسهیالت مشروط حمایت 
از بنگاه ها و حمایت هزار و 500 میلیارد تومانی از  

قشرهای آسیب پذیر را در دستور کار قرار داد.
در راستای یکی از این اقدامات مقرر شد 75هزار 
میلیارد تومان تسهیالت مشروط حمایت از بنگاه ها 

در کشور پرداخت شود و طبق این مصوبه  مقرر است 
دولت بنگاه های آسیب دیده از کرونا را به طور مشروط 
حمایت کند که بر این اساس، قراراست به صاحبان 
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا که شاغالن خود را 
اخراج نکرده باشند، 75 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
اعطا شود و نرخ سود آن حدود 12 درصد است که از 
محل منابع بانکی و به مدد کاهش نرخ ذخیره قانونی 

بانک ها تامین می شود.

اصناف متخلف حمایت نمی شوند
معاون توسعه و امور بازرگانی سازمان صمت به خبرنگار 
ما گفت: این طرح ملی است و براساس دستور العمل 
ها به صورت سراسری ابالغ می شود و هنوز به استان 
ابالغ نشده است. به گفته »جویبان« قبل از نوروز به اتاق 

اصناف اعالم شد تا اصناف آسیب پذیری که در راستای 
قطع زنجیره کرونا تعطیل شدند، شناسایی شوند. 
وی ادامه داد: اصنافی که در ایام طرح فاصله گذاری 
اجتماعی و در راستای قطع زنجیره کرونا موظف به 
تعطیلی واحد صنفی بودند و این را رعایت نکردند و 
متخلف شناخته شدند شامل این تسهیالت نمی شوند.
سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان هم گفت: 
در راستای جبران زیان واحدهای صنعتی در روزهای 
کرونایی تالش شد شرایط واگذاری، حق بهره برداری 
از زمین و تاسیسات تا پایان اردیبهشت مانند شرایط 
سال قبل اجرا شود. »عابدینی« افزود: افزون بر این 
مقرر شد اقساطی که از اسفند 98 تا پایان اردیبهشت 
زمان سر رسید آن است تمدید و فرصت سه ماهه لحاظ 
شود. به گفته وی هر دستگاهی نسبت به شرایطی 
که داشته مهلت هایی در نظر گرفته است تا حقی از 

واحدهای صنعتی ضایع نشود.



           شهرستان ها 3 
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

معاون اداره کل راه  
و شهرسازی: برای 

انجام پروژه های راه 
سازی در این مسیر 
408 میلیارد ریال 

اعتبار اختصاص 
یافته در حالی که 

اعتبار مورد نیاز برای 
تکمیل راه های در 

دست اجرا بیش از 
2 هزار میلیارد ریال 

است

معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی 

استان: سال قبل 
در محور بیرجند 
- نهبندان 191 

فقره تصادف فوتی 
و جرحی رخ داد که 

50 نفر جانشان را از 
دست دادند و 344 

نفر مجروح شدند

 یک شنبه |  17 فروردین  1399 |    11 شــعبان  1441 | شــماره 3240

گروه شهرستان ها 

 امتـداد محـور بیرجنـد- قایـن بـه محـور بیرجنـد - 
نهبنـدان ختـم مـی شـود، محـوری کـه طـی سـال هـای 
گذشته به دالیل متعدد شـاهد حوادث دلخراشی بوده 
اسـت. اما آن چه که حـول این محـور پرتـردد مطرح می 
شـود عمـر طوالنـی دوبانـده سـازی آن اسـت در حالـی 
که بـه لحـاظ توجیـه فنـی و اقتصـادی جـزو 10 کریدور 
اصلـی کشـور بـه حسـاب مـی آیـد و از ایـن شـریان جاده 
ای به عنوان محور توسـعه شـرق کشـور یاد می شـود. از 
500 کیلومتـر محـور بیرجنـد - زاهدان بیـش از  240 
کیلومتر آن در حوزه اسـتحفاظی خراسـان جنوبی قرار 
دارد و سیزدهیمن سـال اجرای دوبانده سازی را پشت 
سـر می گذارد. بـه گزارش»خراسـان جنوبـی« دوبانده 
سـازی ایـن مسـیر جـزو مصوبـه هـای سـفر ریاسـت 
جمهـوری بـه اسـتان و از پـروژه هـاي مصـوب اقتصـاد 
مقاومتی اسـت با عنوان پروژه باند دوم میدان فرودگاه 

بیرجند-زاهـدان از آن یـاد مـی شـود.

نیاز 2 هزار میلیاردی
براساس گفته معاون مهندسـی و ساخت راه های اداره 
کل راه و شهرسـازی، 75 کیلومتـر آن دوبانـده سـازی 
شـده و بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت و 94 کیلومتـر 
دیگـر در مرحلـه سـاخت قـرار دارد. مهنـدس »مـودی« 
اظهارکـرد که بـرای انجام پـروژه های راه سـازی در این 
مسـیر 408 میلیارد ریـال اعتبار اختصاص یافته اسـت 
در حالی کـه اعتبـار موردنیـاز بـرای تکمیل قطعـه های 
در دسـت اجـرا بیـش از دو هـزار میلیـارد ریال اسـت. او 
بـا بیـان ایـن کـه اسـناد مناقصـه 28 کیلومتـر دیگـر این 
مسـیر تهیه شـده اسـت و در مرحلـه دریافـت مجـوز قرار 
دارد از پیش بینی بـرای تکمیل 10 کیلومتر این مسـیر 

تا هفتـه دولت امسـال خبـر داد.

191 تصادف در یک سال
آن طـور کـه معـاون اجتماعـی فرماندهـی انتظامـی 
اسـتان، گفـت:  سـال قبـل در ایـن محـور 191 فقره 
تصادف فوتـی و جرحـی رخ داد که 50 نفر جانشـان 
را از دسـت دادنـد و 344 نفـر مجـروح شـدند و بنـا 
بـه ایـن آمـار رتبـه یـک متوفیـان اسـتان بـه نـام ایـن 
محـور ثبـت شـد. بـه گفتـه سـرهنگ »حیـدری« 39 
درصـد تصادفـات بـه دلیـل توجـه نکـردن بـه جلـو ، 
12 درصـد بـه علت انحـراف بـه چـپ، 12 درصـد به 
دلیل رعایـت نکردن حق تقـدم و 10 درصـد به علت 
تخطـي از سـرعت مطمئنـه رخ داده اسـت. او ادامـه 
داد: جـدا از عوامـل انسـانی، طوالنـی بـودن محـور، 
نبود و کمبود اسـتراحتگاه موقـت و مجتمع خدمات 
رفاهـی بیـن راهـی، یكنواختـی طبیعـت حاشـیه راه 
)كویـري(، دو طرفـه بـودن جـاده و عرض كـم )200 
كیلومتر از طـول 240 كیلومتري محور یاد شـده دو 
طرفه اسـت(، اختالف سـطح زیاد سطح سـواره رو با 
اراضی حاشـیه راه )نبود شـیب شـیروانی(، شـرایط 
آب و هوایـی نامسـاعد، نبـود پاركینـگ مناسـب و 
داراي روشـنایی كافی براي استقرار و كنترل شبانه 
پلیـس، ایمـن نبـودن دهانـه پـل هـاي ایـن محـور، 
حرکت شترهاي سـرگردان در حاشـیه راه، افزایش 
بـه وسـیله خودروهـاي  بـه ویـژه  قاچـاق سـوخت 
سـواري بـا حجـم زیـاد همـراه بـا رانندگـی تهاجمـی 

از جملـه عوامـل حادثه سـاز در ایـن محور اسـت. وی 
در پایـان بـه افزایـش 67 درصـدی آمـار فوتـی هـای 
ایـن محـور در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 97 از 

آن اشـاره کـرد.

پیگیری های قبلی 
روزنامـه خراسـان جنوبـی مـرداد 96 در گزارشـی 
بـا عنـوان »اتمـام دوبانـده سـازی محـور بیرجنـد- 
زاهـدان شـاید 1407« بـه بررسـی آخریـن وضعیت 
و  راه  مسـئوالن  گفتـه  بـه  پرداخـت.  محـور  ایـن 
شهرسـازی دوبانـده سـازی ایـن محـور سـال 89 بـا 
دریافـت ردیـف بودجه ملـی در قالـب هفـت قطعه به 
صـورت رسـمی آغـاز شـد و بـا توجـه بـه اعتبـار کمـی 
کـه ایـن محـور از محـل منابـع ملـی دریافت مـی کند 
براساس پیش بینی راه و شهرسـازی استان حداقل 
10 سـال دیگر بایـد منتظر ماند تـا این محـور به طور 
کامـل دوبانده سـازی شـود. هرچند این پیـش بینی 
هـم بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع مالـی ایـن پـروژه 
زیرسـاختی و نیـاز دو هـزار میلیـارد ریالـی آن بـرای 
اتمـام طـول راه هـای در دسـت اجـرا شـاید خیلـی 
درسـت از آب درنیاید و نیاز باشـد زمانی بیش از یک 
دهه صـرف این کار شـود در حالی که تصـادف هایی 
که در این محـور رخ می دهد اگـر در مقایسـه با دیگر 
شـریان هـای ارتباطـی بیشـتر نباشـد کمتـر نیسـت.

 محور بیرجند- نهبندان؛ دوبانده سازی 
روی دور کند ،قربانی روی دور تند                               

 سی تی اسکن نهبندان
و فردوس رسید

دسـتگاه هـای سـی تـی اسـکن بیمارسـتان های 
دانشـگاه  رئیـس  رسـید.  فـردوس  و  نهبنـدان 
پیگیـری  بـا  گفـت:  بیرجنـد  پزشـکی  علـوم 
هـای انجـام شـده توسـط شـرکت پشـتیبان در 
ایـران، ایـن دسـتگاه هـا بـه اسـتان ارسـال و روز 
گذشـته دسـتگاه سـی تی اسـکن فردوس بـه این 

شهرسـتان فرسـتاده شـد. 
دکتر»دهقانـی« بـا بیـان ایـن کـه فضـای نصـب 
سـی تـی اسـکن فـردوس آمـاده اسـت، افـزود: 
امروزکارشناسـان بـا توجـه بـه دریافـت مجـوز از 
سـازمان انـرژی اتمـی کار نصـب ایـن دسـتگاه را 

در فـردوس آغـاز مـی کننـد. 
تـی اسـکن  بـه گفتـه وی نصـب دسـتگاه سـی 
نهبنـدان نیـز بعـد از آمـاده شـدن فضـا انجـام 

شـود. مـی 

توقیـف محموله مرغ زنده 
بدون مجوز

نهبنـدان  پزشـکی  دام  سـیار  قرنطینـه  گشـت 
محموله هـزار و 40 قطعـه ای مرغ زنده گوشـتی 
قرنطینـه ای   - بهداشـتی  حمـل  مجـوز  بـدون 
دام پزشـکی را متوقـف کـرد. رئیـس شـبکه دام 
پزشـکی نهبنـدان گفـت: یـک دسـتگاه کامیـون 
حامل هـزار و 40 قطعـه مرغ زنـده کـه از بیرجند 
بـه مقصـد زاهـدان در حرکـت بـود، توقیـف شـد. 
»محمـد راه انجـام« افـزود: محمولـه توقیفـی بـه 
نزدیکتریـن کشـتارگاه صنعتـی طیـور اسـتان 
ارسـال و تا مشـخص شـدن نتیجـه آزمایـش، مرغ 
کشتار شـده توقیف شد و پرونده شـخص متخلف 
بـرای سـیر مراحـل قانونـی در اختیـار مراجـع 

قضایـی قـرار گرفـت.

از گوشه و کنار استان   

شروع به کار معادن طبس با رعایت پروتکل 
های بهداشت جهانی  

معادن طبس که به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده بود از این پس با 
رعایت پروتکل های بهداشت جهانی می تواند شروع به کار کند. رئیس اداره 
صنعت، معدن و تجارت طبس در گفت و گو با »خراسان جنوبی« با اشاره به 
جلسه ای که روز گذشته در فرمانداری این شهرستان درباره بازگشت مجدد 
کارگران معادن طبس برگزار شد، گفت: کارفرمایان می توانند با رعایت 
پروتکل های بهداشت جهانی اقدام به بازگشایی معادن و بازگشت کارگران 
کنند. مهندس»زارع نیا« با بیان این که کارگران بومی به هیچ وجه حق رفت 
و آمد به محل های سکونت روستاییان و شهرنشینان طبس را ندارند، افزود: 
کارگران غیر بومی باید در آسایشگاه هایی که به منظور استقرار آن ها توسط 
کارفرمایان در معادن تعبیه می شود با رعایت کامل مسائل بهداشتی حضور 
داشته باشند. به گفته وی همچنین کارگران بومی هم در مکان جدا از 
کارگران غیر بومی باید مستقر شوند و شفیت کاری آن ها نیز با کارگران غیر 

بومی متفاوت باشد.

تولید 3 هزار ماسک در قاینات
حدود سه هزار ماسک توسط اعضای جمعیت هالل احمر قاینات تولید شد. 
رئیس جمعیت هالل احمر قاینات گفت: چهار کارگاه در شهرستان به منظور 
تامین اقالم بهداشتی مقابله با کرونا با همت داوطلبان و جوانان هالل احمر 
ماسک تولید می کند. »جواد یوسفی« به تولید روزانه حدود 400 ماسک در 
این کارگاه ها اشاره و اظهارکرد که فعالیت این کارگاه ها از یک هفته پیش 
آغاز شد و حدود سه هزار ماسک تولید شده است. به گفته او بیش از 30 نفر 
از داوطلبان و جوانان هالل احمر این شهرستان در چهار کارگاه روستاهای 
گریمنج و قومنجان و شهر های قاین و خضری دشت بیاض در حال تولید 
ماسک هستند. وی ادامه داد: 300 متر مربع پارچه مخصوص در اختیار 
این کارگاه ها قرار گرفته و هزار و 500 متر مربع پارچه برای تحویل به این 
کارگاه ها خریداری شده است. به گفته وی ماسک ها پس از استریل بین 
قشرهای آسیب پذیر، مناطق محروم و مشاغل پرخطر به طور رایگان توزیع 

می شود.

وعده رفع خرابی سی. ان. جی خضری دشت بیاض 

اعتراض  صدای  بیاض  دشت  خضری  گاز  پمپ  خرابی  سدیدی- 
صاحبانخودروهای دوگانه سوز این شهر را در آورد. به گزارش»خراسان 
جنوبی« مدتی است که پمپ گاز سی. ان. جی خضری دشت بیاض خراب 
است و امکان سوخت گیری وجود ندارد و همین موضوع سبب شده است که 
صاحبان خودروهای دوگانه سوز نتوانند نسبت به سوخت گیری با گاز اقدام 
کنند و از سویی هم به دلیل اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی نمی توانند به 
شهرهای قاین، گناباد یا نیمبلوک بروند.خبرنگار ما این موضوع را از شهردار 
خضری دشت بیاض پیگیر شد و مهندس»اسماعیلی« پاسخ داد که بنا به گفته 
پیمانکار یک قطعه از دستگاه خراب و به دلیل تحریم کمیاب شده است. وی 
افزود: پیگیری ها سبب شد تا پیمانکار برای خرید این قطعه به هر طریق ممکن 

اقدام کند و به زودی مشکل رفع می شود.

چند خط خبر

 بارندگـی هـای جمعـه گذشـته کـه همـراه بـا  ●
رعـد و بـرق و صاعقـه بـود سـبب شـد چهـار راس 
گوسـفند در روسـتای علـی آبـاد سربیشـه بـر اثـر 

صاعقـه تلـف شـود.
از  ● پیشـگیری  بـرای  نـوده  روسـتای  اهالـی 

ابتـال بـه کرونـا پـک بهداشـتی دریافـت کردنـد. 
»ذوالفقـاری« دهیار روسـتای نـوده گفـت: هزینه 
خرید این پک بهداشـتی با کمک مردم و دهیاری 

تامیـن شـد.

یک اقدام غیر کرونایی در خضری دشت بیاض 

تجمع برای دریافت کود شیمیایی
و  بیـاض  دشـت  خضـری  کشـاورزان  از  برخـی 
روسـتاهای اطـراف هشـدارهای سـتاد مقابلـه بـا 
ویـروس کرونـا را نادیـده گرفتـه و بـرای دریافـت 
کشـاورزی  جهـاد  نمایندگـی  بـه  کـود  سـهمیه 
نیمبلـوک مراجعـه کردنـد. آن طـور کـه »میامـی« 
کارشـناس نمایندگـی جهـاد کشـاورزی نیمبلـوک 

بـه »خراسـان جنوبـی« گفـت: توزیـع کـود پـس از 
هماهنگـی بـا بخشـداری انجـام شـد.  »خسـروی« 
بخشـدار نیمبلـوک ایـن موضـوع را کتمـان کـرد و 
گفـت: چندیـن مرتبـه بـه جهـاد کشـاورزی دربـاره 
توقـف توزیـع کـود تذکـر داده شـد و اگـر قـرار باشـد 
توزیـع شـود بایـد بـه نماینـده روسـتا تحویـل شـود.

یاری رسانی مردم طبس برای مقابله با کرونا

مردم طبس برای مقابله با ویروس کرونا 155 میلیون 
تومان کمک کردند. به گزارش» خراسان جنوبی« در 
پی قرمز شدن وضعیت طبس درباره بیماری کرونا و 
احتمال کمبود تجهیزات پزشکی کمپینی برای کمک 
و خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان این شهرستان 
تشکیل شد که مردم 155 میلیون تومان به حساب 

مجمع خیران سالمت طبس واریز کردند.
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غالمرضا بنی اسدی

یک کارآفرین: در شرایط 
موجود که بیکاری دغدغه 

جوانان زیادی است 
حمایت و اعتماد به نفس 

و باور داشتن  به رفع 
مشکالت آن ها کمک 

می کند

فعال فرهنگی: باید جوان 
ها بیشتر باور شوند و 

مدیران فضا را برای آن ها 
باز نگه دارند

گروه جامعه

 سـالروز والدت حضـرت علـی اکبـر)ع( بهانـه ای 
شـد تـا روزی در تقویـم بـه نـام جـوان رقـم بخـورد. 
 دورانی که از آن به عنـوان فصل رشـد و بالندگی یاد

 می شود و تکرار شدنی نیست.
 ایـن روز مقدمـه ای شـد بـرای نشسـتن پـای درد دل 
ایـن قشـر از جامعـه، نسـلی کـه بـرای بـاال رفتـن، نیـاز 
بـه دیـده شـدن دارد و بـه گفتـه بسـیاری از آن هـا بایـد، 
بـا در نظـر گرفتـن ظرفیـت و توانمنـدی آن هـا پلـه ای 
 شـد بـرای صعـود بـه قلـه خواسـتن. آن طـور کـه برخـی 
جوان ها راه رسیدن به خواسـته ها را با تالش و پشتکار 

هموار کرده و حتی بر قله موفقیت ایسـتاده اند.

کارآفرینی
بانـوی جوانـی از درح کـه 29 سـال دارد بـه عنـوان 
کارآفریـن در ایـن منطقـه معرفـی شـده اسـت و بـا 
ایـن کـه کارشـناس تربیـت بدنـی اسـت در زمینه ای 
کار مـی کند کـه چنـدان تناسـبی بـا رشـته تحصیلی 
اش نـدارد. »فریبـا غالمـی« مـی گویـد: پـس از اتمـام 
درس و نـا امید شـدن از اسـتخدام دولتی، چند سـال 
رابط ورزش بانـوان در منطقـه بودم اما چیزی دسـتم 
را نگرفـت و بـا عالقـه ای کـه بـه بچـه ها داشـتم سـراغ 
مهد کـودک رفتم و دو سـال مسـئول ورزش بچـه ها و 
سـپس بـا پشـتکار مربـی و مدیـر مهـد شـدم اما بـه این 
کار بسـنده نکـردم و همـراه چنـد آشـنا یک سـمن راه 
اندازی کردم و پا در راه کارآفرینی گذاشتم. چون در 
خیاطی مهارت داشـتم با همکاری چند آشـنا کارگاه 
خیاطی راه انـدازی کردم و حاال سـرویس آشـپزخانه 
و لباس نـوزاد تولیـد می کنیـم و کارگاه بعـدی قالی و 

عروسـک بافـی اسـت کـه در درح و النـو بر پا شـد. 
او ادامـه مـی دهـد: محرومیـت منطقـه و کارآفرینـی 
انگیزه دیگـری برای ادامـه کار و حتی تولید ماسـک 
در ایـن روزهـای کرونایـی و تعطیلی کارگاه ها شـده 
اسـت تـا بـا تاییـد بهداشـت و درمـان، کار بـه شـکل 
دیگـر ادامـه یابـد. بـه نظـر او در شـرایط موجـود کـه 
بیـکاری دغدغـه جوانـان زیـادی اسـت حمایـت و 
اعتمـاد بـه نفـس و بـاور داشـتن بـه رفـع مشـکالت 

آن هـا کمـک مـی کنـد چـرا کـه جـوان امـروزی نیـاز 
بـه حمایـت بـه ویـژه مالـی و تلنگـری بـرای معرفـی 

اسـتعداد و هنـر خـود دارد. 

*بوروکراسی اداری
آموختـه  دانـش  جـوان  خواجـوی«  »حجـت 
کارشناسـی نـرم افـزار و 26 سـاله اسـت کـه همـراه 
چند نفـر از دوسـتانش شـرکتی در حوزه اپلیکیشـن 
های آنالین با هدف کسـب و کار و اسـتارت آپ برای 

رفـع مشـکل مـردم راه انـدازی کـرده انـد. 
ایـن جـوان از مهـم تریـن دغدغـه هـای همسـاالنش 
محدودیت هـای بخـش دولتـی و اشـتغال را نـام می 
بـرد و توضیـح مـی دهـد: بوروکراسـی هـای اداری 
و گرفتـن مجوزهـا بـرای جوانانـی کـه قیـد اشـتغال 

دولتـی را زده انـد از سـنگ هـای سـر راه اسـت. 
جوانـان امـروز درس مـی خواننـد تـا صاحـب شـغل 
دولتـی شـوند امـا خبـری نیسـت و زمانـی کـه بـه 
کار دیگـری رو مـی آورنـد بـا بوروکراسـی اداری، 
ناهمخوانـی دخـل و خـرج و نبـود انگیـزه مواجـه 
مـی شـوند در حالـی کـه رفـع ایـن مـوارد تا حـدودی 
و  فیزیکـی  زایـی  اشـتغال  انگیـزه  و  مهـم  دغدغـه 

اینترنتـی را بیشـتر مـی کنـد.

تقویت خودباوری
»سـمیه شـفیعی« هـم بانـوی جـوان سـاکن فـردوس 
اسـت کـه مسـئولیت هـای زیـادی برعهـده دارد، از 
دبیـری یـک موسسـه تـا ریاسـت کمیسـیون ازدواج 
و دبیـری کمیسـیون اشـتغال امـا بـه ایـن حـوزه هـا 
اکتفا نکرده اسـت و درکنـار آن فعالیت هـای جانبی 
دیگـری هم انجام مـی دهـد. او مسـئولیت یک واحد 
تولیدی کیـک و کلوچه را عهده دار اسـت و در زمینه 
آمـوزش صنایـع دسـتی بـه شـرط تضمیـن اشـتغال 
هم فعالیت می کنـد. تعریف او از جوان فردی اسـت 
که افـزون بـر فعالیت هـای اجتماعـی، بـه توانمندی 
های خود نـگاه و اکتفا و در واقع سـطح توقـع خود را 

از دیگـران کـم کند.
او یکـی از مشـکالت جوانـان را مربـوط بـه خـود آن 
هـا مـی دانـد چـون برخـی چنـدان دغدغـه منـد و 
مسـئولیت پذیـر نیسـتند در حالـی کـه داشـتن آینـده 

موفـق و روشـن در گـرو توجـه ایـن دو ویژگـی اسـت. 
او جوانـان را بـه دو دسـته تقسـیم مـی کنـد؛ برخـی 
تحصیـل کـرده هـا کـه بـا وجـود فراهـم شـدن زمینـه 
کاری، بـا بهانه هـای مختلف چنـدان دل بـه کار نمی 
دهنـد و پیگیـر نیسـتند و بعضـی جوانـان هـم آن قـدر 
ناامید هسـتند که پیدا کردن کار و حرفه را به داشتن 
شـانس و موقعیت نسـبت می دهند و برای رسیدن به 
هـدف چنـدان فعالیتی انجـام نمـی دهنـد. وی منکر 
تاثیر وجـود امکانات در انگیـزه جوانان نمی شـود و با 
مثالـی توضیح مـی دهـد کـه محدودیـت امکانـات در 
برخـی نقـاط ماننـد خانـه ای مـی مانـد کـه جذابیتـی 
بـرای حضـور فرزنـد در آن نـدارد بنابراین جـوان ها با 
کمبـود امکانـات و سـرگرمی، مهاجـرت را بـر مانـدن 
و سـاختن آینـده در شـهر خـود ترجیـح مـی دهنـد. به 
نظـر وی، در صـورت خودبـاوری و اسـتفاده جـوان ها 
از توانمنـدی و هنرهـای خـود، بـه طـور قطـع موفـق 

خواهنـد بـود.

جوان دیده شود
جـوان 23 سـاله ای هـم کـه در حـوزه هـای مختلـف 
فرهنگـی، مذهبـی، هنـری، اجتماعی و گردشـگری 
فعالیت مـی کند، اولیـن دغدغه جوان ها را اسـتفاده 
نشـدن از ظرفیـت آن هـا به ویـژه در اسـتان مـی داند؛ 
در حالی که امکانات و بسـترهای خوبی در خراسـان 
جنوبـی بـرای بـروز و ظهـور توانمنـدی جـوان هـا در 
زمینه هـای مختلف وجـود دارد.»امیر حسـین مقری 
فریز« با تمرکـز فعالیـت گـروه جهـادی اش در یکی از 
روسـتاهای مرزی درح، اولین نیاز جوانان را اشتغال 
مـی دانـد و تحصیـل و معیشـت و ازدواج را هـم بـه آن 
اضافـه مـی کنـد و مـی افزایـد: امـروزه مشـکل اصلـی 
جوان ها اشـتغال و تحقق عدالت اجتماعی اسـت که 
در صورت همـکاری و توجه مسـئوالن، ایـن معظالت 
می تواند کم رنگ شـود چـرا که بایـد جوان ها بیشـتر 
باور شـوند و مدیران فضا را برای آن ها بـاز نگه دارند. 
بـه اعتقـاد وی، بایـد مسـئوالن زمـان بیشـتری بـرای 
جـوان هـا بگذارنـد و مشـکالت را از نـگاه آن هـا هـم 
ببیننـد. جوان از نـگاه او، امیـد، انگیزه و آینده اسـت 
چرا کـه بـا تـوان جـوان بسـیاری از اقدامـات اجرایی 

مـی شـود.

 ریز و درشت 
دغدغه های جوانی 

نگاه تقویمی نداشته ام هرگز. این را بارها هم گفته ام 
اما برگ های تقویم را پیام های یادآور می دانم تا ما را 
به بایستگی هایی توجه دهد که شاید از قلم حافظه 
بیفتد و یادها را فرصت پرداختن به آن یادگارهای 
زندگی ساز از بین برود واال درس آموزی از انسان 
های به مثابه مکتب، را تکلیف همیشگی می دانم 
برای انسان که می خواهد در مدار تعالی، گام های 
خود را به پیش تنظیم کند. با این نگاه باور دارم که 
جناب علی اکبر)ع( باید همیشه مورد مطالعه و عمل 
نسل نو قرار گیرد و مناسبت تقویمی 11 شعبان، هم 
به عنوان "یاد آور" باید مورد توجه قرار گیرد و مهم تر 
از آن این که، بساِن "ساِل معرفتی" برای ما تعریف 
شود تا در هر سالگردان، ما را به سطحی باالتر از آن 
که هستیم برساند. در مدرسه معرفتی جناب علی 
اکبر)ع( باید بهتر شدن مدام را آموخت. جایگاه 
خود را در نهاد خانواده شناخت. نسبت خود را 
با جامعه تعریف کرد و مهم تر از همه، شان و جای 
خویش را در نظام امامت فهمید. همان گونه که 
علی اکبر)ع( در خانواده ستاره ای درخشان بود. 
در جامعه، جایگاهی بلند مرتبه داشت که دشمنانی 
چون بنی امیه را هم به تعریف و تمجید وامی داشت. 
مردم هم در سیمای جوان اول بنی هاشم، تجلی 
چهره و اخالق پیامبر)ص(را می دیدند و برایشان 
علی اکبر)ع(، "آیِت رسول ا..." بود و یادآور مردی 
که مردم را از سنگالخ های جاهلیت به سوی خدا 
هدایت فرمود. دیگر مولفه مهم شخصیت ایشان که 
او را برای همیشه قدر می نهد و بر صدر می نشاند، 
فراتر از شان بی مثال خانوادگی و سیادت برجسته 
هاشمی، نسبت ایشان با اماِم زمان خویش است. 
رابطه ای در اوج تسلیم و رضا. در قله باور به حقیقت. 
چنین است که به عنوان اولین جوان هاشمی به 
میدان می رود و در این بشکوه، اوج ایمان، نهایت 
یقین، زاللی عاطفه، تمیز دادن آشکار حق از باطل را 
دید. باری، علی اکبر)ع( نه یک شخص بلکه مکتبی 
است که هر روز باید در کالس آن نشست. این برای 
نسل نوی ایران از اوجب واجبات است به ویژه که 
رهبر انقالب، پرچِم گام دوم را به شانه آنان نهاده 
و ماموریت حیاتی آینده را به نام آنان نوشته است. 
این مهم، اقتضا می کند تا بیش از گذشته جوانان 
ما به جناب علی اکبر)ع( نگاه معرفت آموزانه داشته 
باشند و با تکرار او در خویش، در ماموریت مهم ملی 
و دینی و انقالبی خویش، الگویی چنین تام و تمام را 

تکثیر کنند. چنین باد ان شاا... .

 علی اکبر)ع(، سرمشق
 جواِن انقالبِی امروز                        

عطاری��

زنیان؛ ضد میکروب

زنیان خاصیت ضد میکروب دارد و 
برای درمان کاهش چربی خون مفید 
است. مدیر مجتمع تحقیقاتی گیاهان 
دارویی استان طبیعت زنیان را گرم 

و خشک دانست و گفت: این گیاه در ساخت مشمع های ضد درد کاربرد دارد و 
مصرف کوبیده آن به عنوان دارو برای ناراحتی های گلو، معده، کبد، سرفه و اسهال 
اثربخش است. »پویان« با اشاره به این که از زنیان به عنوان ادویه و نگه دارنده مواد 
غذایی استفاده می شود، افزود: این گیاه سوءهاضمه را برطرف می کند و خاصیت 
ضد میکروب دارد و برای درمان تومورهای شکمی و کاهش چربی خون مفید 
است. همچنین مصرف یک قاشق چای خوری دانه گیاه مخلوط با شیر و مصرف 
آن تا 40 روز در کاهش قند خون موثر است. به گفته وی، مصرف نصف استکان 

عرق زنیان بعد از غذا از نفخ و ترشی معده جلوگیری می کند.

مشاور

نوجوانی و خودرایی
فرزندان نوجوان عالقه چندانی به حضور در جمع های خانواده ندارند و بیشتر 
وقت خود را در فضای مجازی یا با دوستان می گذرانند. در این مواقع والدین 

چه کنند و نحوه صحیح برخورد با آن ها چگونه است؟
یک مشاور، نوجوانی را دوران حساسی از رشد می داند که به دلیل تغییرات 
جسمانی، هورمونی و مغزی، سبب می شود دوستان بیشتر بر خانواده اولویت 
پیدا کنند و تمایلی به رابطه با افراد خانواده مانند قبل و شرکت کردن در مهمانی 
ها و مجالس نداشته باشند بنابراین طبیعی است وقت بیشتری را در اتاق خود 

سپری و به نظر و حرف همساالن توجه کنند.
»افشاری« با تاکید بر این که والدین با هوشیاری و کسب آگاهی می توانند 
پیامدهای منفی این موضوع را کاهش دهند، افزود: رابطه مثبت با اعضای 
خانواده به ویژه والدین، نوجوانان را از آسیب های مرتبط در رابطه با همساالن 
محافظت می کند. وی با اشاره به این که اگر والدین شرایط نوجوان را درک 
کنند او نیز انگیزه بیشتری برای پایبندی به اصول خانوادگی پیدا می کند، 
توصیه کرد: والدین با فرزند خود درباره عالقه اش به نحوه گذران اوقات فراغت 
گفت و گو و زمانی برای با هم بودن تنظیم و رابطه خود را با نوجوان تقویت کنند. 
همچنین برنامه های مشارکتی برای اعضای خانواده طراحی شود تا انگیزه او 
برای شرکت در برنامه های خانوادگی افزایش یابد. به گفته وی، باید پذیرفت 
که نوجوان مانند گذشته به والدین وابستگی ندارد، بنابراین باید زمانی برای 

تنهایی خود داشته باشد. 

 توزیع مواد ضد عفونی
 در محالت کم برخوردار  

240 میلیون تومان برای تهیه مواد بهداشتی 
و توزیع در محله های کم برخوردار اختصاص 
بیش  اختصاص  از  بهزیستی  مدیرکل  یافت. 
از 240 میلیون تومان برای تهیه و توزیع مواد 
بهداشتی و ضدعفونی در محله های حاشیه و کم 
برخوردار استان خبر داد و گفت: با تمهید در نظر 
گرفته شده به منظور رعایت مسائل بهداشتی و 
ایمنی مددجویان و توان جویان مستقر در مراکز 
زیر نظارت استان، کارکنان این مراکز سه هزار 
و150 بسته بهداشتی به ارزش 970 میلیون 
ریال تا پایان اسفند توزیع کردند و تعدادی اقالم 
بهداشتی شامل ۸62 محلول ضدعفونی کننده 
دست، 6 هزار و 632 ماسک، هزار و 46 مایع 
و ... در مجموع به ارزش 600 میلیون ریال هم 
40 مرکز  روزگذشته برای توزیع بین بیش از 
شبانه روزی معلوالن، سالمندان و فرزندان شبه 
خانواده زیر نظارت بهزیستی ارسال شد. »عرب 
نژاد« از افزایش زمان پاسخ گویی خط مشاوره 
14۸0 از 12 ساعت به 16 ساعت برای کاهش 
ویروس  کرونا  بیماری  از  ناشی  های  استرس 
خبر داد. وی ادامه داد: فعالیت بهزیستی در 
حوزه کارگاه های تولیدی حمایتی و گروه های 
همیار بهزیستی که بیشتر توسط زنان سرپرست 
خانوار اداره می شد و ماهیت خیاطی داشت 
تولید  به  پزشکی  علوم  دانشگاه  هماهنگی  با 
ماسک و روپوش برای مراکز درمانی و مردم 
اختصاص یافت که روزانه پنج هزار ماسک را 
تولید، ضدعفونی و بسته بندی می کند و تحویل 

مراکز مورد نظر می دهد.

روی�خط�حادثه�����

کامیون ترمز برید

یـک دسـتگاه کامیـون در چهـار راه غفـاری بیرجنـد حادثـه سـاز شـد. رئیـس 
پلیـس راهور اسـتان گفت: صبـح روز گذشـته یک دسـتگاه کامیـون حامل 10 
تن سیمان در مسـیر بولوار شـهید ناصری به سـمت چهارراه غفاری در حرکت 
بود که پس از قـرار گرفتن در سـرازیری، به گفتـه راننده خودرو دچـار نقض در 
سیسـتم ترمز شـده  و او بـرای جلوگیـری از برخورد بـا خودروهای پشـت چراغ 
قرمـز، آن را بـه سـمت درختـان و تجهیـزات شـهری هدایـت کرده اسـت امـا باز 
هـم بـا یـک موتـور سـیکلت کـه پشـت چـراغ قرمـز بـوده برخـورد کـرده اسـت. 
سـرهنگ »عباسـی« افـزود: موتـور سـوار مجـروح توسـط کارکنـان امـدادی بـه 

بیمارسـتان منتقـل شـد و علـت دقیق حادثـه در حال بررسـی اسـت.

کشـف 125 کیلوگرم تریاک در نهبندان
125 کیلوگـرم تریـاک در نهبندان کشـف شـد. فرمانـده انتظامـی نهبندان از 
کشـف 125 کیلوگـرم تریـاک در دو عملیـات جداگانـه در این شهرسـتان خبر 
داد و گفـت: مأمـوران فرماندهـی انتظامی هنـگام کنترل خودروهـای عبوری 
در محورهـای مواصالتـی  بـه یـک کامیـون بـاری مشـکوک شـدند. سـرهنگ 
»احسـان رحیمـی« افـزود: مأمـوران در بازرسـی از ایـن خـودرو، 74 کیلوگـرم 
تریـاک کشـف و یـک متهـم را دسـتگیر کردنـد. همچنیـن در عملیاتـی دیگـر 
مأموران در بازرسـی از یک سـواری پژو، 51 کیلوگـرم تریاک به دسـت آوردند 
و بر دسـت یک متهـم دسـتبند زدند. بـه گفتـه وی، در مجمـوع ایـن دو عملیات 
125 کیلوگـرم تریـاک کشـف، دو خـودرو توقیـف شـد و دو متهـم دسـتگیرکه 

متهمـان بـا تشـکیل پرونـده بـه مقـام قضایـی معرفی شـدند.

توقیـف 35 راس دام در درمیان
35 راس گوسـفند قاچـاق در درمیـان توقیف شـد. فرمانـده انتظامـی درمیان 
گفـت: جمعـه شـب گذشـته تیـم گشـت خودرویـی درمیـان هنـگام کنتـرل 
خودروهـای عبـوری در محورهـای فرعـی شهرسـتان بـه یـک وانـت پیـکان 
مشـکوک شـد و خودرو را بـرای بررسـی بیشـتر متوقف کرد. سـرهنگ »حسـن 
دشتسـتانی« افـزود: مأمـوران در بازرسـي از خـودرو 35 راس گوسـفند بدون 
مجوز حمـل بهداشـت و دام پزشـکی را همراه خـودرو توقیـف کردنـد و متهم را 
برای سـیر مراحـل قانونی در اختیـار مراجع قانونـی قرار دادند. وی به تشـدید 
فعالیـت هـاي پلیـس در مبـارزه بـا قاچـاق دام و طیـور اشـاره و تصریـح کـرد: بـا 
برنامـه ریـزي دقیـق و بسـتن گلـوگاه هـا از ورود محمولـه قاچـاق به شهرسـتان 

جلوگیـري مـی شـود.

اکبـری - احـداث آزمایشـگاه تخصصـی دام پزشـکی شـرق کشـور در اسـتان 
سال 90 شروع شد و با گذشـت هشت سال از شـروع این طرح با پیشرفت 75 
درصـدی، بـرای تکمیـل و راه انـدازی به بیـش از هشـت میلیـارد تومـان اعتبار 
نیـاز اسـت. بـه گفتـه مدیـر کل دام پزشـکی بـا توجـه بـه ظرفیـت دامی اسـتان، 
احـداث آزمایشـگاه تخصصـی نیـاز ویـژه ای اسـت و پـس از چنـد سـال وقفه در 

مسـیر احـداث آن، پیشـرفت 75 درصـدی دارد.
 دکتـر »اصغـرزاده« گام نهایـی بـرای پایـان ایـن پـروژه را بسـته بـه اعتبـاری 
دانسـت کـه سـال گذشـته وعـده آن داده شـد و در صـورت تخصیـص هشـت 
میلیـارد تومـان اعتبـار، امسـال شـاهد راه انـدازی ایـن آزمایشـگاه تخصصـی 

خواهیـم بـود.
 وی دربـاره اعتبـارات تخصیـص یافتـه، گفـت: پـس از سـفر معـاون سـازمان 
برنامـه و بودجـه کشـور ایـن پـروژه حیاتـی جـزو پـروژه هـای سـفر تعریـف و قرار 
شـد بـرای ادامـه راه، هشـت میلیـارد تومـان اعتبـار تخصیـص یابـد. او ادامـه 
داد: سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان و اسـتانداری پیگیـر تخصیـص 

ایـن میـزان اعتبـار هسـتند.
 وی در ادامـه شـیوع بیمـاری کرونـا و مشـکالت اعتبـاری پیـش آمـده را دلیـل 
محقـق نشـدن مرحلـه اول تخصیـص اعتبـار یـاد شـده دانسـت. بـه گـزارش 
خراسـان جنوبـی تاکنون بیـش از ۸00 میلیـون تومـان اعتبار برای ایـن پروژه 
طـی سـال هـای گذشـته تخصیـص یافتـه اسـت و تامیـن تجهیـزات مـورد نیـاز 

بـرای ایـن آزمایشـگاه توسـط سـازمان دام پزشـکی کشـور انجـام مـی شـود.

سالمت 274 هزار نفر در ورودی های استان 
کنترل شد. مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان 
در خانه ماندن و رعایت مسائل بهداشتی را بهترین 
گزینه برای مقابله با کرونا ویروس دانست و گفت: 
در راستای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس، بیش 
از 274 هزار تن در ورودی های استان پایش 
شدند. »شهریاری« از شناسایی 77 نفر مشکوک 
به کرونا ویروس در روند پایش مسافران و ارجاع 
به مراکز درمانی خبر داد و افزود: از ابتدای طرح 
هزار و 62۸ نفر  از داوطلبان هالل احمر استان 
در این طرح همکاری داشته  و بیش از 3۸9 هزار 
نفر آموزش های همگانی و هشدارهای الزم را فرا 
گرفته اند. وی خواستار توجه هر چه بیشتر مردم 
به توصیه های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی شد و ادامه داد: فقط مساعدت مردم 
می تواند زنجیره انتقال کرونا در استان و کشور 

را قطع کند.

آغاز حمایت از طرح های فراگیر حوزه جوانان      

زهرایی- اولین مرحله فراخوان حمایت از طرح های فراگیر حوزه جوانان با 
محوریت پنج حوزه آغاز شد. سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش 
و جوانان گفت: در راستای تحقق ماموریت های امور جوانان برای استفاده 
از ظرفیت همه افراد حقیقی و حقوقی برای رفع مسائل جوانان، از طرح های 
مد نظر متخصصان در پنج حوزه اشتغال، ازدواج و خانواده، مشارکت های 
اجتماعی، اوقات فراغت و آسیب های اجتماعی که به نوعی اولویت های سال 
99 معاونت جوانان را شامل می شود، حمایت خواهد شد. »قناد« افزود: کشف 
الگوهای بومی و تسهیل برای اجرایی کردن این الگوها از اهداف اولین فراخوان 
حمایت از طرح های فراگیر حوزه جوانان است. وی سقف مبلغ حمایتی از 
طرح های استانی برای هر استان را در صورت تأمین اعتبار حداکثر 300 
میلیون تومان اعالم و اضافه کرد: حداکثر مبلغ قابل حمایت از هر طرح استانی 
70 میلیون توماندر نظر گرفته شده  و طرح های ارسالی یا به صورت استانی  یا 

به صورت منطقه ای قابل حمایت است.
وی با توضیح این که طرح فراگیر استانی طرحی است که گستره جغرافیایی 
اجرای آن حداکثر یک استان را شامل می شود و طرح فراگیر منطقه ای طراحی 
خواهد بود که گستره جغرافیایی اجرای آن بیش از یک استان با ویژگی طبیعی 
و انسانی متمایز نسبت به مناطق همسایه است، یادآور شد: طرح های ارسالی در 
شورای داوری استانی، منطقه ای و ملی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

کنترل 
 سالمت

  2۷۴ هزار
  نفر در 

ورودی های 
استان  

آزمایشگاه 
تخصصی 

دام پزشکی 
معطل تحقق 

یک وعده  

 تست مثبت 10 مورد 
جدید کرونا در استان 

296 بیمار کرونا ترخیص شدند

تست کرونای 10 بیمار جدید در استان مثبت شد 
و تعداد این افراد به 330 نفر افزایش یافت البته 
به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند از مجموع بیماران هم 296 نفر با حال 

عمومی خوب ترخیص شده اند. 
دکتر»مهدی زاده« افزود: از 15 تا 16 فروردین 
24 مورد منفی و  34 آزمایش انجام شده،  از 
10 مورد مثبت بود و آمار کل مبتالیان به 330  
نفر رسید. وی با اشاره به این که در 24 ساعت 
گذشته مورد فوتی نداشته ایم، گفت: 2۸ بیمار 
در بیمارستان ها بستری هستند و 33 نفر فوت 

کرده اند.
 به گفته وی 215 هزار و 1۸۸ خانوار استان 
توسط کارکنان بهداشتی غربالگری شده اند 
که این تعداد  ۸9.6 درصد خانوارهای استان را 
شامل می شود و 77 هزار و 447 نفر نیز از طریق 

سامانه خوداظهاری ثبت نام کرده اند.
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