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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 61 سال پیش         
 در روزنامه

فقدان وسیله پستی

اردیبهشـت 1338در  دوم  تاریـخ  بـه  شـماره 2837  در  خراسـان  روزنامـه 
مطلبـی در صفحـه 6 آورده اسـت: خبرنـگار مـا از بیرجنـد اطـاع مـی دهـد 
درخش واقع در 70 کیلومتری بیرجند که یکی از دهسـتان های سرسـبز و پر 
جمعیت حوزه قاینات می باشـد فاقد صندوق یا دفتر پسـت اسـت. با توجه به 
کثـرت جمعیـت و موقعیت دهسـتان درخش اهالـی انتظار دارنـد که تقاضای 

آن هـا روزی عملـی شـده و صنـدوق پسـتی در ایـن محـل دایـر شـود.

مدیر کل امور 
اقتصادی و دارایی: 

افراد تحت تاثیر 
شرایط اقدام 

به فروش همه 
سهامشان نکنند و 
دست نگه دارند، 

چون به طور قطع 
افزایش پیدا 

خواهد کرد

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

 در ایامی که بحث بورس و سـهام عدالت مطرح  ●
اسـت و خیلی هـا مـی خواهنـد از شـرایط فعالیت 
در ایـن زمینـه بهـره مند شـوند،  مسـئوالن اسـتان 
چنـدان اطـاع رسـانی بـرای مـردم انجـام نمـی 
دهنـد بـه همیـن دلیـل تعـداد مراجعـه بـه بانـک 

هـا زیـاد اسـت.
در حالی که تجهیزات مناسـبی در بیمارسـتان  ●

میاد بیرجند فراهم شـده اسـت اما به دلیل نبود 
متخصص امکان اسـتفاده از ایـن تجهیزات وجود 
نـدارد. چرا دانشـگاه علوم پزشـکی بیرجنـد برای 

تامین پزشـک همکاری نمـی کند؟
آمـوزش  ● کرونـا  شـیوع  بـه  توجـه  بـا  امسـال 

دانـش آمـوزان بـه صـورت مجـازی و بـا سـختی 
هـا و مشـکات متعـدد بـرای معلمـان و خانـواده 
هـا انجـام شـد و حـاال هـم امتحانـات بـه صـورت 
مجـازی برگزار مـی شـود. کاش مسـئوالن از حاال 
بـرای سـال تحصیلـی آینـده بـه گونـه ای برنامـه 
ریزی کننـد تا در صـورت ادامـه دار شـدن آموزش 
مجازی، مشـکات امسـال تکرار نشـود یا حداقل 

کـم باشـد.
مسـئوالن حـوزه نظارتـی در بیرجنـد یـا نمـی  ●

خواهنـد یـا نمـی تواننـد نـرخ میـوه را بـه تعـادل 
برسـانند. قیمت ها نه تنها سرسـام آور اسـت بلکه 
در دو واحد فـروش در کنار هم نیز نـرخ ها با وجود 

تامیـن آن از یـک محـل، متفـاوت اسـت.
بعـد از مـدت هـا، سیسـتم روشـنایی خیابـان  ●

ارتـش کمـی بهبـود یافتـه اسـت، بـا وجـود ایـن، 
در برخـی نقـاط، درختـان نیـاز بـه اصـاح دارد تـا 

دامنـه روشـنایی وسـیع تـر شـود.
ترافیک و پـارک دوبـل در خیابان حکیـم نزاری  ●

بـه خصـوص در سـاعات عصـر و شـب بسـیار آزار 
دهنـده مـی شـود. چـرا هیـچ برنامـه ترافیکـی در 

ایـن معبـر پرتـردد اجـرا نمـی شـود؟
رسـیدن  ● فـرا  بـا  همـواره  القـورات  روسـتای 

فصـل گـرم سـال بـا مشـکل کـم آبـی مواجـه مـی 
شـود. مسـئوالن بـرای رفـع این مشـکل هـم چاره 

کننـد. اندیشـی 
در طرح مسـکن مهر بیرجند، واحدهای زیادی  ●

در محدوده اراضی پشـت آرامسـتان احداث شده 
اسـت امـا ایـن نقطـه نـه از فضـای سـبز مناسـب 
برخـوردار اسـت و نـه فضـای آموزشـی متناسـب 
با جمعیـت سـاکن در آن احداث شـده. مسـئوالن 
کمـی از توجه بیـش از حـد خود بـه جنوب شـهر را 

بـه ایـن نقطـه هـم معطـوف کنند.
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ندانسته ها از سهام عدالت 
خسروی 

سهام  آزادسازی  اباغیه  امسال  اردیبهشت  نهم   
15 خرداد به  10 اردیبهشت تا  عدالت صادر و از 
سهامداران فرصت داده شد تا برای مدیریت سهام به 
دو روش مستقیم و غیر مستقیم اقدام کنند اما در این 
بین، بسیاری از روستاییان نه تنها اطاع و آشنایی 
کافی برای عرضه و خرید و فروش سهام ندارند، بلکه 
آخرین سود واریزی را هم دریافت نکرده اند.یک 
ساکن روستای مسک با اشاره به این که آخرین مرحله 
سود سهام عدالت برای او واریز نشده است، می گوید: 

نمی دانم باید از کجا موضوع را پیگیری کنم.
 »کیانی« می افزاید: درباره خرید و فروش و عرضه 
سهام در بورس، فقط از رسانه ملی نکاتی را شنیده 
ام اما از جزئیات آن اطاع چندانی ندارم. یک بانوی 
ساکن روستا هم از چگونگی ثبت نام و مراحل آن 
اظهار بی اطاعی می کند و با تاکید بر این که باید 
روشی برای اطاع از جزئیات آزاد سازی سهام در 

اختیار روستاییان قرار می گرفت، ادامه می دهد: 
برای پیگیری این کار، به ناچار با یکی از آشنایان در 
شهر تماس گرفته ام.بانوی ساکن کاته سرخ هم با 
اشاره به این که از جزئیات خرید و فروش سهام عدالت 
بی اطاع است، می گوید: اگر اخباری هم در این باره 
منتشر شود، به دلیل دسترسی نداشتن به امکاناتی 
مانند اینترنت، نداشتن سواد کافی و... نمی توان 

اقدامی انجام داد. 

دست نگه دارید
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به تشریح 
جزئیات آزاد سازی سهام عدالت از رادیو، تلویزیون 
و... از ارسال نامه به استانداری و فرمانداری ها برای 
اطاع رسانی خبر و ادامه می دهد: چنان چه افراد 
تا 15 خرداد به این منظور اقدام نکنند، در روش 
غیر مستقیم قرار می گیرند. »جعفری« با بیان این 
که حدود 14 درصد افراد روش مستقیم را انتخاب 
کرده و 86 درصد اقدامی نکرده اند که در روش غیر 

مستقیم قرار می گیرند، می افزاید: در روش مستقیم 
افراد با اطاعات کافی و در صورت تحلیل بازار، 
می توانند با دانش و سرمایه خود فعالیت کنند اما 
در روش غیر مستقیم، شرکت های سرمایه گذاری 
استانی سهام افراد را مدیریت خواهند کرد و سود را 

برمی گردانند. 
وی به افراد توصیه می کند که تحت تاثیر شرایط، 
اقدام به فروش همه سهام نکنند و دست نگه دارند، 
چون به طور قطع افزایش پیدا خواهد کرد. به گفته 
وی، افرادی که سود سهام عدالت برای آن ها واریز 
با  افرادی که  نشده، دو دسته هستند؛ یک دسته 
ورود به سامانه و وارد کردن شماره ملی، اسم آن ها 
به عنوان سهامدار می آید که در صورت واریز نشدن 
سود، باید به بانک مراجعه و شماره شبا دریافت کنند 
که یک ماه پس از ثبت، سود برای آن ها واریز می شود. 
برای افرادی که در مراحل قبل موفق به ثبت نام نشده 
یا به هر دلیل اسم آن ها به عنوان سهامدار ثبت نشده 

است، نمی توان  کاری انجام داد.

آمار رنگارنگ در سبد جاماندگان کمک معیشتی 

زهـرا قربانی – سـران قـوا 24 آبان سـال گذشـته تصمیمی بـزرگ بـرای بنزین 
گرفتنـد.

 بر اسـاس این تصمیم بنزین سـهمیه بندی با قیمـت هر لیتر هـزار و 500 تومان 
و بنزیـن آزاد بـا قیمـت سـه هـزار تومـان به مـردم عرضـه می شـود. بـه دنبـال این 
تصمیم دولـت هم بـرای کمک بـه خانـواده ها بسـته معیشـتی در نظـر گرفت که 
در مرحلـه اول اجرای ایـن طرح از 226 هـزار و 461 خانـوار یارانه بگیر اسـتان 
177 هـزار و 623 خانوار زیر پوشـش قـرار گرفتند که بـه دنبال ثبـت اعتراض و 
رسـیدگی به درخواسـت ها 23 هـزار خانوار دیگـر نیز به فهرسـت اضافه شـدند 

و فقط 17 درصـد یارانه بگیران، هنوز مشـمول این بسـته معیشـتی نیسـتند.
به گفته مدیر کل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان از 240 هـزار خانوار یارانه 
بگیـر اسـتان ، 200 هزار خانـوار این سـبد حمایتـی را دریافت می کننـد که این 

آمـار معادل 83 درصـد یارانه بگیران اسـت.
 به گفته »اشـرفی« با توجـه به ثبت تولـد و وفـات، تعداد یارانـه بگیران اسـتان هر 
مـاه تغییر مـی کنـد و ایـن آمارها بـر اسـاس آخریـن اطاعـات دریافتـی از وزارت 

تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی اسـت.
وی به این نکته هم اشـاره کرد که یارانـه بگیرانی که تا 10 خـرداد برای دریافت 
تسـهیات یک میلیـون تومانی اقـدام کردند تا 22 خرداد تسـهیات به حسـاب 

آن ها واریز می شـود.

تمدید تسلیم اظهارنامه های مالیاتی 

مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۹8 و ۹۹ دو ماه تمدید 
شد.مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: این تمدید به دلیل شیوع بیماری کرونا 
و ضرورت اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و همچنین لزوم حمایت از 
فعاالن اقتصادی در این شرایط خاص انجام شد. به گفته »نباتی« بر این اساس 
اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل برای ارائه اظهارنامه مالیات مستقیم 
عملکرد سال ۹8 تا 31 مرداد و اشخاص حقوقی و صاحبان اماک اجاره ای تا 
31 شهریور مهلت دارند. همچنین مشموالن قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز 
باید حداکثر تا 15 شهریور اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار 13۹۹ 

خود را ارائه کنند. 

گزارشی از نوبرانه ها روی پیشخوان فروش

گیالس های بد»مزه« 
انصـاری- خـرداد بـه نیمـه نزدیـک شـد امـا نوبرانـه هـا 
همچنـان روی خـط گرانـی سـیر مـی کننـد، گاه نـرخ 
هایی اعـام می شـود کـه خریـداران انگشـت حیـرت به 
دهان مـی گیرند تـا جایی کـه برخی هنـوز نتوانسـته اند 
از شـدت تنـدی قیمت هـا لـب بـه آن بزننـد. در حالی که 
نوبرانـه هایی چـون گوجه سـبز 18 تا 25 هـزار تومانی، 
تـوت فرنگـی 20 هـزار تومانـی، زردآلـوی 35 هـزار 
تومانـی روی قفسـه میـوه فروشـی هـا عرضـه مـی شـود، 
حـاال گیـاس 70 هـزار تومانـی و انبـه 47 هـزار تومانی 
به خریداران عرضه شـده اسـت. به گـزارش خبرنـگار ما 

در این شـرایط، برخی فروشـندگان که از کاهش قدرت 
خرید مردم مطلع هسـتند، با بسـته بندی هـای کوچک 
نوبرانه ها سـعی می کنند حس خریـد را در آنان تحریک 

کننـد و آن هـا هـم از مـزه نوبرانـه ها بچشـند. 

ارزان ترین و گران ترین
رئیـس اتحادیـه میـوه و تـره بـار بیرجنـد در گفـت وگـو بـا 
خبرنـگار مـا گـران تریـن میـوه بـازار را گیـاس و ارزان 
تریـن را هندوانه دانسـت وگفـت: در میـدان بـار، زردآلو 
بـا توجـه بـه ارقامـی کـه دارد بـه قیمـت هـای هشـت 

هزارتومـان، 17 هـزار تومـان و 24 هـزار تومـان عرضـه 
می شـود و در مراکز فـروش با 25 درصد سـود به دسـت 
مشـتری مـی رسـد. بـه گفتـه »حیـدری« امسـال گوجـه 
سـبز در بـازار کمتـر اسـت و از قیمـت روزهـای اول آن 
کاسـته شـده امـا بـاز هـم بـه نسـبت، گـران اسـت. وی بـا 
اشـاره بـه افـت تولیـد زردآلـوی اسـتان گفـت: میـزان 
زردآلوهـای بیرجنـد بـه دلیـل تگـرگ کاهـش یافـت و 
زردآلـوی طبـس هـم در اسـتان هـای دیگـر عرضـه مـی 
شـود و علت گرانـی آن در بـازار بیرجند، حمل از اسـتان 

هـای مجـاور اسـت.

سومین تجربه بدون کرونا

روز سفید 
روز گذشته مورد جدیدی از ابتا به کرونا در استان 
شناسایی نشد و آمار مبتایان در استان روی عدد 
67۹ نفر ثابت ماند.معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند گفت: در 24 ساعت گذشته، 
از 64  آزمایش انجام شده، همه موارد منفی بود و 
مورد مثبتی شناسایی نشد. »مهدی زاده« افزود: 

از مجموع بیماران، 625 نفر با حال عمومی خوب 
ترخیص شدند و ۹ بیمار هم در بیمارستان بستری 
هستند و آمار جان باختگان هم بدون تغییر 45 
نفر است. به گفته وی، بر این اساس، بیرجند، 
طبس، درمیان، قاینات، زیرکوه، سرایان، فردوس، 
بشرویه، نهبندان، سربیشه و خوسف بدون تغییر 
در مقایسه با روز گذشته به ترتیب هر کدام 215، 
154، 83، 6۹، 46، 3۹، 27، 1۹، 14، 8 و 4 

بیمار دارند.

 اعتبار 320 میلیونی 
برای باغ جهانی استان

320 میلیون تومان اعتبار ملی برای مرمت باغ موزه جهانی اکبریه 
بیرجند اختصاص یافت. مسئول موزه های اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان گفت: از این رقم 300 میلیون تومان 
برای مرمت باغ اکبریه و 20 میلیون تومان برای مرمت اشیای موزه این 
باغ هزینه خواهد شد. »شعیبی« افزود: با این اعتبار مرمت اتاق های این 

باغ نیز در دستور کار قرار می گیرد.
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 رئیس شبکه 
بهداشت و 

درمان قاینات: 
اعتبار اولیه برای 

عملیات اجرایی 
احداث ساختمان 

بیمارستان دوم 
قاین ۱۴ میلیارد 

تومان بوده که 
از این رقم 5.5 

میلیارد تومان 
تخصیص یافته 

است

شهریور 97 در سفری که وزیر سابق بهداشت و درمان 
احداث  زنی  کلنگ  از  داشت  جنوبی  خراسان  به 
بیمارستان دوم قاین با این که در بودجه آن سال ردیف 
اعتباری مجزایی دریافت کرده بود، به دلیل مشکالت 
محل زمین آن سرباز زد و بعد از پیگیری ها و قول سه ماه 
ای که دکتر»قاضی زاده هاشمی« برای رفع این مشکل 
داد، بهمن همان سال کلنگ احداث این بیمارستان 
به زمین زده شد. همچنین عملیات احداث این پروژه 
بهداشتی و درمانی 28 تیر سال گذشته آغاز شد که 

پیشرفت فیزیکی آن 14 درصد است.
اما موضوع اساسی درباره این طرح عمرانی در حال 
احداث، آینده روشنی است که می توان برای حوزه 
بهداشت و درمان قاینات متصور بود که از جمله آن 
می توان به ارتقای بیمارستان به بیمارستان فوق 
تعداد دانشجویان رشته  افزایش  امکان  تخصصی، 
های مرتبط با پزشکی و ارتقای شبکه بهداشت و درمان 

قاینات به دانشکده علوم پزشکی مستقل اشاره کرد.
آن طور که رئیس شبکه بهداشت و درمان قاینات درباره 
این پروژه توضیح می دهد، اعتبار اولیه برای عملیات 
قاین  دوم  بیمارستان  ساختمان  احداث  اجرایی 

14 میلیارد تومان که از این رقم 5.5 میلیارد تومان 
تخصیص یافته و هزار و 500 متر مربع از فونداسیون 
پروژه اجرا شده است.دکتر»عارفی« با بیان این که 
بیمارستان دوم قاین با هزار و 400 مترمربع زیربنا در 
چهار طبقه در حال احداث است و 14 درصد پیشرفت 
دارد، افزود: تعداد تخت های مصوب بیمارستان 96 
تخت است اما قابلیت ارتقا به 120 تخت را دارد.به 
گفته او بعد از راه اندازی بیمارستان دوم قاین و افزایش 

تعداد تخت های بیمارستانی شهرستان به 240 تخت 
و طبق چارت به بیمارستان فوق تخصصی تبدیل می 
شود بنابراین برخی از تخصص ها به مجموع تخصص 
های موجود اضافه خواهد شد.همچنین با راه اندازی 
این بیمارستان امکان افزایش تعداد دانشجویان در 
رشته های پیراپزشکی، پرستاری و مامایی فراهم می 
شود و از سویی امکان ارتقای شبکه بهداشت و درمان 

به دانشکده علوم پزشکی مستقل میسر خواهد شد.

آینده ای که بیمارستان دوم پیش روی بهداشت و درمان قرار می دهد

از گوشه و کنار استان3 رویداد درمانی در قاینات

رفع عطش 3 روستای بشرویه تا هفته دولت               

پروژه های در دست اجرای آب رسانی به روستاهای سرند، خداآفرید و فدک 
بشرویه تا هفته دولت به اتمام می رسد. فرماندار بشرویه که از روند آب رسانی به این 
سه روستا بازدید کرد،گفت: آب رسانی به روستاهای سرند، خدا آفرید و فدک جزو 
مصوبه های سفر استاندار به شهرستان است. »شفیعی« با اشاره به پیشرفت 70 
درصدی این پروژه ها، ابراز امیدواری کرد تا هفته دولت به اتمام برسد. به گفته او 
برای اجرای آب رسانی به این روستا حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان هزینه 

شده است و 95 خانوار از مزایای این طرح بهره مند می شوند.

آتش در یک مغازه
مغازه ای واقع در میدان طالی سرخ قاین طعمه حریق شد. مسئول آتش نشانی قاینات 
گفت: طی تماسی در ساعت 1:35 بامداد روزگذشته از طرف یکی از شهروندان مبنی 
بر آتش سوزی مغازه ای واقع در میدان طالی سرخ، نیرو های آتش نشانی بالفاصله با 
دو دستگاه خودرو به محل اعزام شدند و حریق را به طور کامل مهار کردند. »فتاح« با 
بیان این که با توجه به اطفای به موقع حریق از گسترش آن به همه مغازه جلوگیری شد، 

افزود: علت حادثه و میزان خسارت وارد شده در حال بررسی و برآورد است.

ورود دادستانی به پرونده خودرو های پارکینگی 

سرنوشت خودرو های پوسیده در طبس

دادستان طبس برای تعیین تکلیف خودروهای موجود در  پارکینگ راهنمایی 
و رانندگی این شهرستان مهلت مشخص کرد. حجت االسالم »زارع« گفت: 
افرادی که موتورسیکلت و خودروی آن ها در پارکینگ راهنمایی و رانندگی 
است، سه هفته فرصت دارند تا برای تعیین تکلیف آن اقدام کنند. به گفته او 

375 دستگاه موتورسیلکت و خودرو در این پارکنیگ خاک می خورد.

خط شکنی یک فرماندار 
فرماندار خوسف دیگر فرمانداری های استان را جا گذاشت.»محمد شفیعی«  
فرماندار خوسف به عنوان یکی از 31 فرماندار کشور که در حوزه اقتصادی  جزو 

مدیران موفق و برتر بودند  معرفی شد .
به منصه ظهور رساندن توانمندی های  معدنی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری 
خوسف مهم ترین دستاورد این فرمانداری موفق و معرفی شهرستان به عنوان 
شهرک سرمایه گذاری خارجی خراسان جنوبی آن هم با کالن پروژه سرمایه گذاری 

چینی ها در کارخانه چدن خوسف است.

شارژحساب محرومیت زدایی درح
چهار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی درح سربیشه تخصیص یافت. »سلم 
آبادی « مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: چهار میلیارد تومان اعتبار 
برای محرومیت زدایی بخش درح سربیشه به کمیته امداد استان تخصیص یافت 

که براساس اولویت هزینه می شود.

قرق مراتع » مهمان شهر« برای دام های عشایر مهمان

فرخ نژاد- از پیشانی کشور یعنی محله های عشایری 
خراسان  روزنامه  با  مرزی  صفر  نقطه  در  زیرکوه 
جنوبی تماس گرفت و این طورگالیه کرد که بعد از 
زلزله سال 76 که روستای باالکوه با خاک یکسان 
شد اهالی با ساخت سرپناه به نقطه امن مهمان شهر 
انتقال یافتند تا در کنار دیگر قبایل عشایری زندگی 
کنند.»اسماعیلی« گفت : تا سال قبل که خشکسالی 
چندان  هم  دامداری  نتیجه  در  بود  فقیر  مراتع  و 
رونقی نداشت و آن هایی که در کنار هم زندگی می 
کردند مشکلی برای استفاده از مرتع و آب چشمه ها 
و قنات ها نداشتند ولی امسال که بهار سالی  است 
و دامداری نیز رونق یافته است، عشایر بومی اجازه 
ورود دام های عشایر مهمان را به مراتع خود نمی 
دهند به همین دلیل دام های 30 خانوار باالکوه 
بدون آذوقه مانده است، در این شرایط خواسته غیر 
پیگیر  خواهیم  می  مسئوالن  از  و  نداریم  معقولی 
رفع این مشکل شوند تا بتوانیم از مراتع دیگر قبایل 
عشایری برای تعلیف دام استفاده کنیم. »خراسان 

جنوبی« این موضوع را با رئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری زیرکوه مطرح کرد. »رجبی« این طور 
پاسخ داد که هر نقطه عشایری دارای نقاط ممیزی 
و مراتع خاص خود برای چرای دام است و زمانی که 
این عشایر به مهمان شهر منتقل شدند در فهرست 
دامداران استفاده از مراتع این روستا گنجانده نشدند 
به همین دلیل عشایر بومی اجازه ورود دام های آن ها 
را به مراتع خود نمی دهند. به گفته او عشایر مهمان 
باالکوه می توانند دام های خود را به مراتع این محله 
عشایری که 5 کیلومتر با مراتع مهمان شهر فاصله 
دارد ببرند تا زمانی که تکلیف آن ها برای استفاده از 
مراتع مهمان شهر مشخص شود. وی به این موضوع 
اشاره کرد که درخواست آن ها برای ممیزی مراتع و 
استفاده از مرتع های عشایر مهمان شهر به اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان ارسال شده است 
و باید خود آن ها پیگیر کارشان برای قرار گرفتن در 
فهرست دامداران استفاده کننده از این مراتع باشند 

چرا که باید مراحل اداری طوالنی طی شود.

کوه های معطر
حقانی - رویش فراوان گیاهان دارویی به واسطه 
بهار امسال، قاینی ها را برای برداشت آن به دشت 
و دمن کشاند. مدیر جهاد کشاورز ی قاینات گفت: 
امسال به دلیل نزوالت آسمانی کافی و مناسب، 
گیاهان دارویی بسیاری در شهرستان روییده 
است که در افزایش درآمد خانواده های روستایی 
نقش ارزنده ای دارد. مهندس»سجادی« این گونه 
های گیاهی را شامل زیره سیاه و سبز، شوید، گل 
بومادران، بادرنجبویه، استوقودوس، گل زوفا، 
کلپوره، خاکشیر، مستار و... اعالم و پیش بینی 
کرد که از هر هکتار دیم زیرکشت زیره سبز حدود 
250 کیلوگرم و در هر هکتار آبی 800 کیلوگرم 
برداشت شود. او با اشاره به برداشت یک تن شوید 
از هر هکتار، ادامه داد: از حدود دو سال پیش 
سطح زیر کشت شوید در روستاهای اندریک، گل، 
کالته سعید، فلک، معواج، مهنج، کره، سفتوک، 
باراز و کالته سعید افزایش چشمگیری داشته 
است.  به گفته او داروهای گیاهی منطقه قاینات به 
دلیل موقعیت کوهستانی و آب و هوایی تاحدودی 
معتدل و از کیفیت و ارزش باالیی بر خوردار است 

و افراد زیادی طالب این داروها هستند. 

 موتور سرقتی 
به مقصد نرسید 

فرمانده انتظامی درمیان از دستگیری دو سارق 
حرفه ای موتورسیکلت دراین شهرستان خبر داد. 
سرهنگ »حسن دشتستانی« گفت: با وقوع چند 
فقره سرقت موتورسیکلت در شهراسدیه و ایجاد 
جو نا امنی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس 
قرار گرفت. او ادامه داد: مأموران دو متهم شناسایی 
شده را دستگیر و بازجویی کردند که آن ها به 9 فقره 
سرقت موتورسیکلت در شهرستان اعتراف کردند و 

موتورسیکلت های سرقتی کشف شد.

فرار در شب
49 کیلو و  100 گرم حشیش و  254 کیلو  و 
900 گرم تریاک در بازرسی از سواری سمند 
در نهبندان کشف شد. فرمانده  انتظامی استان 
گفت: ماموران پاسگاه عربخانه در محورهای 
فرعی شهرستان به یک سواری سمند مشکوک 
اما وی  به راننده دستور توقف دادند  و  شدند 
مأموران  افزود:  سردار»شجاع«  شد.  متواری 
خودرو را تعقیب کردند که بر اثر ناتوانی راننده 
منحرف و واژگون و متهم قبل از رسیدن مأموران 
با استفاده از تاریکی شب متواری شد و عملیات 

برای دستگیری وی ادامه دارد.

عامل شکار غیر مجاز یک رأس کل وحشی، دو سر 
خرگوش و شکار بیرحمانه یک قالده روباه توسط محیط 
بانان طبسی شناسایی شد. رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست طبس، گفت: به دنبال کشف شواهدی مبنی بر 
ورود متخلفان شکار به زیستگاه های مناطق آزاد طبس، 
بالفاصله مأموران به محل مد نظر اعزام شدند. »حاتمی« 
ادامه داد: محیط بانان پس از کنترل منطقه، دو شکارچی 
را زیر نظر گرفتند که شکارچیان متواری شدند. به گفته 
او در بازرسی از کوله های به جا مانده از متخلفان، الشه 
یک راس کل وحشی، تعدادی ادوات شکار غیر مجاز و 
دو عدد گوشی تلفن همراه کشف شد.او با بیان این که 
پس از دریافت مجوز قانونی از مراجع قضایی شهرستان، 
تصاویر گوشی های تلفن همراه کشف شده مورد بازبینی 
قرار گرفت ،  افزود: متاسفانه تعدادی از تصاویر مربوط به 
شکار غیر مجاز و سالخی دو سر خرگوش، شکار بیرحمانه 
یک قالده روباه به وسیله تعقیب حیوان با موتورسیکلت و 
... مشاهده  همچنین به وسیله بررسی گوشی های تلفن 

همراه یک نفر از متخلفان شناسایی شد.

سالخی بیرحمانه حیوانات در طبس
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