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یادداشت  

محمد حسین با کمال

درس هایی آموزنده از کرونا

اولین رئیس مجمع نمایندگان استان در یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی انتخاب شد. به 
گزارش خبرنگار ما، مجمع نمایندگان استان با 
اجماع آرا، »حسین خسروی اسفزار« نماینده مردم 
بیرجند، درمیان و خوسف را برای مدت یک سال به 

عنوان رئیس دوره ای مجمع انتخاب کرد.
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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 61 سال پیش         
 در روزنامه

خسارت سیل

روزنامـه خراسـان در شـماره 2843 به تاریخ 10 فروردیـن 1338در مطلبی 
در صفحـه 6 آورده اسـت: عـده ای از اهالـی خـوان از توابـع درخـش بشـیر و 
خورشـید سـرخ بیرجند مراجعه و تقاضا داشـتند که بر اثر جاری شـدن سـیل 
دو رشـته قنـات از قریـه خـوان کـه در حـدود دو هـزار نفر جمعیت دارد مسـدود 
گردیـده باغـات و اشـجار کلیـه محصـول آنهـا مـورد حملـه سـیل واقـع شـده و 

تقاضـای کمک داشـتند.

مسئول روابط 
عمومی اداره کل 
تامین اجتماعی: 
قرار است بیمه 

بیکاری اسفند 
کارگران آسیب 

دیده ازکرونا 
تا پایان خرداد 
پرداخت شود

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

چهار سـال اسـت که هیچ اقدامی بـرای روکش  ●
و ترمیـم آسـفالت راه ارتباطـی اسـماعیل آبـاد- 
دیهـوک انجـام نشـده اسـت و ایـن مسـیر وضعیت 
مناسـبی نـدارد و در صـورت عبـور فـرد بیمـار یـا 
مـادر بـاردار مشـکالتی بـرای آن هـا بـه وجـود می 
آید و افـزون بر ایـن، السـتیک خودروها هـم دچار 

مشـکل مـی شـود. مسـئوالن اقـدام کننـد.
از زحمـات کادر آزمایشـگاه شـبکه بهداشـت و  ●

درمان نهبنـدان کـه در ایـن روزهای شـیوع کرونا 
خالصانـه بـرای خدمـت بـه مـردم تـالش و بـا خطر 

دسـت و پنجـه نـرم مـی کننـد، تشـکر مـی کنم.
بـا توجـه بـه بازگشـایی پـارک کـودک، بانـوان  ●

و ... در طبـس، چـرا بـاغ گلشـن هنـوز تعطیـل 
اسـت؟ بازگشـایی بـاغ گلشـن و بوسـتان جویبـار 
بـه عنـوان فضاهـای آرامـش بخـش شـهر بـه ویـژه 
در شـب های گـرم، نیازمند تجدید نظر مسـئوالن 
اسـت تـا هـم از حجـم انبـوه جمعیـت در بوسـتان 
شـهدای گمنـام و میـدان معلـم کاسـته شـود و هم 
ورزش صبحگاهـی بـا رعایـت دسـتورالعمل های 

بهداشـتی ادامـه یابـد.
 آسفالت جاده شوسف به افضل آباد نهبندان  ●

تردد  موضوع  این  و  ندارد  مناسبی  وضعیت 
خودروها را با مشکل مواجه و هزینه های زیادی به 
افراد تحمیل می کند، کاش استاندار بازدیدی هم 

از این جاده داشته باشد بلکه سامان دهی شود.
شهروندان ساکن کوچه های اجتهاد، شرافت  ●

و 9 دی مهرشهر برای خروج از این منطقه و ورود 
به بولوار شعبانیه و دیگر نقاط باید مسیر طوالنی 
را طی کنند، در صورتی که با ایجاد یک زیرگذر 
از خیابان 9 دی به کارگران، به راحتی می توان 

مسیر رفت و آمد را کوتاه و راحت تر کرد.
روستای ماهانی عربخانه نهبندان بیشتر مواقع  ●

با قطع آب مواجه است و با وجود پیگیری موضوع، 
مسئوالن فقط وعده پیگیری می دهند اما اقدام 

موثری انجام نمی شود.
 حدود سه هفته است آب روستاهای مسیر  ●

هشتوگان، ملوقان، فراتان، رودره و روستاهای 
اطراف آن در نهبندان قطع و وصل می شود و اگر 
هم آبی باشد، همه خانواده ها به آن دسترسی 
مشکل  هنوز  زیاد،  پیگیری  وجود  با  و  ندارند 
برطرف نشده است. با توجه به گرمی هوا، شیوع 
این  در  سالمند  زیاد  جمعیت  و  کرونا  ویروس 
روستاها، مسئوالن فکر جدی تری برای رفع 

مشکل بردارند.

رقص کرونا در تاالرهای عروسی
  ضحی- مهمان ها یکی یکی از راه می رسیدند، قرار بود 
جلسه عروسی با رعایت دستورهای بهداشتی برپا شود 
تا جشن شادی به دور از کرونا باشد. برای این کار هم 
طبق پروتکل ها آقایان در محوطه باز استقرار داشتند 
و در سالن بانوان هم صندلی ها به گونه ای چیده شده 
بود که مهمانان به صورت خانوادگی و یکی درمیان 
سالن  جای  جای  در  اقدامات،  همه  با  اما  بنشینند 
کمترین خبری از رعایت همان حداقل ها نیز دیده نمی 
شد. ماسک و دستکش نه تنها در بین مهمانان بلکه نزد 
عروس و داماد هم چندان نمودی نداشت. هدیه ها بی 
پروا به دست عروس و داماد می رسید، اسکناس هایی 
که امکان آلودگی آن وجود داشت، به راحتی در دست 
زوج جوان قرار می گرفت، کار به همین جا ختم نمی شد 
و آن هایی که برای دقایقی با عروس مجلس، شادی می 

کردند، کرونا را از یاد می بردند و بی پروا به سالمت خود 
و دیگران می تاختند و ...

با آغـاز کرونـا مراسـم عروسـی بـا تاخیـر همـراه شـد، اما 
برخی تـا دیدنـد کمـی از تـب و تـاب آمارها کاسـته شـده 
اسـت و مسـئوالن هـم تصمیـم هایـی بـرای برداشـتن 
برخـی از محدودیـت ها گرفتـه اند امـا تاالرهـا همچنان 
بسـته اسـت رو بـه برگـزاری مراسـم عروسـی در خانه ها 
و بـاغ هـا گذاشـتند تا ایـن کـه مسـئوالن اسـتان باهدف 
قطع زنجیره کرونـا، به تاالرهای عروسـی بـا 50 درصد 
ظرفیت، اجازه بازگشـایی دادند و هرچند رعایت نکات 
بهداشـتی توسـط مهمانـان هـم بـا هـدف بازگشـایی 
تاالرهـا مـد نظـر بـود، امـا آن چـه در برخـی از تاالرهـا در 
ایـن چنـد شـب بـه چشـم خـورد، رعایـت نشـدن فاصلـه 
گـذاری اجتماعـی و بـی توجهـی بـه اسـتفاده از ماسـک 

و دسـتکش توسـط مهمانـان بـود. ایـن موضـوع تاسـف 
برانگیز در حالی مطرح اسـت کـه چند روزی آمـار کرونا 
در اسـتان رو بـه فزونـی گذاشـته اسـت. رئیـس اتحادیـه 
صنف اغذیه فروشان، رسـتوران ها و تاالرهای پذیرایی 
بیرجنـد ضمـن رد موضـوع تعطیلـی دوبـاره تاالرهـا 
گفـت: عـروس و دامادهـا برای مراسـم عروسـی خـود از 
مـدت هـا قبـل تـدارک دیـده انـد و راهـی جـز برگـزاری 
مراسـم عروسـی ندارنـد و برخـی با توجـه به بسـته بودن 
تاالرهـا در فضاهـای کوچـک تـر و در خانـه هـا و بـاغ هـا 
اقـدام بـه برگـزاری مراسـم عروسـی کردنـد. »محمـود 
آبادی« با بیـان این کـه اگر تاالرهـا دوباره تعطیل شـود، 
کنترل شـیوع کرونا در این مجالس سـخت خواهد بود، 
افزود: زوج هـا تـالش می کنند تا قبـل از محرم، مراسـم 
عروسـی خود را برگزار کنند و در بدترین حالت ممکن، 
اگر تاالرها بسـته شـود مردم مراسـم را در نقاط کوچک 

تـر و در خانـه هـا برگـزار خواهنـد کرد.

اکبری - آخرین وعده برای پرداخت بیمه بیکاری به 
افراد متضرر از کرونا به ایام عید فطر برمی گردد و حال 
با گذشت بیش از سه ماه  از ثبت درخواست افراد بیکار 
برای برخورداری از حق بیمه بیکاری و گذشت چند 
روز از آخرین وعده هنوز شاهد تحقق این امر نیستیم. 
»خراسان جنوبی« در آخرین پیگیری های خود از تحقق 
وعده پرداخت بیمه بیکاری در مطلبی با عنوان » نوش 
دارو بعد مرگ سهراب، تسهیالت بیکار شده ها« به این 
موضوع پرداخت. بنا بر آخرین آمار ارائه شده از سوی 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از پنج هزار 
و 860 نفر متقاضی استفاده از بیمه بیکاری شدند که 
پنج هزار و 30 نفر مشمول بیمه بیکاری هستند. حال 
از این که چه تعداد افراد بیمه بیکاری به آن ها پرداخت 
شود موضوعی است که سازمان تامین اجتماعی به آن 
می پردازد. کارگر یک رستوران که اسفند درخواست 

خود را برای استفاده از بیمه بیکاری ثبت کرده است، 
گفت: خرداد به نیمه رسیده است اما هنوز بیمه بیکاری 
دریافت نکرده ام. یک کارفرما هم اظهارکرد که به دلیل 
تعطیالت طوالنی و نداشتن درآمد مجبور به تعدیل نیرو 
شدم تا آن ها بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند اما 
هنوز نه تنها هیچ کدام بیمه بیکاری دریافت نکرده اند 
بلکه به دلیل شرایط مطرح شده نمی توانم از تسهیالت 

12 تا 16 میلیونی هم استفاده کنم.
مدیـر کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا بیـان ایـن کـه 
افـراد متضـرر از کرونـا فقـط مـی تواننـد از یـک حمایت 
برخوردار شـوند، افـزود: اگر افـراد، متقاضی اسـتفاده 
از بیمـه بیـکاری هسـتند تسـهیالت دیگـری بـه آن هـا 
اختصـاص نمـی یابـد و اگـر کارفرما قصـد برخـورداری 
از تسـهیالت 12 تا 16 میلیونی دارد باید همه شـرایط 
را داشته باشد و افراد متقاضی بیمه بیکاری از دریافت 

آن انصـراف دهنـد. بـه گفتـه »اشـرفی« پرداخـت بیمـه 
بیـکاری بـر عهـده تامیـن اجتماعـی اسـت و اداره کار 
اسـامی افـراد مشـمول را بـه تامیـن اجتماعـی ارسـال 
کـرده اسـت. بـه گفتـه وی پرداخـت بیمـه بیـکاری در 
مرحله  دریافت شـماره حسـاب از متقاضیان اسـت و به 

زودی انجـام مـی شـود. 
مسئول روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی نیز با 
اشاره به این که پایش افراد انجام شده است، گفت: قرار 
است بیمه بیکاری اسفند کارگران آسیب دیده ازکرونا 
تا پایان خرداد پرداخت شود.  به گفته »تیزکاری« آمار 
استانی برای پرداخت حق بیمه بیکاری اسفند در 
اختیار نیست و بخشی از اقدام برای شناسایی افراد 
توسط اداره کار انجام می شود و در ادامه مسیر بر عهده 
تامین اجتماعی است و این که چه تعداد افراد مشمول 

بیمه بیکاری شوند مشخص نیست.  

مشموالن بیمه بیکاری سرگردان وعده ها
هشدار به روند افزایش کرونا

هرچند از ابتدای هفته گذشته شاهد اعالم آمار تک رقمی از تعداد مبتالیان به کرونا 
در استان و در کنار آن، رفع برخی محدودیت ها و بازگشایی تاالرهای عروسی بودیم، 
اما نمودار ابتال از روز پنج شنبه گذشته با شناسایی 23 مورد و 15 نمونه مثبت جدید 
در روز گذشته در استان و به ویژه در بیرجند و نهبندان صعودی تر شد، موضوعی 
که سبب شد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند درباره شرایط پیش آمده هشدار 
دهد و خواستار رعایت جدی تر نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی توسط 
شهروندان شود. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به این که 
از 15 مورد جدید ابتال به کرونا طی روز گذشته، 12 نفر مربوط به نهبندان است و 
بیرجند، قاین و درمیان هر کدام یک مبتال در این فهرست دارند، گفت: با احتساب 
تعداد مبتالیان در روز سه شنبه و چهارشنبه گذشته به ترتیب با 7 و 8 بیمار، مجموع 
مبتالیان استان به 738 نفر افزایش یافت. دکتر »مهدی زاده« از ترخیص 683 
بیمار با حال عمومی خوب و بستری 9 نفر در بیمارستان ها خبر و ادامه داد: آمار 
فوتی ها هم بدون تغییر، 46 نفر است. به گفته وی، بر اساس آخرین آمار، بیرجند، 
طبس، درمیان و قاینات به ترتیب با 231، 154، 92 و 76 نفر مبتال در رده های اول 
تا چهارم تعداد مبتالیان به کرونا قرار دارند و سرایان، زیرکوه، نهبندان، فردوس، 
بشرویه، سربیشه و خوسف به ترتیب با 48، 46، 32، 28، 19، هشت و چهار بیمار 

در رتبه های بعدی تعداد بیماران ایستاده اند.  

امتحانات نهایی حضوری از امروز
انصاری - امتحانات نهایی دانش آموزان از امروز به صورت حضوری برگزار می 
شود و داشتن ماسک و دستکش برای دانش آموزان الزامی است. مدیر کل آموزش 
و پرورش با بیان این که دستورالعمل های بهداشتی برگزاری امتحانات نهایی 
به مدارس ابالغ شده است، به خبرنگار ما گفت: داشتن ماسک و دستکش برای 
دانش آموزان در جلسه امتحانات الزامی است، البته اگر دانش آموزی ماسک و 
دستکش نداشته باشد، توسط مدرسه تامین می شود. »واقعی« افزود: بر ضد عفونی 
حوزه های امتحان نهایی تاکید شده است تا خطری دانش آموزان را تهدید نکند و در 
کنار آن حوزه های امتحان نهایی افزایش یافته است تا دانش آموزان با مشکل مواجه 
نباشند. وی از برگزاری امتحانات نهایی در 79 حوزه خبر داد و گفت: آزمون ورود 

به مدارس تیزهوشان 27 تیر و آزمون تیزهوشان پایه دهم 24تیر برگزار می شود.

تکرار عهد ناگسستنی با معمار کبیر انقالب 

مراسم سی و یکمین سالگرد رحلت امام خمینی )ره( در 
حالی برگزار شد که نه تنها گذشت زمان بلکه شیوع کرونا 
هم باعث نشد تا مردم از حضور در  آن  صرف نظر کنند بلکه 
در جای جای استان ضمن رعایت توصیه های بهداشتی، 
عهد ناگسستنی خود با معمار کبیر انقالب را تکرار کردند. 
در مراسمی که در بیرجند برگزار شد، نماینده ولی فقیه 
گفت: امام خمینی )ره(یک مکتب و اندیشه ناب اسالمی 

است و این اندیشه نه تنها ایران بلکه جهان را متحول کرد. 
حجت االسالم والمسلمین »عبادی« افزود: آن چه امروز 
باهدف انسانیت و اسالمیت در دنیا باقی مانده است، به 
دلیل انقالب اسالمی و اندیشه امام راحل )ره( است. به 
گفته  وی  امام خمینی)ره( در مقابل استکبار جهانی ایستاد 
و آن ها را مایه فساد دانست، اما هنوز عده ای به دنبال تفکر 
لیبرال دموکراسی غرب هستند. وی با اشاره به این که 

دانشمندان غرب و شرق در مقابل اندیشه امام متواضع 
هستند، افزود: نباید اندیشه امام )ره( را با منافع روزمره 
دنیایی معامله کنیم. او اظهار کرد که  امروز جهان به بن 
بست رسیده است و فقط یک راه دارد وآن هم اسالم نابی که 
امام براساس اجرای عدالت نشان داده است. بنا به تصریح 
وی، تفکر امام خمینی)ره( همیشه زنده است، چرا که او یک 
شخص نیست، بلکه یک اندیشه و مکتب محسوب می شود.
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زهرا قربانی 

روزی که با هزاران امید و آرزو درها را باز و گرد و غبار 
از دستگاه ها بعد از سه ماه تعطیلی، پاک کردند تصور 

شکست کرونا در ذهن شان تداعی شد.
ــای تعطیلی را بــه امــیــد گشایشی  ــ آن هــا کــه روزه
ــد و در ایـــن مـــدت پشت  ــودن دیــگــر ســپــری کـــرده ب
ــود در  ــده بـ ــش ــرم ن ــوی هــیــچ نــهــادی گـ ــان از سـ شـ
ــی دســـتـــان ورزشـــکـــارانـــی  ــرم ــار فـــشـــردن گ ــظ ــت ان
ــد را در دل ــیـ ــا حـــضـــورشـــان امـ ــ ــه ب ــ ــد ک ــ ــودن ــ  ب
 آن ها روشن کنند اما انگار این ویــروس قصد ندارد 
دست از سر آن ها بردارد و می خواهد آن ها را در وقت 

دوم ضربه فنی کند.
عطر بازگشت نشاط و شادابی کوچه را فرا گرفته است 
اما در باشگاه خبری از هیجان نیست، پشت بیشتر 
دستگاه ها ورزشکاری حضور ندارد و فقط پنج نفر در 
حال تمرین هستند آن هم در باشگاهی که ظرفیتش در 
شرایط فعلی که باید قوانین بهداشتی رعایت شود در 
هر شیفت 10 برابر این تعداد است .فاصله بین دستگاه 
ها مناسب و شرایط بهداشتی رعایت و ضدعفونی محل 
هم انجام شده است. آن طور که حاضران در باشگاه 

مطرح می کنند این جا روزی جای سوزن انداختن 
نبود و شیفت ها با حضور مربی ها پشت سر هم برگزار 
می شد اما هم اکنون از هشت مربی فقط یک نفر به 

باشگاه می آید.
با »عظیمی« مدیر یکی از بزرگ ترین باشگاه های 
فعال شهر بیرجند در بخش بانوان همکالم می شوم. 
دردهایش به وسعت باشگاهش بزرگ است، نمی داند 
از کدام بگوید فقط کم مانده است ،خون گریه کند، 
توانش را در مقابل شرایط سختی که این روزها با آن 

روبه رو شده از دست داده است.
می گوید: بیش از سه میلیارد تومان برای راه اندازی 
این باشگاه در وسعت ۶00 متر مربع هزینه کردم 
راه  تنها  نیز  ام  خانواده  اعضای  خودم  بر  افزون  و 
درآمدشان این باشگاه است. دلمان خوش بود که بعد 
از سه ماه تعطیلی اجباری به دنبال شیوع ویروس کرونا 
در حالی که هیچ حمایتی از سوی نهادی نشدیم، 
حداقل ورزشکاران حمایت خواهند کرد اما این طور 
نشد و در 10 روز گذشته از فعالیت باشگاه، استقبال 

خیلی کم بوده است.
به گفته وی از هشت مربی فعال در این باشگاه فقط 
یک نفر برای یک شیفت فعال است و بقیه همچنان 

بیکار و بدون حقوق روزگار را به سختی سپری می 
کنند و باشگاه هم توان حمایت از آن ها را ندارد. با این 
وضعیت نمی دانم چقدر باید کار کنم تا بتوانم حقوق 

مدیر داخلی ام را پرداخت کنم.
او می گوید: در حالی شهروندان به باشگاه ها مراجعه 
نمی کنند که بازارها، بانک ها و معابر شهر مملو از 

جمعیت است. 
وی به نکته جالبی اشاره می کند که زندگی یعنی 
انسان  این همه  تحرک، یعنی رفتن در دل مرگ، 
در جاده ها کشته می شوند آیا دیگر هیچ فردی به 
مسافرت نمی رود؟، تعداد زیادی در دریا غرق می 

شوند آیا هیچ فردی به دریا نمی رود؟
او از شهروندان و ورزشکاران می خواهد که از شرایط 
موجود واهمه نداشته باشند و به سمت باشگاه ها 
بیایند و با حضورشان التیام بخش دردهای بی صدای 
بخشی باشند که همه سرمایه خود را در راه ورزش 

گذاشته اند.

وعده های مسئوالن، حرف بود
او با اشاره به این که کرونا ضربه بزرگی به این بخش 
اساسی ورزش استان زد، ادامه می دهد: امیدی به 
حمایت مسئوالن وجود ندارد چون همه وعده ها در حد 
حرف بود و در عمل هیچ حمایتی از باشگاه ها رخ نداد.
به گفته وی قشر باشگاه دار از یارانه و سبد معیشتی 
محروم است و حتی وام یک میلیون تومانی به آن ها 

تعلق نگرفت. 
تسهیالتی هم که برای قشر آسیب دیده از کرونا در 
نظر گرفته شد شرایط سختی داشت و به درد آن هایی 
خورد که نیروهای تحت پوشش آن ها واجد بیمه بودند 
در حالی که این موضوع برای باشگاه ها مقدور نیست 
و آن ها نمی توانند مربی را که روزانه در باشگاه های 
مختلف فعال است و ثابت در یک باشگاه نیست بیمه 

کنند به همین دلیل از این وام هم بهره ای نبردیم.

نبود حمایت
مدیر یکی دیگر از باشگاه ها که از وضعیت موجود 
رضایت ندارد با اشاره به استقبال اندک در مدت 
بازگشایی می گوید: حمایت مسئوالن از باشگاه ها 
در حد وعده بوده است و تسهیالت در نظر گرفته شده 
با کارمزد باال، شرایط سخت و بازپرداخت کوتاه ارائه 
شده که فایده ای برای باشگاه ها نداشته است. وی 
ادامه می دهد: افراد زیادی هزینه زندگی شان را از 
درآمد باشگاه ها تامین می کنند اما در این سه ماه نه 
تنها هیچ درآمدی نداشته اند بلکه باید اجاره و قسط 
های تعویقی را هم پرداخت می کردند و به اجبار برخی 
از آن ها تجهیزات باشگاه را فروخته اند و در مواردی 

هم باشگاه ها تعطیل شده است.
به گفته وی ورزش و جوانان به جای حمایت فقط 
باشگاه ها را زیر ذره بین قرار داده و منتظر است 
کوچک ترین خطایی در باشگاهی رخ دهد تا با آن ها 

برخورد شدید داشته باشد.

شرایط سخت پرداخت وام
مدیر یکی دیگر از باشگاه ها نیز با اشاره به استقبال 
اندک از فعالیت دوباره، می گوید: نظارت ها زیاد است 
اما از حمایت خبری نیست و مدیران فقط آمار و گزارش 
عملکرد ارائه می کنند در حالی که در عمل اقدامی 
برای فعال ماندن باشگاه ها  انجام نشده است. »کاوه« 
درباره وام 1٦ میلیونی در نظر گرفته شده برای کمک 
به باشگاه داران و مربیان این طور اظهارنظر می کند 
که این وام در شرایطی پرداخت می شود که فهرست 
بیمه ارسال شده باشد در حالی  که در شرایط معمولی 
باشگاه داران فهرست بیمه را ارسال نمی کنند، چون 
مربیان حقوق بگیر ثابت نیستند و  به طور درصدی کار 
می کنند. از سوی دیگر بخش خصوصی هم اجاره را 

دریافت کرده و درصد اندکی از آن را بخشیده است. 
وی می گوید :  در حالی در ورزش سرمایه گذاری کردم 
و همه سختی ها را تحمل می کنم که اگر این مبلغ را 
در بانک می گذاشتم چند برابر سود می کردم . به طور 
حتم ادامه این روند بسیاری از باشگاه داران را مجبور 

به تعطیلی کار خواهد کرد.

چاره کار،گذشت زمان 
مدیـر کل ورزش و جوانـان در پاسـخ بـه گالیـه هـای 
مطـرح شـده از نبـود حمایـت، مـی گویـد: بـا توجـه بـه 
شـرایط موجـود، اسـتقبال کـم از باشـگاه هـا طبیعـی 
اسـت و نیاز بـه گذشـت زمان وجـود دارد تـا بـا مدیریت 
جامعه باشـگاه داران و رعایت نکات بهداشـتی وکمک 
رسـانه ها این اطمینان خاطر به مردم داده شود که آن 
هـا بـه سـمت باشـگاه هـا هدایـت شـوند و امیدواریم در 

ماه هـای آینـده شـاهد ایـن موضـوع باشـیم.
 12 بـه گفتـه »عزیـزی« از سـوی وزارت تسـهیالت 
درصـدی بـرای حمایـت از باشـگاه هـای آسـیب دیـده 
از کرونـا در نظـر گرفته شـد کـه از 21۶ باشـگاه اسـتان 
فقـط هشـت باشـگاه شـرایط الزم دریافـت را دارنـد و 
قـرار اسـت در جلسـه ای بـا حضـور معـاون اقتصـادی 
اسـتانداری بـرای مسـاعدت بیشـتر بـه باشـگاه هـا ایـن 

مشـکالت مطـرح شـود.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه منابـع در اختیـار ورزش و 
جوانـان تعریـف شـده اسـت و بـرای کمـک بـه باشـگاه 
ها سـرفصل مشـخصی نیسـت و بسـته ویژه ای از سوی 
وزارت در قالـب فنـی یـا کمـک هـای بالعـوض بـرای 
حمایـت از باشـگاه هـا ارائـه نشـده اسـت، اظهـار مـی 
کند کـه فقط اجـاره مـکان های ورزشـی بخشـیده شـد 
که تعـدادی از باشـگاه های ورزشـی هـم در ایـن فضاها 
هسـتند و در اسـتان دیگـر ظرفیتـی بـرای حمایـت از 
باشـگاه هـا نداریـم.او برنامـه هایـی بـرای حمایـت از 
باشـگاه هـا را بیـان مـی کند کـه مربـوط بـه افزایش 40 
درصدی شـهریه ها و بهره گیـری از ظرفیت باشـگاه ها 
بـه دنبـال اجـرای طـرح اسـتعدادیابی و سـازمان دهی 
ایـن قهرمانـان در باشـگاه هاسـت تـا از ایـن طریـق بـا 

هـدف حمایـت از باشـگاه هـا گامـی برداشـته شـود.
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مدیر کل ورزش 
و جوانان: از سوی 
وزارت تسهیالت 

۱2 درصدی برای 
حمایت از باشگاه 

های آسیب دیده از 
کرونا در نظر گرفته 

شد که از 2۱6 
باشگاه استان فقط 8 

باشگاه شرایط الزم 
دریافت را دارند

مدیر باشگاه: امیدی 
به حمایت مسئوالن 

وجود ندارد چون 
همه وعده ها در 

حد حرف بود و در 
عمل هیچ حمایتی از 

باشگاه ها رخ نداد

 نگاه

کرونا و بار بر زمین مانده باشگاه ها 

قربانی- سـال هاسـت بـار ورزش را بـر دوش مـی کشـند، قهرمانان زیـادی در 
دل آن هـا شناسـایی شـده و پـرورش یافتـه اند. 

کارشـان فقـط ایـن نیسـت بلکـه بـا سـرمایه گـذاری آن هـا، تعـدادی هـم در 
باشـگاه هـا مشـغول بـه کار شـده انـد و افـراد زیـادی هم نـان زندگـی خـود را از 

باشـگاه هـا بـه خانـه مـی برنـد.
 افـزون بر ایـن باشـگاه هـا در توسـعه ورزش همگانـی و فعالیت هـای اجتماعی 
نقـش مهمـی ایفـا مـی کننـد تـا شـاید ورزش تکانـی بخـورد امـا کرونـا مهمـان 
ناخوانده ای  اسـت که بر زندگی، کار و ورزش شـهروندان تاثیر منفی گذاشت 
باشـگاه ها را هم سـه ماه تعطیل کـرد و در ایـن مدت ایـن بنگاه هـای اقتصادی 
با سـختی ها و رنـج هـای زیـادی روبـه رو شـدند.از مشـکالت پرداخت اجـاره و 
قسـط های عقـب افتـاده که بگذریـم، حـاال بسـیاری از افراد شـاغل در باشـگاه 
ها پولـی بـرای امرار معـاش ندارنـد چـون وعده هایـی که بـرای حمایـت مطرح 
شـده آن قـدر پیـچ در پیـچ اسـت کـه کمتـر کسـی توانسـته اسـت از آن بهـره 
ببـرد و از سـویی هـم تمـام امیدشـان بـه بازگشـایی، فعالیـت دوباره و گشـایش 
در کار بـود امـا همچنـان حالشـان ناخـوش اسـت.آن هـا کـه خیـل عظیمـی از 
ورزشـکاران اسـتان را در خود جـای داده و قهرمانان زیـادی را به ورزش اسـتان 
معرفی کـرده انـد و نقـش آن هـا در توسـعه ورزش و در بخش هـای مختلـف آن بر 
کسـی پوشـیده نیسـت، امـروز تنهـا مانـده انـد. بسـیاری از باشـگاه ها در آسـتانه 
ورشکستگی و تعطیلی هسـتند و بسـیاری هم از روی ناچاری تجهیزاتشان را به 
فروش گذاشـته اند تـا بلکه چنـد روزی با آن امـرار معـاش کنند. در ایـن وضعیت 
آن ها نیـاز به وعـده و حـرف های اجـرا نشـدنی ندارنـد بلکه یـک مرد میـدان می 
خواهند تا بر زخمشـان نمک نپاشـد بلکه باری از دوش آن ها بردارد و سـنگینی 
تعطیلـی چند ماهه و سـنگ هـای پیش پایشـان را کم کند تـا این بخـش از جامعه 

ورزش اسـتان، دوبـاره سـر پا بایسـتد.

نای فعالیت از بخش خصوصی گرفته شد

 ردیف ردیف وعده، پشت
در باشگاه های ورزشی

حضوردارترها در مسابقات آنالین کشور

19 نفر از دارترهای استان در مسابقات آنالین کشوری شرکت کردند. به گزارش 
خبرنگار ما سرپرست کمیته دارت استان گفت: در این رقابت ها فقط »ابوالفضل 
علیزاده« پنجم مشترک شد. »مداح« افزود: هشتمین دوره مسابقات آزاد دارت 
آنالین کشور با شعار در خانه بمانیم با حضور 232 نفر از استان های کشور از سوم تا 
13 خرداد به میزبانی استان هرمزگان و زیر نظر انجمن دارت کشور و کمیته مجازی 
و باشگاه ناوک فرهنگسرای بهمن در جدول 51۶ و به صورت تک حذفی برگزار شد.

کوهنورد طبسی بر بام خراسان 
کوهنورد طبسی به بام خراسان رضوی صعود کرد. به گزارش »خراسان جنوبی« 
هادی کفاشی از گروه کوهنوردی سی بام شهرستان طبس به قله شیرباد به 
ارتفاع 3 هزار و 300 متر به عنوان بام خراسان رضوی صعود کرد. بر اساس این 
گزارش، شیرباد بلندترین قله رشته کوه بینالود و  دارای بلندترین ارتفاع در سه 

استان خراسان و به همین دلیل به بام خراسان معروف است.
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 12.5 میلیارد تومان برای تسریع در دوبانده سازی 
محور دلهره )بیرجند- قاین( به این پروژه تزریق شد 
تا ضمن تسریع در حرکت خودروهای راه سازی، 
انتظار طوالنی مردم برای تکمیل آن کوتاه تر و وعده 
پایان سال مسئوالن برای بریدن روبان بهره برداری 
از این محور به تحقق نزدیک شود. به گزارش خراسان 
جنوبی استاندار پایان هفته گذشته را به دهگردشی 
و بازدید از پروژه های عمرانی قاینات اختصاص داد. 
»معتمدیان« به طور سرزده از محور بیرجند- قاین 
بازدید کرد و به بررسی میدانی روند پیشرفت این 
پروژه زیرساختی پرداخت و از تخصیص اعتبار برای آن 
خبر داد و گفت: برای تسریع در روند اجرای این پروژه 
حیاتی زیرساختی از محل ماده 56 قانون 50 میلیون 
تومان اختصاص یافت که روز پنج شنبه 12.5 میلیارد 

تومان آن پس از تخصیص به حساب پروژه واریز شد.
دیگر  و  زیرکوه  و  قاینات  نماینده  که  سفر  دراین 
مسئوالن، استاندار را همراهی می کردند، وی به 
مراکز نگهداری از سالمندان و خیریه دانش آموزی 

مرکز  نشاط،  بخشی  توان  خیریه  موسسه  و  قاین 
از  سپس  و  رفت  قاینات  کاربردی  و  علمی  آموزش 
پروژه راه سازی قاین- کالشور بازدید کرد. به گزارش 
خبرنگار ما، از این مسیر 22 کیلومتری 9 کیلومتر 
زیربار ترافیک رفته و 12 کیلومتر باقی مانده نیز در 
حال اجراست. معتمدیان که سرکشی به روستاها 
و گفت و گوی رو در رو با روستاییان را در دستور کار 

دارد گپ و گفتی هم با روستاییان بیهود، گزنو، کره و 
سفتوک داشت و از کم و کاستی های این روستاهای 

قاینات مطلع شد.
بنابراین گزارش استاندار روز گذشته از روستاهای 
بخش مرکزی بیرجند شامل مسکن روستایی مرک، 
مناطق روستایی هادرباد، سرحد، صدگل، مزداب، 

ورقنه و میریک نیز بازدید کرد. 

غلتک دوبانده سازی بیرجند- قاین سرعت می گیرد

شارژ 12.5میلیاردی حساب محور دلهره

معرفی مسئول نمایندگی ثبت احوال   نیمبلوک

مسئول جدید  نمایندگی ثبت احوال نیمبلوک 
معرفی شد. به گزارش خراسان جنوبی »وجدی« 
رئیس اداره ثبت احوال قاینات طی حکمی 

»مهدی کاری« را به سمت مسئول نمایندگی 
خدمات  از  و  منصوب  نیمبلوک  احوال  ثبت 

»کاخکی« قدردانی کرد.

افق 1414 قاینات و زیرکوه

انـداز  چشـم  سـدیدی- 
توسـعه قاینـات و زیرکـوه 
بـرای افـق 1414 ترسـیم 
و تدویـن شـد. بـه گـزارش 
جنوبـی«  »خراسـان 
نماینده تازه نفس قاینات و 
زیرکوه که تعطیـات پایان 
هفته گذشـته را به دیـدار با 

روسـتاییان و مـردم زیرکـوه و همچنیـن همراهـی 
اسـتاندار در سـفر بـه قاینـات اختصـاص داد، در 
جمع مردم کرغند بخـش نیمبلوک از ترسـیم افق 
توسـعه 1414 حـوزه انتخابیـه اش خبـرداد تـا بـه 
جایـگاه واقعی خـود در حـوزه های مختلف دسـت 

یابـد. »سـلمان اسـحاقی« 
بـودن  بـاز  بـه  اشـاره  بـا 
بسـتر خدمـت بـرای همـه 
نماینـدگان ادوار گذشـته 
قاینات و زیرکوه ادامه داد: 
بـه دسـتور وزیـر نیـرو هفتـه 
مهندس»جانبـاز«  آینـده 
منظـور  بـه  وی  معـاون 
بررسـی بیشـتر وضعیت فاضاب قاین به این شهر 
سـفر می کنـد و تـا پایـان شـهریور نیـز ایـن پـروژه به 
اتمام می رسـد.او ادامـه داد: در بازدید مدیرعامل 
شـرکت فوالد ایران از مجتمع فـوالد قانیات 200 

میلیـارد تومـان بـه ایـن مجتمـع تزریـق شـد.

با خبرنگاران

یادبود پیر جماران

مراسم یادبود و سالگرد رحلت بنیان گذار انقاب 
اسامی و قیام 15 خرداد در شهرستان های 
خراسان جنوبی با اجرای پروتکل های بهداشتی 
برگزار شد. بنابه گزارش»موسوی« از سرایان 
فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان در این 
آیین، از امام خمینی)ره( به عنوان ابر مردی یاد 
کرد که با عصای مسیحایی خود، ملت ایران را از 
نیل حادثه ها عبور داد و با قیامش ستون کاخ های 
فرعونیان را به لرزه درآورد و به ملت ایران عزت 
و به مسلمانان جهان جرئت بخشید. سرهنگ 
»فرخنده« نفی اسام آمریکایی، اثبات اسام ناب 
محمدی، ایستادگی در مقابل استکبار و ... را از 
ویژگی های امام راحل)ره( معرفی کرد و افزود: 
امروز هیچ کس جز اندیشه و خط امام نزدیک تر به 
ایشان نیست و راه اهمیت دادن و جبران زحمات 
رهبر کبیر انقاب، شناخت راه و خط و جلوگیری 
از انحراف اندیشه وی است. گزارش خبرنگاران 
ما از قاینات، زیرکوه، درمیان، سربیشه، فردوس، 
طبس، بشرویه، نهبندان و خوسف هم حاکی از 
آن است که مجالس یادبود ارتحال بنیان گذار 
در  15خرداد  خونین  قیام  و  اسامی  انقاب 
این شهرستان ها همراه با سخنرانی واعظان 
و روحانیان درباره شخصیت امام خمینی )ره( 

و اهداف ایشان و قیام 15 خرداد، برگزار شد.

 اقامه نماز جمعه
 در 6  شهر 

نماز جمعه روز گذشته در 6 نقطه شهری خراسان 
جنوبی برگزار شد. به گزارش خراسان جنوبی 
نماز جمعه این هفته افزون بر چهار شهر حاجی 
هفته  طی  که  نهبندان  و  شوسف  زهان،  آباد، 
های اخیر برگزار ،در شهرهای اسدیه و قهستان 
درمیان نیز با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

و فاصله گذاری اجتماعی اقامه شده است.

سهم 9 درصدی فردوس 
از اشتغال روستایی

باکمال- سهم فردوس از تسهیات اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری 9 درصد بود. مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در کارگروه اشتغال فردوس، 
با تاکید بر این که تشکیل تعاونی با رویکرد جوانان 
را به جد پیگیری می کنیم، گفت: از این پس، 
محصوالت تولیدی هر شهرستان با برند همان 
شهر صادر می شود. »اشرفی« مجموع تسهیات 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری استان را 330 
میلیارد تومان اعام و اضافه کرد: 202 طرح به 
کمیته استانی ارسال شد که 32 میلیارد و 300 
193 طرح با اشتغال هزار  میلیون تومان  به 
و 144 نفر پرداخت شد. وی سهم فردوس از 
تسهیات اشتغال پایدار روستایی و عشایری را 9 
درصد بیان کرد و افزود: سال گذشته هزار و 342 
مجوز مشاغل خانگی صادر شد که 120 مورد با 

پیش بینی 191 شغل، مربوط به فردوس بود.
معـاون عمرانـی فرمانـدار فـردوس هـم در ایـن 
جلسـه خواسـتار آسـیب شناسـی کامـل در حـوزه 
تعاونـی هـا شـد و گفـت: بـرای افزایـش روحیـه 
مشـارکت و اعتمـاد عمومـی مـردم در تعاونـی 
هـا بایـد مشـکات و ضعـف هـای آن هـا احصـا و 

رفـع شـود.
مهنـدس »رئیسـی« بـا اشـاره بـه نبـود هماهنگـی 
بیـن دسـتگاه هـای اجرایـی در حـوزه مشـاغل 
خانگی افـزود: بایـد بـا حمایـت واقعی از مشـاغل 
خانگـی، افزون بـر رفـع معضـل بیـکاری، اقتصاد 
»میرزایـی«  مهنـدس  کنیـم.  شـکوفا  را  کشـور 
فرمانـدار فـردوس هـم بـا تاکیـد بـر سـامان دهـی 
طـرح هـای اشـتغال زا، خواسـتار اطـاع رسـانی 
دقیـق و درسـت دربـاره جـذب تسـهیات کرونـا 
بـرای صاحبـان 14 رسـته آسـیب دیـده از ایـن 

موضـوع شـد.

غلتک سازندگی در بولوار 
امام رضا )ع( دیهوک

عملیات اجرایی بولوار امام رضا )ع( دیهوک آغاز 
شد. شهردار دیهوک با اشاره به موقعیت ویژه این 
شهر گفت: بولوار امام رضا )ع( 3 هزار و 200 متر 
طول دارد که با پیگیری های انجام شده عملیات 
اجرایی فاز اول آن به طول 900 متر که در محدوده 
خدماتی شهری است آغاز شد و ادامه طرح به طول 
هزار و 800 متر به سمت فردوس و 500 متر به 
سمت امامزاده علی و بشرویه نیز در فازهای بعدی 
اجرا خواهد شد. »اکبری« ادامه داد: برای اجرای 
کامل پروژه در قسمت محدوده خدماتی حدود پنج 
میلیارد تومان و برای اجرای کل پروژه اعتباری 

بیش از 12 میلیارد تومان نیاز است.

پیشرفت 60 درصدی 
استخر بشرویه

احداث استخر شنای بشرویه 60 درصد پیشرفت 
و  ورزش  اداره  رئیس  »نجفی«  دارد.  فیزیکی 
جوانان بشرویه در بازدید معاونان فرماندار از 
شهرستان،  ورزشی  ناتمام  های  پروژه  برخی 
گفت: در پی سفر استاندار به بشرویه با تخصیص 
شنای  استخر  ساخت  استانی،  و  ملی  منابع 
شهرستان از سر گرفته شد و تا سال 1400 به 

اتمام می رسد.

امام جمعه:

زیرکوه اولویت دوم نماینده مردم نباشد
نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای 
اسامی در جمع مردم حاجی آباد زیرکوه از سفر 
وزیر بهداشت به استان و زیرکوه طی روزهای آینده 
خبرداد. »سلمان اسحاقی« گفت: سعی دارم روزهایی 
که در حوزه انتخابیه حاضر هستم در زیرکوه زندگی 

ومشکات مردم این شهرستان را از نزدیک لمس کنم. 
امام جمعه حاجی آباد هم، ارتباط مستمر با مسئوالن، 
دیدار با مردم و نطق نمایندگان را از ویژگی های در 
راس امور مجلس برشمرد و گفت: تصمیم بر اقامت 
موقت نماینده در شهرستان، اقدام بسیار پسندیده 

ای است. حجت االسام »مرتضایی نیا« خواستار 
نگاه برابر به دو شهرستان شد و افزود: زیرکوه، اولویت 
نظر  از  شهرستان  این  چراکه  نباشد  نماینده  دوم 
پزشکی و درمانی در مضیقه قرار دارد. به گزارش 
خراسان جنوبی، دفتر نماینده مردم قاینات و زیرکوه 
در مجلس شورای اسامی با حضور امام جمعه و 
جمعی از مسئوالن شهرستان در حاجی آباد افتتاح 
و حجت االسام »باهمت« به عنوان مسئول این دفتر 

معرفی شد.

دربسته نمایندگی آموزش و پرورش نیمبلوک

ناشادی والدین دانش آموزان خضری از »شاد«
سـدیدی - شـیوع ویروس کرونا تعطیلی مـدارس را در 
پـی داشـت و بـا تـدوام آن متولیـان بـرای جبـران عقـب 
ماندگـی دانـش آمـوزان اقـدام بـه اسـتفاده از فضـای 
مجـازی و رسـانه ملـی کردند. یکـی از ایـن برنامـه های 
کاربردی شـبکه »شـاد« بود که با طراحی آن سـعی شد 
تا ارتبـاط بین معلـم و دانش آمـوز هر چه بیشـتر نزدیک 
و نزدیـک تر امـا نواقـص و معایب ایـن برنامه سـبب تاثیر 
بـر کیفیـت آمـوزش و نگرانـی والدیـن دانـش آمـوزان 
در خضـری دشـت بیـاض شـود. گایـه یکـی از والدیـن 
دانـش آمـوزان در خضـری دشـت بیـاض نیـز از شـرایط 
سخت استفاده از این نرم افزار حکایت دارد. »مرادی« 
با اشـاره به قطع مکـرر این برنامـه به واسـطه آنتن دهی 

نامناسـب اینترنـت، گفت: این موضوع سـبب شـد تا در 
موقع امتحـان دانـش آموزان اسـترس زیـادی بـه آن ها 
و والدین وارد شـود. وی افزود: دانش آموزان بسـیاری 
را مـی شناسـم کـه بـه ایـن برنامـه دسترسـی نداشـتند 
و سـوال ایـن جاسـت کـه آمـوزش و پـرورش بـرای ایـن 
دانـش آمـوزان چـه تمهیداتـی اندیشـیده اسـت؟ مـادر 
دانـش آمـوز دیگـری نیـز بـا بیـان ایـن کـه فرزنـدم بـه 
صـورت مناسـب مطالـب دروس خـود را فـرا نگرفتـه 
اسـت، گفت: نمـی دانم عقـب ماندگـی های درسـی او 
چگونـه قرار اسـت جبران شـود درحالـی کـه امتحانات 
در حـال برگـزاری اسـت. بـه گفتـه »بخشـی« والدیـن 
برخـی از دانـش آمـوزان سـواد الزم بـرای اسـتفاده از 

گوشـی هـای هوشـمند را ندارنـد و نمـی تواننـد کمـک 
حال فرزنـد خود برای فراگیری مطالب درسـی باشـند 
و معلوم نیسـت تکلیف این دانش آموزان چه می شود و 
وقتی دانش آموزان بـا این وضعیت، یـک پایه تحصیلی 
را گذرانـده انـد چطـور مـی تواننـد در پایـه باالتـر ادامـه 
تحصیـل دهنـد؟ بـرای پاسـخ گویـی بـه دغدغـه هـای 
والدیـن دانـش آمـوزان خبرنـگار مـا بـا مدیـر آمـوزش 
و پـرورش قاینـات تمـاس گرفـت کـه تـا لحظـه ارسـال 

گـزارش پاسـخی ارائـه نشـد. 
به گزارش»خراسـان جنوبی« حدود یک سال است که 
نمایندگی آمـوزش و پرورش نیمبلوک مسـئول ندارد و 

در آن بسته است.

درس هایی آموزنده از کرونا
ازاواخر بهمن سال گذشته که موضوع شیوع بیماری کرونا درکشورچین ومتعاقب 
آن دربقیه کشورها وازجمله ایران مطرح شد عده زیادی به بیماری کرونا  مبتا 
شدند که باتاش سخت کوشانه مدافعان سامت و تدبیر مسئوالن، تاحدودی این 

ویروس کنترل شد وروند صعودی شیوع این بیماری شیب نزولی یافت .
اما درس های آموزنده این ماجرا، وقایع واتفاقاتی بود که توسط افرادی درکشور 

رقم خورد واخبارآن را همگان ازطریق رسانه ها شنیدند و خواندند.
با شیوع این ویروس ، انسان های فداکار ونوعدوست، خودشان را نشان دادند 
و درتاشی شبانه روزی وخستگی ناپذیر با راه اندازی خط تولید ماسک و 
موادبهداشتی، کمبود ها را جبران کردند وایثار واز خودگذشتگی را درعمل 

معنا ومفهوم بخشیدند.
دراین ماجرا، کادرهای پزشکی و پرستاران زیادی بودند که روزها وهفته ها را 
درمحل کارخود ماندند تا سامت بیماران کرونایی را تضمین کنند وتلفات این 

بیماری را به حداقل ممکن کاهش دهند.
مدافعان سامت دراین دوره سه ماهه که هنوز هم ادامه دارد هرکاری از دستشان 
ساخته بود برای کاهش آالم  بیماران  انجام دادند. گروه های جهادی و بسیجیان با 
ضدعفونی معابرواماکن عمومی ازهیچ تاشی فروگذار نکردند.مراکز بهداشتی 
ودرمانی با آموزش های الزم، مانع از شیوع فراگیر این ویروس شدند و ازهمه مهم 
تر،این مردم بودند که با رعایت دستورالعمل های بهداشتی درخانه ها ماندند و با 
عمل به توصیه های مسئوالن بهداشتی کشور و ستاد ملی کرونا، سبب شدند تا 

شیب صعودی شیوع کرونا ، نزولی شود.
دراین بین مردم ، ماجراهای تلخی را هم شاهد بودند که انسان از بیان آن شرمگین 
می شود چرا که دربحبوحه شیوع این بیماری واگیردارواحتمال خطروابتای 
انسان ها به این بیماری، عده ای فرصت طلب و سود جو با بی توجهی به منش های 
انسانی واخاقی دست به کار شدند و با احتکارانواع ماسک ها ومحلول های ضد 
عفونی از موقعیت پیش آمده سوء استفاده  کردند.این افراد درشرایطی که مردم 
دچار اضطراب وپریشانی خاطر بودند با احتکار و گران فروشی، ماسک و محلول 
های ضد عفونی را ازدسترس مردم که نیاز ضروری داشتند خارج کردند و برای 
کسب درآمدی بیشترجان همنوعان خویش را به بازی گرفتند. نکته مهم این است 
که پیامد ها وبازتاب اعمال خوب و زشت  را انسان ها  نه تنها  درآخرت بلکه درهمین 

دنیا ماحظه می کنند.
 آن هایی که شبانه روزی کار کردند تا آرامش را به جامعه هدیه دهند  وبا تاش بی 
وقفه ودوراز خانواده دربیمارستان ها روزهای متمادی را سپری کردند تا جان تازه 
ای را به بیماران کرونایی ببخشند همواره نام نیک آن ها برزبان ها جاری ودعای 
خیر بندگان خدا بدرقه راهشان خواهد بود و اما آن ها که ازاین ماجرا سوء استفاده 
کردند واز آب گل آلود ماهی گرفتند نه تنها که برخی از آن ها دربین مردم رسوا 
شدند وموجبات تنفر وانزجارهموطنان را برای خویش فراهم ساختند بلکه درعالم 

آخرت نیز باید پاسخ گوی اعمال زشت وننگین خود باشند.

تقبل ا... قاینی ها

12 هزار و 296 بسته معیشتی در قالب رزمایش مواسات و کمک مومنانه در قاینات 
توزیع شد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قاینات در جمع خبرنگاران شهرستان 
با اشاره به اقدامات خوبی که برای مقابله با کرونا انجام شده است، گفت: در سه 
مرحله برگزاری این رزمایش 12 هزار و 296 سبد کاال به ارزش بیش از سه میلیارد 
تومان بین قشرهای آسیب دیده از کرونا و نیازمندان شهرستان توزیع شد. سرهنگ 
پاسدار »رضا هزاری« افزود:  همچنین چهار هزار و 800 سبد کاال با کمک مردم و 
بقیه با همکاری هال احمر، کمیته امداد، مراکز نیکوکاری، شوراهای اسامی، 

دهیاری ها، آستان قدس رضوی و بقیه نهادها در شهرستان توزیع شد.

تحقق خواسته مردم طبس
صدور مجوز ساخت مسکن یک طبقه در طرح آماده 
سازی 50 هکتاری اراضی دولتی طبس با دستور 
مدیرکل راه و شهرسازی محقق شد. مهندس»داعی« 
تاکید  و  مردمی  مستمر  مطالبه  به  توجه  با  گفت: 

توسط  موضوع  این  پیگیری  همچنین  و  استاندار 
نماینده فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس، 
درباره نحوه ساخت مسکن در طبس تصمیم براین شد 
با توجه به شرایط اقلیمی این شهر و بروز مشکات در 

مسکن چند طبقه مجوز ساخت مسکن به صورت یک 
طبقه در طرح 50 هکتاری اراضی دولتی طبس که در 
مرحله آماده سازی است صادر شود. وی از آغاز عملیات 

اجرایی این واحدها در آینده نزدیک خبر داد.

سرکشی از 12 روستا
سرپرست فرمانداری درمیان از روستاهای بخش مرکزی شهرستان بازدید 
کرد. به گزارش خراسان جنوبی »بخشی« به منظور بررسی و رفع مشکات 
به روستاهای اسکندر، حاجی عطا، دونخی، کاته نظر، قیک، کاته کاچی، 
تقندیک، سرشاباد، نصرآباد، مود و خونیک چهارتنگ رفت. در این بازدید ضمن 
بررسی میدانی وضعیت و پروژه های روستاها، اهالی، اعضای شورای اسامی 
و دهیاران به بیان درخواست ها و مشکات پرداختند و دستور پیگیری برای 

کاهش و رفع مشکات توسط سرپرست فرمانداری درمیان صادر شد.

حقانی - برداشت جو از سطح 6 هزار و 720هکتار اراضی زیرکشت این 
محصول در قاینات آغاز شد. 

مدیر جهاد کشاورزی قاینات، گفت: از این وسعت 392 هکتار آبی و 2 
هزار و 800 هکتار دیم است. مهندس سید »عبدالحسین سجادی«  پیش 
بینی کرد تا پایان فصل برداشت 15 هزار تن جو آبی و 2 هزار تن جو دیم 
عاید کشاورزان شود. او افزود: در سال زراعی جاری 280 تن بذر  اصاح 
شده از نوع ریحان والفجر و بومی و 980 تن کود شیمیایی بین کشاورزان 
توزیع شد.او بیشترین سطح زیر کشت جو را مربوط به خضری دشت 

بیاض، نیمبلوک، تیقاب، مهدی آباد ، اسفدن و آفریز اعام کرد.

برداشت 
جو

 در قاینات

از میان خبرها

یادداشت  

محمد حسین باکمال
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