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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 61 سال پیش         
 در روزنامه

ظهور ملخ

روزنامه خراسان در شماره 2839 به تاریخ ششم فروردین 1338در مطلبی 
در صفحـه 6 آورده اسـت: بـه طـوری  که  از اداره ترویج کشـاورزی بیرجند خبر 
مـی دهنـد، دسـته ای ملخ دریایی از سـفیدابه تـا ماده کاریـز و گـدار زرد و علی 
آبـاد بنـدان و ریـک نـه – اراضـی قنات- سـوقات نـه و اطـراف نهبنـدان وارد و از 
تاریـخ 20 فروردیـن مشـغول تخـم ریـزی هسـتند. از طـرف ترویج اسـتان  نهم 
بـه آقایـان یحیی پور و مقیمـی رئیس ترویج کشـاورزی ماموریت داده شـده که 

پسـت های دیـده بانی در محل مسـتقر کنند.

رئیس شورای 
هماهنگی تبلیغات 

اسالمی: با توجه 
به محدودیت های 

ناشی از شیوع 
کرونا مراسم  

14و15 خرداد 
در مساجد فعال 
 استان با رعایت

 پروتکل های 
بهداشتی برگزار 

خواهد شد

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

 مدتـی بـود کـه تعـداد افـراد مبتـا بـه کرونـا  ●
در نهبنـدان ثابـت و مقابلـه بـا بیمـاری امیـدوار 
کننده بـود اما چنـد روزی اسـت که در تسـت های 
مثبـت اعامـی دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد، 
نهبندان هم دیده می شـود. مسـئوالن شهرستان 
جلـوی  زودتـر  هرچـه  و  کننـد  بررسـی  را  علـت 

گسـترش آن را بگیرنـد.
نشـدن  ● رعایـت  دربـاره  مربـوط  مسـئوالن 

پروتکل هـای بهداشـتی در برخـی نانوایـی هـا 
نیـز حساسـیت بیشـتری داشـته باشـند. روز قبـل 
بـه یکـی از نانوایـی هـای شـهر مراجعـه کـردم، 
فـردی کـه نـان تحویـل مـی داد، بـدون اسـتفاده 
از دسـتکش و ماسـک، پـول هـم مـی گرفـت. از 
طرفـی، مدتـی اسـت کـه ازدحـام جمعیـت در 
بعضـی نانوایی هـا بدون رعایـت فاصلـه اجتماعی 

دیـده مـی شـود.
چند روز قبـل بـرای گرفتـن وام به یکـی از بانک  ●

هـا مراجعـه کـردم و افـراد زیـادی بـدون رعایـت 
نـکات بهداشـتی و  رعایـت فاصلـه اجتماعـی و 
اسـتفاده از ماسـک، جلـوی باجـه اعتبـارات در 
حال انجـام کار بودنـد. یکـی از مراجعـه کنندگان 
می گفت کـه بیـش از دو هفته اسـت بـرای تکمیل 
پرونـده و... بـه بانـک مراجعـه می کنـد و هـر روز با 
همیـن صحنـه و شـلوغی مواجـه مـی شـود. چـرا 

نظارتـی بـر ایـن مـکان هـا نیسـت؟
بـا توجه بـه شـیوع ویـروس کرونـا و بـا صاحدید  ●

مسـئوالن کشـوری، مـدارس بـا حضـور اختیـاری 
دانـش آمـوزان بازگشـایی شـد امـا در یکـی از 
مـدارس طبـس، حضـور دانـش آمـوزان در برخـی 
روزهـا در مدرسـه اجبـاری اسـت و در صـورت 
نرفتـن بـه مدرسـه، دانـش آمـوز تهدیـد بـه کسـر 
نمـره از طـرف معلـم و مدیـر دبیرسـتان مـی شـود. 
آیا این رفتار توسـط معلم و مدیران در این شـرایط 

صحیـح اسـت؟
دسـتور  ● بـا  شـد  باعـث  گذشـته  سـال  اوایـل 

اسـتاندار، پـروژه آب لولـه کشـی بهداشـتی بـه 
روسـتاهای قنبرآبـاد، رضویه، عبـاس آباد، چکاب 
و قوامیـه در فاصلـه 10 کیلومتـری مرکـز بخـش 
شـروع شـود، پـس از اجـرای حـدود دو کیلومتـر، 
دوبـاره اسـتاندار کـه در دهـه فجـر بـرای افتتـاح 
پـروژه گازرسـانی بـه منطقـه سـفر کـرده بـود قـول 
داد طی سـه یا چهارماه شـبکه آب رسـانی بـه بهره 
بـرداری برسـد امـا پیگیـری هـای مردمـی بـرای 
تحقـق وعـده اسـتاندار نتیجـه ای نداشـته اسـت.
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فاصله دانش بنیان های استان با زیرساخت ها 

قاسمی - دومین سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور طی یک سال اخیر در حالی 
سپری شد که »ستاری« از مرکز نوآوری و شتاب دهی و مرکز اشتغال زایی و کارآفرینی 
دانشگاه بیرجند، مراکز رشد و نوآوری دانشگاه های آزاد اسامی، علوم پزشکی و 
صنعتی بیرجند بازدید و در مراسم بهره برداری از صندوق پژوهش و فناوری و مراکز 
نوآوری دانشگاه صنعتی بیرجند، فردوس و طبس شرکت کرد. وی در حاشیه این 
بازدیدها و در جمع خبرنگاران گفت: خراسان جنوبی می تواند جزو استان های دارای 
اقتصاد دانش محور باشد زیرا سابقه دانشگاهی و کارآفرینی خوبی دارد و بیرجند هم 
از نظر تعداد دانشگاه و دانشجو از نقاط قابل توجه کشور است. دکتر »ستاری« تصریح 
کرد: نتیجه کار امروز و کمک به شرکت های دانش بنیان با همکاری استانداری جمع 
بندی می شود و امید است که امکانات جدیدی در اختیار پارک علم و فناوری استان 
قرار گیرد. وی توصیه کرد: اولویت دانشگاه های استان حل معضات و مشکات 
استان باشد که در آن صورت پایه اقتصاد، دانش  بنیان می شود و تغییرات قابل توجهی 
رخ می دهد. وی اولویت های پژوهش را حل مشکات مردم خواند و افزود: در این 
زمینه از شرکت های دانش بنیان و... حمایت می شود اما خراسان جنوبی هنوز در 

حوزه زیرساخت ها مسائل جدی دارد .

بیرجندی ها بی تفاوت به کرونا
حسین قربانی – بی تفاوتی مردم، بحث کرونا را در شورای اسامی شهرستان بیرجند 
داغ کرد. از سوی دیگر برنامه ریزی نشدن برای کارگران ساختمانی در مقابل کرونا، 
مشکات ضد عفونی در روستاهای زیر 20 خانوار و ضرورت اطاع رسانی چگونگی 
نگهداری دام ها نیز مورد بحث حاضران قرار گرفت. دکتر»علیرضا محمودی راد« رئیس 
شورای اسامی شهرستان بیرجند با یادآوری آزاد شدن مراکز تجمع، لزوم پیش بینی 
های الزم برای جلوگیری از شیوع کرونا را یادآور شد و گفت: حساسیت های مردم 
کم شده و این موضوع بسیار نگران کننده است و باید هشدارها تداوم داشته باشد. به 
گزارش»خراسان جنوبی«، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیرجند نیز آمار بازدید از 
کارگاه ها را مطرح کرد و افزود: برای 292 کارگاه، اخطاریه بهداشتی صادر، 19 پرونده 
به دادگاه ارجاع و دو واحد پلمب شد. به گفته دکتر »زنگویی« بر دفن 27 جسد قطعی، 

مشکوک یا محتمل به کرونا در شهرستان نیز نظارت شده است.

 مراسم 14 و 15 خرداد در مساجد فعال استان

راز محبوبیت معمار انقالب
گروه خبر: » انا هلل و انا الیه راجعون، روح بلند پیشوای 
مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به 
ملکوت اعلی پیوست«. این خبری بود که در آغازین ساعت 
های 14 خرداد 68 روی موج رادیو قرار گرفت و ایران در 
فراق رهبر کبیر خود رخت عزا به تن کرد. بدرقه با امام 
به یکی از بزرگ ترین مجموعه مراسم سیاسی در جهان 
تبدیل شد تا دنیا ارادت مردم به معمار انقاب را بیشتر باور 
کند همان طور که در بهمن 57 نیز آن را تجربه کرد. حاال از 
آن روز غمبار و لحظات وداع 31 سال می گذرد اما یاد و نام 
امام در دل و جان ایرانی جاری است. در رمز محبوبیت امام 
خمینی)ره(و نفوذ کامش کتاب ها نوشته شده است، آن 
طورکه یک کارشناس مذهبی می گوید: این موضوع را 
می توان درتطبیق عمل و اندیشه با مبانی اسام جست 
وجو کرد. به نظر حجت االسام »مشرفی« مبانی الهی و 

انسانی امام خمینی)ره( از ایشان شخصیتی محبوب در 
بین مردم ساخته است و امام فقط محبوب شهر، منطقه و 
کشور خاصی نیست بلکه انسان های آزادی خواه زیادی 
عاشق و شیدای او شده اند. مسئول دفتر نمایندگی ولی 
فقیه در امور اهل سنت استان ادامه می دهد که محبوبیت 
امام خمینی)ره( حاصل صحت در مبانی فکری، روش و 
پایگاه های مردمی است و حاال هم امام در قلب مردم جا 
دارد. به نظر وی شناخت امام از افراد و جامعه، عمل به 
تکالیف و وظایف الهی و انسانی و دشمن شناسی دقیق 
از رموز موفقیت امام در هدایت انقاب است. به گفته وی 
امام خمینی در ظاهر یک روحانی و طلبه ساده بود اما 
عمق نگاهش از وی یک شخصیت جهانی ساخت. امام در 
عین حال که عالم و فقیه دین بود، سیاستمدار، فیلسوف، 
مبارز خستگی ناپذیر و یک حاکم اجتماعی سیاسی برای 

آزادی خواهان بود.رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسامی استان هم درباره برنامه های سالگرد رحلت امام 
)ره( می گوید که با توجه به محدودیت های ناشی از شیوع 
کرونا مراسم  14و15 خرداد در مساجد فعال استان 
با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد. به 
گفته »حجت االسام مایی« فعالیت گسترده در فضای 
مجازی برای تکریم و بزرگداشت مناسبت های 14 و 15 
خرداد، تمرکز بر تبلیغات گسترده محیطی و فعالیت های 
فراگیر فرهنگی از قبیل برگزاری مسابقات، تبیین و بازنشر 
وصیت نامه امام راحل )ره(، سبک زندگی، سیره و مکتب 
سیاسی ایشان با بهره حداکثری از ظرفیت فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی مدنظر است. به گفته وی مراسم 
محوری بزرگداشت سالروز ارتحال امام خمینی )ره( و 

قیام 15 خرداد در استان برگزار نمی شود.

نماینده ولی فقیه:

دانشگاه ها برای رفع مشکالت ورود کنند
دانشـگاه ها بایـد بـرای حـل مشـکات مـردم پا بـه میدان 
بگذارند، چـرا که توجه بـه اقتصـاد دانش بنیان ضـرورت 
امروز کشور است. نماینده ولی فقیه در استان روز گذشته 
در دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: اگر 
نخبگان مـا درسـت فکر کننـد، زمینه رشـد آحـاد مـردم و 

اقشـار مختلف فراهم می شـود.
حجـت االسـام والمسـلمین »عبـادی« بـا اشـاره بـه 
اسـتعداد ها و تـوان جوانـان بـرای حل مشـکات کشـور، 
اظهارکـرد کـه خـود محـوری، نشـئت گرفتـه از فرهنـگ 
لیبرالیسـتی اسـت و سـرقت ابزار بهداشـتی از یکدیگر و 
هجـوم بـه فروشـگاه ها از جمله مـواردی اسـت کـه ضعف 
فرهنـگ غـرب را در ایام شـیوع کرونـا نشـان داد درحالی 

که شـیوع کرونا زمینه تجلی ایثـار مردم ایـران را بـه وجود 
آورد. وی با یادآوری مناسبت های 14 و 15 خرداد گفت: 
حرف 14 و15  خرداد این اسـت که همه سرمایه گذاری 

ها بـرای به خـود بازگشـتن باشـد.
معاون علمی و فنـاوری رئیس جمهـور هم با بیـان این که 
به جز چند روز ابتدای شـیوع کرونا، بـه واردات تجهیزات 
نیاز نداشتیم گفت: امروز پیچیده ترین تجهیزات پزشکی 
مورد نیاز این حـوزه با تاش نخبگان در کشـور تولید می 
شـود. به گفته »سـورنا سـتاری« ایـران و خراسـان جنوبی 
گذشـته پرافتخـاری در زمینـه پـرورش نخبـگان و نخبـه 
پروری دارند و باید دوباره به این مسـیر پرافتخار برگردیم 
و با اسـتفاده از اقتصـاد دانش بنیـان جلوی خام فروشـی 

کاال هایـی از جمله نفـت و محصـول اسـتراتژیک زعفران 
را بگیریم. وی استفاده از اقتصاد دانش بنیان را ظرفیتی 
مناسـب بـرای بهـره منـدی از ارزش افـزوده محصـوالت 
دانسـت و افـزود: دانشـگاه ها بایـد به سـمتی پیـش بروند 
که مشـکات هر اسـتان با دانش داخلی و همـت و تاش 

مردم همـان منطقه حل شـود.

خوشه چینی از مزارع طالیی گندم 

کشاورزان استان برداشت گندم از 18 هزار و 60 هکتار گندمزار  را آغاز کردند. 
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی بیشترین سطح زیرکشت گندم منطقه را 
مربوط به قاینات با سه هزار و 190 هکتار دانست و پیش بینی کرد، امسال 64 

هزار تن گندم برداشت شود.
 »حسینی« ارقام کشت شده را شامل نارین، ارگ، افق، بم، سیستان و روشن 
اعام کرد و گفت: سال گذشته از 18 هزار و 170 هکتار سطح زیرکشت گندم 
در خراسان جنوبی 62 هزار و 50 تن محصول برداشت و 12 هزار و 800 تن 

از کشاورزان خریداری شد.

مردم نهادها در رزمایش مواسات

حسین قربانی– بیش از نیمی از تشکل های مردم نهاد جوانان استان در رزمایش همت 
جوانان ،  کمک مومنانه شرکت کردند. سرپرست معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان با 
بیان این که بیش از نیمی از تشکل های مردم نهاد جوانان استان در رزمایش همت جوانان 
کمک مومنانه شرکت داشتند، گفت: حدود سه هزار بسته غذایی با مبلغ بیش از 700 
میلیون ریال توسط این سازمان ها جمع آوری و میان  خانواده های آسیب دیده از ویروس 
کرونا توزیع شد. »قناد« از طبخ و توزیع شش  هزار پرس غذای گرم به همت چهار تشکل 
جوانان نیز خبر و ادامه داد: سازمان های مردم نهاد جوانان در بسته بندی و توزیع 10 هزار 

بسته معیشتی که توسط استانداری برنامه ریزی شده بود هم مشارکت فعالی داشتند.
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فرماندار نهبندان: 
هجوم ملخ ها و سم 

پاشی برای مقابله با 
آفت به محصوالت 

کشاورزی  
بهره برداران 

خسارت وارد کرده 
است که برای 

برآورد و جبران 
این خسارت ها 

باید مدیریت 
بحران استانداری 

ورود کند تا کمی 
از خسارت های 

کشاورزان جبران 
شود

رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی: منابع 

مورد نیاز برای مقابله 
با کانون های آلوده 

به ملخ صحرایی و 
جلوگیری از 

پیشروی این آفت 
بیش از 2 میلیارد 

تومان که مدیریت  
بحران متقبل شده 

است تا 800 میلیون 
تومان برای این منظور 

تخصیص دهد که 
این رقم به هیچ وجه 
کفاف نیاز را نمی دهد

موج جدید ملخ ، توفان به توفان 

اعتبارات هنوز در راه 
فرخ نژاد 

عرصه تهاجم شان رو به فزونی نهاده و از 40 به 45 هزار 
هکتار افزایش یافته است آن هم طی کمتر از یک هفته ای 
که آخرین گزارش خراسان جنوبی در باره ملخ های مهاجم 

صحرایی در این روزنامه منتشر شد.
اما جالب این جاست ملخ های مهاجمی که زابل را عرصه 
تاخت و تاز قرار داده اکنون در حال تغییر مکان بوده و 
راهی نهبندان شده اند که کانون های تهاجم این مهمانان 

ناخوانده جدید نیز در حال شناسایی است.
سلسله گزارش های خراسان جنوبی درباره هجوم ملخ 
های صحرایی به ابتدای اردیبهشت  همزمان با تهاجم این 
آفت های مخرب برمی گردد و این که تنها کانون تهاجم 
شان نهبندان بود و بعد از این دیگر شهرستان های مرزی 
استان یعنی درمیان، سربیشه  و زیرکوه نیز به فهرست 
مهاجمان مخرب اضافه شد اما چون کانون ها و عرصه 
های آلوده به این آفت در سه شهرستان دیگر در مقایسه 
با نهبندان به اندازه یک پنجم است بنابراین باید توجه ها 
برای مقابله با آفت به این کانون معطوف باشد چرا که کم 
کاری ها می تواند زمینه تهاجم ملخ ها را تا مرکز استان و 
دیگر نقاط توسعه دهد.اما باز هم گالیه فرماندار نهبندان 
از کمبود امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی برای مقابله 
با این آفت به دلیل پراکندگی و وسعت نقاط آلوده در این 
شهرستان بوده هرچند کمی این امکانات و تجهیزات در 
مقایسه با پیگیری های قبلی خراسان جنوبی افزایش 
یافته اما تا رسیدن به نقطه مطلوب آن هم در کوتاه ترین 

زمان فاصله زیادی است.
بنا به گفته او عرصه تهاجم ملخ های صحرایی طی یک 
هفته گذشته در این شهرستان از 40 به 45 هزار هکتار 
افزایش یافته و به همین نسبت برتعداد کانون ها و نقاط 
آلوده به آفت افزوده شده است.مقام عالی دولت در 
نهبندان امکانات و تجهیزات مقابله با ملخ های صحرایی 
را در شهرستان شامل چهار دستگاه اچ یو ال وی، 12 سم 

پاش پشتی، دو سم پاش تراکتوری و... اعالم و اظهار کرد 
که برای تامین سم هیچ مشکلی وجود ندارد و هر چه مورد 
نیاز باشد تامین است.همچنین به دستگاه های اچ یو ال 
وی شهرستان یک دستگاه اضافه و پنج سم پاش پشتی 

نیز خریداری شده اما هنوز به شهرستان نرسیده است.
به گفته بیکی به دلیل پراکندگی نقاط آلوده و وجود پوشش 
گیاهی باید از دستگاه های سم پاش پشتی استفاده کرد تا 

زیست بوم منطقه کمتر به مخاطره بیفتد.
او ادامه داد: هنوز با کمبود نیروی انسانی و ماشین آالت 

مواجه هستیم .

مدیریت بحران ورود کند
فرماندار نهبندان به هجوم ملخ های صحرایی به عرصه 
های کشاورزی اشاره و اظهار کرد که هجوم ملخ ها و سم 
پاشی برای مقابله با آفت به محصوالت کشاورزی بهره 
برداران خسارت وارد کرده است که برای برآورد و جبران 
این خسارت ها باید مدیریت بحران استانداری ورود کند تا 

کمی از خسارت های کشاورزان جبران شود.
بیکی ادامه داد: درخواست هواپیمای سم پاش هم شد 
اما سازمان جهاد کشاورزی با این درخواست موافقت 
نکرد چرا که اگر بخواهد به وسیله هواپیما با این آفت 
مقابله شود به زیست بوم منطقه خسارت وارد خواهد 
شد که شاید غیر قابل جبران باشد به همین دلیل 
بیشتر از سم پاش های دستی استفاده می شود.به 
گفته او هرچند با روش های دستی برای مقابله با آفت 
اقدام شده است اما طی این 40 روز  که ازهجوم ملخ ها 
به نهبندان می گذرد 16 هزار هکتار آفت زدایی شده 

است که اقدامی در خور به حساب می آید.

تهاجم ملخ از کانون زابل
او به حضور ملخ های مهاجم تا مرداد اشاره و اظهار کرد 
که ملخ های مهاجمی که زابل را نیز مورد تاخت و تاز قرار 
داده اند اکنون در حال تغییر مکان و مهاجرت به نهبندان 

هستند که به طور حتم بر نقاط آلوده، تعداد و وسعت کانون 
های شهرستان افزوده خواهد شد.او اضافه کرد: سازمان 
جهاد کشاورزی درخواست امداد رسانی از  نیروهای 
نظامی برای مقابله با این آفت  کرد که این نیروها هم 
موافقت خود را اعالم کردند اما هنوز  نیرویی به نهبندان 
برای کمک و یاری رسانی نیامده است.         آن طور که رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی هم می گوید: تاکنون 18 هزارو 
187 هکتار از کانون های آلوده به ملخ های صحرایی در 

شهرستان های آلوده به آفت سم پاشی شده است.

نیاز 2 میلیاردی برای مقابله
مهندس »قوسی« منابع مورد نیاز برای مقابله با کانون 
های آلوده به ملخ صحرایی و جلوگیری از پیشروی 
این آفت را بیش از دو میلیارد تومان اعالم و اظهار می 
کند که مدیریت بحران استانداری متقبل شده است تا 
800 میلیون تومان برای این منظور تخصیص دهد که 
این رقم به هیچ وجه کفاف نیاز را نمی دهد. او گفت : 
نیروهای نظامی  در هر شهرستان به تناسب امکانات و 
تجهیزاتی که داشتند خودرو و نیروی انسانی در اختیار 
جهاد کشاورزی برای مقابله با کانون های آلوده به 
ملخ صحرایی قرار دادند و این امکانات  و تجهیزات در 

نهبندان بیش از دیگر شهرستان ها بوده است.
به گفته وی به طور حتم اگر عرصه های زراعی و باغی 
در نقاط آلوده به ملخ های صحرایی خسارت دیده است 
،کارشناسان این خسارت را برآود می کنند و مدیریت 
بحران هم برای تامین منابع باید موضوع را پیگیری 

کند تا این خسارت ها جبران شود.

طغیانی نشده
همچنین هنوز هجوم ملخ ها در کانون های آلوده 
به آفت به حالت طغیانی نرسیده است تا بخواهیم از 
هواپیماهای سم پاش استفاده کنیم اما اقدامات اولیه 
برای جانمایی باند فرود در نهبندان به عنوان کانون 
عمده آلوده به آفت انجام شده است و به محض نیاز 
سازمان حفظ نباتات براساس هماهنگی انجام شده 
این نیاز را تامین می کند.او به این نکته نیز اشاره کرد 
براساس افق سه ساله ای که برای ریشه کن کردن 
این آفت پیش بینی شده است 32 میلیارد و 900 
میلیون تومان منابع برای تجهیز ناوگان مقابله با ملخ 
صحرایی نیاز است که این نیاز به سازمان حفظ نباتات 
کشور منتقل و درخواست امکانات و تجهیزات الزم 

شده است.

با خبرنگاران

خواسته فرماندار و امام جمعه در شورای اداری
خاموشی برق کم شود

دروگر- فرماندار زیرکوه و امام جمعه حاجی آباد در شورای اداری این شهرستان 
خواستار رفع خاموشی های بسیار برق شدند.به گزارش»خراسان جنوبی« در شورای 
اداری زیرکوه که به منظور معرفی دادستان و رئیس اداره برق این شهرستان تشکیل 
شد فرماندار و امام جمعه هر دو درخواست مهیا  شدن زیرساخت برای رفع خاموشی 
های برق زیرکوه را داشتندکه مهندس»دادگر« مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان دلیل قطعی را مربوط به پست 132 کیلو ولت قاینات دانست که رفع این 
مشکل به جد در حال پیگیری است.»عربشاهی« با انتقاد از کم کاری مدیران دستگاه 
های اجرایی زیرکوه برای جذب اعتبارات سال 98 از آن ها خواست همه تالش خود 
را برای جذب بیشتر منابع تا پایان سال مالی بکنند.بنابراین گزارش در این جلسه 
از زحمات مهندس »سلطانی« مدیر قبلی امور برق زیرکوه قدردانی و »مجیدی« به 
عنوان مدیر جدید معرفی شد.همچنین از خدمات»خسروی« دادستان قبلی زیرکوه 

قدردانی و حجت االسالم »حسینی« به عنوان دادستان جدید معرفی شد.
 

پیدا شدن فرد مفقود شده
 فرد 50 ساله مفقود شده در روستای فتح آباد بشرویه با چهار ساعت تالش نیروهای 
امدادی و انتظامی پیدا شد.رئیس جمعیت هالل احمر بشرویه گفت: با دریافت 
گزارشی مبنی بر مفقود شدن این فرد، تیم تخصصی جست و جو و نجات هالل احمر 
به محل حادثه اعزام شد. »علی رمضانیان مقدم«  با بیان این که پس از چهار ساعت 
جست وجو، فرد مفقود شده پیدا شد، افزود: با همکاری نیرو های انتظامی و امدادی 
هالل احمر و به کارگیری یک دستگاه پاراموتور خوشبختانه این فرد با سالمت کامل 

به آغوش خانواده باز گشت.

مهر، آغاز به کار هنرستان کشاورزی نیمبلوک 
اندازی راه  نیمبلوک  کشاورزی  تحقیقات  مرکز  در  کشاورزی   هنرستان 
 می شود.»مقری« مدیر مرکز تحقیقات  و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در دیداری 
که با فرماندار قاینات داشت اعالم کرد که مقدمات دریافت مجوز احیای هنرستان 
کشاورزی در مرکز تحقیقات کشاورزی نیمبلوک گرفته شده است و امیدواریم با 
همکاری مدیران شهرستان مهر امسال برای پذیرش دانش آموز در مقطع متوسطه 
دوم اقدام شود.»کریمی« فرماندار قاینات هم احیای هنرستان کشاورزی و مرکز 
تحقیقات کشاورزی نیمبلوک را گام بزرگی به منظور توانمندسازی و افزایش دانش 

کشاورزان و بهره وری دانست.

بازبینی پروژه های ایمنی و ترمیمی 
فرماندار بشرویه از پروژه های ایمن سازی و ترمیمی راه های شهرستان بازدید 
کرد. »شفیعی« ابتدا از راه روستایی چاه موتور های اتحاد ارسک بازدید کرد و 
گفت: آسفالت 10 کیلومتر از  مسیر این روستا جزو مصوبه های سفر استاندار به 
شهرستان است که به تازگی با قرار گرفتن  در فهرست طرح ملی ابرار آسفالت می 
شود.فرماندار بعد از  آن از پروژه های در دست اجرای راهداری بشرویه شامل ابنیه 
فنی و رویه آسفالت محور اصلی بشرویه - فردوس، پروژه احداث و تبدیل آبنما به پل 

در محور رقه - ارسک و احداث و تکمیل راهدارخانه ارسک بازدید کرد.

رفع کمبود آب شاهرخت پس از گزارش خراسان جنوبی

آقای وزیر نوش جان

مدیر امـور آب و فاضالب زیرکوه خبر از رفع مشـکل آب شـرب شـاهرخت داد.
این نوبت "غالمحسـینی" تماس گرفت و گفت: با تزریـق 165 میلیون تومان 
از محـل منابـع داخلـی ایـن امـور بـا وارد مـدار کـردن چـاه شـماره2، حفـر یک 
حلقه چـاه عمیـق و عملیـات پمپـاژ و تجهیـز چـاه جدید طی چهـار روز مشـکل 

اهالی شـاهرخت برطرف شـد. باالخره پـس از درج گزارش خراسـان جنوبی 
آن هم طی چند شبانه روز اقدامی در خور به حسـا ب می آید و باید گفت،آقای 
وزیر سـپاس از ایـن که لـب های خشـکیده و تـرک خـورده و کوزه های خشـک 
مناطق پیشـانی کشـور و رو سـتایی خراسـان جنوبی را بعـد از انتشـار گزارش 

»تشنه ام آقای وزیر« دیدید و لمس کردید و در این برهه ای که می دانیم دولت 
با محدودیت مالی  مواجه اسـت  اعتبار آب رسـانی به این نقاط را تامین کردید 
و سـپاس بیشـتر از این که گزارش خراسـان جنوبی را خواندیدو روسـتاییان  و 

مرزنشـینانی را که تشـنه به جرعه ای آب بودند ، سـیراب کردید.
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 اولین راننده زن 
اتوبوس درون 

شهری: وقتی 
خودم با اتوبوس 

به پمپ مراجعه 
و سوخت گیری 

می کنم، برای خیلی 
از آقایان جالب 
است چرا که به 

گفته آن ها، بسیاری 
از بانوان جرئت 
خیلی از کارها را 

ندارند

زهرا خسروی- عاشق جاده است، تفاوتی ندارد در 
دل شب باشد یا سپیده صبح، او پشت فرمان عالقه اش 
می نشیند تا نان همتش را بخورد و پا به پای همسر برای 
معاش خانواده تالش کند. می  گوید عشق رانندگی با 
خودرو های سنگین، به دوران کودکی  اش برمی گردد، 
همان روزها که پدر ،پشت فرمان کامیون می نشست و 
دل به پیچ و خم جاده می  سپرد. بزرگ تر که شد تصمیم 
گرفت مهارت پدر را با جدیت بیشتری بیاموزد و آن را در 

مسیر شغل و حرفه مورد عالقه اش به کار  گیرد.

آدم فضایی
»بتول هوشیار مقدم« متولد 56 و اولین و تنها راننده 
زن اتوبوس درون شهری استان است. دیپلم انسانی 
دارد و 10 سال می شود که به طور رسمی وارد این 
حرفه شده است، شغلی که به دلیل حرفه پدری و از 
کودکی با عشق رانندگی با تریلی شکل گرفت و سبب 
شد چند سالی پا در رکاب همسر سوار بر کامیون به 
دل جاده ها بزند اما به دلیل نگهداری از فرزندان 

نتوانست، همراه همیشگی او در این کار باشد.
می گوید: هفت خواهر و برادر هستیم که همراه دو نفر 
از آن ها شغل پدر را ادامه دادیم اما بقیه عالقه چندانی 
به آن نداشتند. البته پدر اوایل به دلیل آشنا بودن با 
سختی کار، مانع ورودم به این شغل و حرفه می شد 
چون بر این عقیده بود که کار برای مردان سخت است 
چه برسد به زنان  اما کوتاه نیامدم و بعد از دریافت 
گواهی نامه، همسرم مشوقم شد تا با اعتماد به نفس 

بیشتری پشت فرمان خودروهای سنگین بنشینم.

به خاطرات چند سال قبل هم برمی گردد؛ روزهای 
ابتدای ورود به این حرفه که به گفته وی، مردم با دیدن 
او انگار با آدم فضایی مواجه شده بودند. این را با لبخند 
می گوید و ادامه می دهد: وقتی افراد در شهر کوچکی 
مانند قاین مرا پشت فرمان مشاهده می کردند انگار، 
فردی از کره دیگر آمده است و افراد زیادی به خیابان 
می آمدند تا از نزدیک مرا پشت فرمان اتوبوس تماشا 

کنند.
او کار با تریلی را راحت تر از کار کردن روی اتوبوس 
درون شهری می داند و دالیلی برای گفته اش دارد. 
در جاده هر وقت خسته شدی، می توانی کنار بزنی و 
استراحت کنی اما شهر ترافیک خاص خود و مسئولیت 
جان مسافران را دارد، البته باید استاندارد نبودن 

خیابان ها را هم به این مشکالت اضافه کرد.
او از سختی کار هم غافل نمی شود و با اشاره به این که 
اوایل این شغل برای یک خانم آن هم در شهر کوچک و 
مذهبی مانند قاین بسیار سخت پذیرش می شد و به 
مذاق برخی خوش نمی آمد، می افزاید: پای عالقه 

که در بین باشد، تحمل سختی ها هم آسان می شود.
حاال او از شغلی که آن را به واسطه عشق و عالقه دنبال 
کرده است و شاید تصور آن برای زنان دیگر سخت و 
غیرقابل باور به نظر آید، احساس رضایت دارد و برخورد 
افرادی که او را تحسین می کنند و گاهی با او عکس 
می گیرند؛ خوشحالی اش را دو چندان می کند. می 
گوید: وقتی خودم با اتوبوس به پمپ مراجعه و سوخت 
گیری می کنم، برای خیلی از آقایان جالب است چرا 
که به گفته آن ها، بسیاری از بانوان جرئت خیلی از 

کارها را ندارند.
برای او هر روز این شغل خاطره است که شیرین ترین 
آن به سال 94 برمی گردد که به واسطه شغلش به 
پایتخت و شبکه یک دعوت شد اما خاطره تلخی در 
ذهن ندارد و آرزو می کند هیچ وقت نداشته باشد. 
هم  شود  منجر  جراحت  به  که  چنانی  آن  تصادف 
در کارنامه کاری خود ندارد و می افزاید: به دلیل 
استاندارد نبودن خیابان ها، روزانه 12 تا 13 ساعت 
توسط  رانندگی  قوانین  نکردن  رعایت  رانندگی، 
برخی شهروندان و ... گاهی پیش می آید که تصادف 

مختصری به وجود آید.
او یک بار به دلیل سختی کار، هماهنگ کردن زندگی 
و نگهداری فرزند کوچکش تا مرز استعفا هم پیش رفت 
اما عشق و عالقه به این حرفه، او را از این کار منصرف 
کرد تا جایی که می گوید: اگر دوباره عقربه های زمان 
به عقب برگردد همین شغل را انتخاب می کنم البته از 

نوع راننده تریلی.

هفت خان رستم
با  رانندگی  به  عشق  که  هم  دیگری  جوان  بانوی 
خودروهای سنگین به دوران کودکی اش برمی گردد، 
حاال هشت سال می شود که به آرزویش رسیده است و 
پا به پای همسر، از پله های تریلی 18 چرخ باال می رود 

و پشت فرمان قرار می گیرد.
»لیلی صیفی« 41 ساله، شاید هیچ گاه تصور نمی کرد 
با وجود عالقه زیاد به این کار، روزی راننده تریلی شود 
و در تاریکی شب و روشنایی روز، دل به جاده های دور 
و دراز بسپارد اما دست تقدیر و پشتکار زیاد، او را به 

آرزوهایش رساند.
حاال او عنوان اولین راننده زن ترانزیت خط اروپا را به نام 
خود ثبت کرده است. شغلی که به گفته وی، عالقه به آن، 
از کودکی و زمانی که هنوز پایش به پدال خودرو نمی 
رسید، در وجودش شکل گرفت. او ادامه می دهد: هشت 
سالم نشده بود که وانت پدرم را برداشتم و طوری به دیوار 
زدم که جرئت برگشت به خانه را نداشتم اما این موضوع 
هیچ وقت سبب ترس من برای انصراف از ادامه کار نشد. 
هنوز به یاد دارد، شبی که قرار بود 18 سالش تمام شود 
و روز بعد از آن، برای گواهی نامه رانندگی اقدام کند که 
تا صبح از خوشحالی خواب به چشمانش نیامد اما وقتی 
برای ثبت نام رفت، به او گفتند باید 18 سال و یک روز 
کامل شود.او ادامه می دهد: بعد از دریافت گواهی نامه 
به دلیل عالقه زیاد به رانندگی، چند سال مربی تعلیم 
رانندگی پایه 2 بودم اما بعد از آشنایی با همسر و ازدواج 
و تشویق او، برای گواهی نامه پایه یک اقدام کردم. برای 
گواهی نامه پایه یک هم هفت خان رستم را پشت سر 
گذاشتم. در همه آزمون ها به جز تپه، همان اول قبول 
شدم، در آزمون تپه هم باید سه تپه را با توقف، دنده 
کشی و ... پشت سر می گذاشتیم و وضعیت قبولی یا 
مردودی افراد با عبور از تپه اول و دوم، مشخص می شد، 
اما به دستور افسر راهنمایی و رانندگی سه مرتبه تپه ها 
را بدون مشکل با توقف، حرکت و دنده کشی صحیح 
پشت سرگذاشتم اما باز هم افسر مرا رد کرد در حالی 
که صدای کف و سوت آقایانی که برای شرکت در آزمون 

آمده بودند، به گوش می رسید.
15 ساعت همراه همسرش، پشت فرمان  او گاهی 
تریلی رانندگی می کند و در این باره قوانین داخل و 
خارج کشور را متفاوت می داند و می افزاید: رانندگی 
برای تریلی در اتوبان شنبه و یک شنبه ها در اروپا ممنوع 
است و باید یک روز در هفته هم تعطیلی داشته باشیم و 
این موضوع از صفحه »تاخوگراف« که نقش جعبه سیاه 

هواپیما را دارد، مشخص می شود.
به  رسیدن  در  را  پدرش  ویژه  به  خانواده  حمایت  او 

آرزوهایش بسیار تاثیرگذار می داند و معتقد است: 
بانوان می توانند از پس هر کاری بر آیند اما برای ورود و 
ماندگاری در این حرفه و شغل، باید یک مرد در کنار آن 

ها حضور داشته باشد.
او حاال به واسطه شغلش تمام اروپا را رفته و هر روز 
کاری برای او خاطره است، خاطره های تلخ و شیرین 
فراموش نشدنی که برخی برای او ماندگارتر شده اند. 
می گوید:روزی پس از عبور از مرز بازرگان و در حالی که 
پشت فرمان تریلی نشسته بودم ناگهان دچار سرگیجه 
شدم و دیگر متوجه چیزی نشدم و وقتی چشمانم را باز 

کردم، خود را در آمبوالنس دیدم. 
او از این حادثه به معجزه ای یاد و اظهار می کند: پس از 
پرت شدن از تریلی با ارتفاع 2 متری به قسمت خاکی 
جاده و ... بعد از انتقال به بیمارستان خوی و گرفتن 
عکس از نقاط مختلف بدن، پزشکان و کادر درمانی از 
این حادثه به معجزه ای یاد کردند و برای اطمینان بیشتر 

مرا به بیمارستان دیگری ارجاع دادند.
او خاطره شیرینی هم دارد که به حمل بار سنگ به کشور 
فرانسه برمی گردد. وی می افزاید:موقع رسیدن به 
مقصد در حالی که پشت فرمان بودم، باید دنده عقب 
بار را وارد سوله می کردم؛ کاری که چندان راحت نبود 
چون جابه جا کردن تریلی آن هم دنده عقب کار بسیار 
سختی است اما من بدون صدمه به سقف سوله این کار 
را کردم و مورد تشویق کارگران خارجی و صاحب سوله 
قرار گرفتم. او خدا را شکر می کند که نه تصادف کرده و 
نه جریمه شده است اما سخت ترین قسمت کار را مربوط 
به معطلی های پشت مرز می داند که باید گاهی روزها 
یا یک هفته در نوبت و بدون چشم بر هم زدنی منتظر 

بمانند تا نوبت به آن ها برسد.

زیباییماجرای 2 بانوی متفاوت

رنگ موی طبیعی

مواد الزم: زرده تخم مرغ: یک عدد/ روغن کنجد: یک قاشق غذاخوری/ روغن 
سیاهدانه: یک قاشق غذاخوری/ حنا: یک قاشق غذاخوری/ وسمه: نصف 

قاشق غذاخوری/ پودر میخک: یک قاشق مرباخوری
طرز تهیه: ابتدا حنا را در آب بخیسانید تا مانند ماست نرم  شود. سپس وسمه را 
کم کم به آن اضافه کنید و هم  بزنید و وقتی یکدست شد، بقیه مواد را بیفزایید. 
ترکیب حاصل را به موها تا کف سر بمالید و سر را با کاله رنگ بپوشانید و بگذارید 

دست کم چهار ساعت روی سر بماند.
دکتر »ناصر رضایی پور« متخصص طب سنتی ایرانی با اشاره به این که این 
رنگ مو آثار درمانی مانند کاهش ریزش و تقویت پیاز مو، رفع خشکی پوست 
سر و موها، رفع شوره سر و ... را به همراه دارد، گفت: حاصل این کار، رنگ 

بلوطی زیبا ست.

مشاور حقوقی

اذیت همسایه
ساختمان ما چهار طبقه است، می خواستیم به یکی از مالکان ساختمان که 
طبقه خود را به اجاره واگذار کرده است و حق شارژ و دیگر هزینه ها را تقبل نمی 
کند و موجب اذیت ساکنان دیگر طبقه ها می شود، طرح شکایت کنیم. باید از 

کجا شروع کرد؟ آیا استشهاد از همسایه های ساختمان الزم است؟
»ابراهیم صفری«- کارشناس حقوقی: در صورت داشتن مدیر ساختمان، او می 
تواند برای این کار اقدام کند، در غیر این صورت و ایجاد مزاحمت برای همه، با 

تنظیم استشهادیه از طریق قانون اقدام کنید.

سنجش کالس اولی ها از اول مرداد
سنجش دانش آموزان بدو ورود از اول مرداد آغاز می شود. رئیس آموزش و پرورش 
استثنایی با اشاره به این که امسال دستورالعمل جدیدی برای سنجش دانش آموزان 
پیش دبستانی و بدو ورود دریافت نشده است، به »خراسان جنوبی« گفت: ثبت نام 
دانش آموزان برای سنجش در 14 پایگاه شهری و روستایی از 15 تیر آغاز می شود. 
»بااطمینان« از آغاز به کار پایگاه های سنجش از اول مرداد بر اساس نوبت دهی به 

دانش آموزان خبر و ادامه داد: سال گذشته 42 نفر در پایگاه های بیرجند پذیرش می 
شدند اما امسال این تعداد به 20 نفر کاهش یافته است که باید پایگاه ها در دو شیفت 
فعال شود. وی با اشاره به این که سال گذشته 17 هزار و 200 دانش آموز بدو ورود و 
پیش دبستانی سنجش و کمتر از یک درصد آن ها به مدارس استثنایی ارجاع شدند، 

افزود: امسال پیش دبستانی ها از اول مهر سنجش خواهند شد. 

فهرست 685 نفره کرونا 

 نهبندان از انتهای جدول
مبتالیان جدا شد

روز گذشته با شناسایی 6 مورد جدید مبتال به کرونا؛ آمار مبتالیان در استان به 
685 نفر رسید. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: از این 
تعداد نهبندان، سرایان و بیرجند به ترتیب هر کدام سه و دو  و یک بیمار دارند. 
»مهدی زاده« از ترخیص 632 نفر با حال عمومی خوب و بستری هشت بیمار 
خبر داد و افزود: یک نفر بدحال و آمار جانباختگان هم بدون تغییر 45 نفر است. 
به گفته وی، بر این اساس، بیرجند، طبس و درمیان به ترتیب با 216، 154 و 
83 نفر بیشترین آمار مبتالیان را دارند و قاینات، زیرکوه، سرایان، فردوس، 
بشرویه، نهبندان، سربیشه و خوسف به ترتیب هر کدام با 69، 46، 41، 27، 

19، 17، هشت و چهار مبتال در رده های بعدهستند.

10 شیرزن پشت فرمان غول های آهنی

10 بانوی راننده دارای گواهی نامه پایه یک در استان فعال هستند. رئیس 
انجمن صنفی رانندگان بیرجند با اشاره به این که این بانوان روی خودروهای 
سنگین مانند تریلی، ده چرخ و ... و در مسیرهای داخلی و برون مرزی فعالیت 
می کنند، به خبرنگار ما گفت: به طور عمده میانگین سنی این بانوان جوان تا 
میان سال و سابقه کاری آن ها 10 سال است. »مرکی« بیشترین آمار را مربوط 
به بیرجند دانست و افزود: رانندگی با خودروهای سنگین آن هم در دل جاده 
ها، کار بسیار سخت و طاقت فرسایی است که بانوان استان به خوبی از پس آن 

برآمده اند. 

آموزی  دانش  کوتاه  فیلم  جشنواره  ششمین 
»مدرسه« هالل احمر برگزار می شود.

این  گفت:  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر   
جشنواره در همه مقاطع تحصیلی در بخش های 
اصلی شامل داستانی،پویانمایی، مستند، علمی 
و آموزشی، کلیپ، ویدئوبالگ و تیزر تبلیغاتی با 
تاکید بر برند ایرانی و بخش های جانبی شامل 
می  برگزار  تبلیغاتی  اقالم  و  فیلم نامه نویسی 
هنری  استعدادهای  کشف  »رضایی«  شود. 
دانش آموزان، ایجاد زمینه برای بروز استعدادها 
و تربیت نیروهای خالق و شبکه سازی مستعدان 
هنر را از مهم ترین اهداف برگزاری این جشنواره 
دانست و افزود: عالقه مندان می توانند آثار خود 

را تا 31 تیر  در سایت مد نظر بارگذاری کنند.

جشنواره 
فیلم برای 
دانش آموز

500 هکتار زمین بی حصار در بیرجند

خسروی- وجود زمین  های خالی و بدون حصار در بیرجند که با یک نگاه گذرا 
تعدادشان کم نیست، از چالش های چند ساله ای است که نه تنها مشکالت 
زیادی برای برخی شهروندان در نقاط مختلف شهر به وجود آورده بلکه در 
جلسه های مختلف بارها زبان سکاندار امور شهری را هم به گالیه باز کرده 
است اما حال معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند از حصارکشی 
بیشتر اراضی بزرگ و متعلق به بنیاد مستضعفان و اداره کل اوقاف و امور خیریه 
خبر می دهد و می گوید: سال گذشته برای 50 قطعه زمین مجوز حصارکشی 
صادر شد.»فخیم زاده« مساحت بیرجند را حدود 3 هزار و 300 هکتار مطرح 
می کند و با اشاره به وجود 500 هکتار اراضی بارگذاری نشده، آن را عدد 
قابل توجه و باالتر از نرم کشوری می داند و می افزاید: یکی از مشکالت بزرگ، 
نبود قوانینی برای تعیین تکلیف بسیاری از اراضی مانند بنیاد مستضعفان و 
... توسط مراجع باالدست است. از طرفی، زمین هایی با کاربری خدماتی و 
آموزشی بارگذاری نشده وجود دارد که نه اجازه تغییر کاربری داده و نه بی نیازی 
به آن اعالم می شود.وی با اشاره به این که اداره کل راه و شهرسازی به جز 400 
هکتار اراضی حاشیه بولوار شهید ناصری و زعفرانیه، اراضی زیاد دیگری ندارد، 
می افزاید: بقیه زمین ها یا با کاربری فضای سبز و مربوط به شهرداری یا جزو ریز 

دانه هاست که باید تعیین تکلیف شود.
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