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تکمیل زیرساخت های فرهنگی   

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

آزمایش دومین نمونه کرونا 
هم منفی بود

 تشدید مراقبت های 
بهداشتی در ماهیرود   
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بازار غیر بهداشتی ها  جمعه هم تعطیل نبود

خوراکی های فله ای بی اعتنا به کرونا
اجرای نهضت آبخیزداری سبب شد
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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2
ستون حرف مردم 

روزنامه خراسان جنوبی 
انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف�مردم�

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

 شـهرداری و شـورای اسـامی طبـس مسـینا  ●
فکـری بـرای خیابان سـعدی بکنـد. دو سـال از 
جدول کشـی ایـن خیابان مـی گذرد اما نـه تنها 
شـن ریزی نمی شـود بلکـه موقـع بارندگی، آب 

زیـادی در خیابـان جمع می شـود.
 قیمـت یـک جفـت السـتیک خـودرو بـا برنـد  ●

یکسـان در بیرجند متفاوت  اسـت و گاهی تا ده 
ها هـزار تومـان اختـاف قیمـت دارد.

 بـا توجـه بـه اجـرا نشـدن شـبکه فاضـاب در  ●
خیابـان هـای خوسـف، جـاری شـدن فاضـاب 
خانگـی در برخـی خیابـان هـا  افـزون بـر بـروز 
ناخوشـایندی  منظـره  بهداشـتی،  مشـکات 
مقابـل دیـد عابـران قـرار داده اسـت. پـروژه 
فاضـاب ایـن شـهر کـی قـرار اسـت اجرایـی 

؟  د شـو
 مدتی اسـت آسـفالت خیابـان سـمن بیرجند  ●

حفاری شـده اسـت و وضعیـت مناسـبی ندارد. 
مسـئوالن برای ترمیـم آسـفالت اقـدام کنند.

 بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا و عرضـه  ●
برخـی محصـوالت مانند خرمـا به صـورت روباز 
در میادین میـوه و تره بـار بیرجند، ایـن موضوع 
احتمـال انتقـال و سـرایت بیمـاری را افزایـش 
می دهد. مسـئوالن با دقت بیشـتری بـا رعایت 

نشـدن مـوارد بهداشـتی برخـورد کننـد.

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

ثبت نام نوآموزان و دانش آموزان و بزرگساالن

در   1337 مهـر   6 تاریـخ  بـه   2670 شـماره  در  خراسـان  روزنامـه 
مطلبـی در صفحـه چهـار آورده اسـت: اداره فرهنـگ طبـس بـرای ثبت 
نـام در دبسـتان هـا و دبیرسـتانها و کاس هـای مبـارزه بـا بیسـوادی 
ضمـن آگهـی هـای منتشـره مـردم را راهنمایـی نمـوده کـه بـا مـدارک 
دبیرسـتانها  و  دبسـتانها  دفاتـر  نماینـد  اقـدام  نـام  ثبـت  جهـت  معینـه 

میباشـند. کار  مشـغول  و  دایـر  منظـور  بهمیـن 

 مدیر کل آموزش و 
پرورش:   با تعطیلی 

مدارس، برنامه 
ریزی شده است تا 

دانش آموزان از 
طریق فضای مجازی 

با معلم در ارتباط 
باشند

پیگیری�حرف�مردم

 20 متری خانه معلم تا میدان قدس
 امسال آسفالت نمی شود

معلـم  خانـه  راه  چهـار  فاصـل  حـد  »آسـفالت 
نامطلـوب  بسـیار  بیرجنـد  قـدس  میـدان  تـا 
مثـل  را  تـردد  پـر  معبـر  ایـن  شـهرداری  اسـت. 
مسـیرهای جنـوب شـهر ببینـد و بـرای روکـش 
آسـفالت آن اقـدام کنـد«. ایـن پیـام 19 دی در 
سـتون حـرف مـردم درج شـد. سـازمان عمـران 
شـهرداری  شـهری  فضاهـای  آفرینـی  بـاز  و 
بیرجنـد در پاسـخ اعام کـرد که ایـن معبر جزو 
اولویت آسـفالت امسـال نیسـت و در مقایسـه با 
آسـفالت معابـر مشـخص شـده در اولویـت اجـرا 

قـرار نـدارد.
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تخصیص 2 میلیاردی برای زیرساخت های فرهنگی

دو میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل زیرساخت های فرهنگی و هنری استان، 
تخصیص یافت. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی، گفت: با نگاه استاندار به تکمیل 
زیرساخت های فرهنگی و هنری،  افزون بر اعتبارات سال 9۸ که در قالب تملک 
دارایی ها تعلق گرفته است، دو میلیارد تومان دیگر نیز برای تکمیل پروژه ها تامین 
شد. »نبی زاده« با اشاره به این که از محل این اعتبارات، فاز اول مجتمع فرهنگی 
و هنری بشرویه، امسال تکمیل خواهد شد، افزود: پروژه نگارخانه های درمیان و 
زیرکوه و مجتمع فرهنگی و هنری سرایان نیز تا پایان سال 99 افتتاح می شود. وی 

از تکمیل خانه فرهنگ بیرجند طی نیمه ابتدای سال 99 خبر داد .

امام جمعه موقت بیرجند:

مردم به شایعات درباره کرونا دامن نزنند

موارد مرتبط به کرونا از طریق رسانه ملی و وزارت 
بهداشت اعام می شود بنابراین مردم نباید به شایعات 
فضای مجازی دامن بزنند. امام جمعه موقت بیرجند روز 
گذشته در خطبه های نماز جمعه این شهر با قدردانی 
از  تاش های مجموعه درمان، پزشکان و پرستاران 
برای ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و مراقبت های 

پزشکی پس از شیوع ویروس کرونا، گفت: افراط و 
تفریط در هر کاری خوب نیست درباره شیوع ویروس 
کرونا هم افراط شده و فضای مجازی به انتشار برخی 
االسام  حجت   است.  یافته  اختصاص  کذب  اخبار 
والمسلمین »نوفرستی« افزود: دشمن نیز با تبلیغات 
و فضاسازی سعی در ایجاد استرس و ترس میان مردم 

و سلب اعتماد آنان از مسئوالن دارد بنابراین همه باید 
مراقبت توطئه های دشمن باشیم. وی، ضمن قدردانی 
از حضور مردم در انتخابات، افزود: مردم از نمایندگان 
منتخب انتظار دارند گفتمان انقابی و مقاومت را در 
مقابل گفتمان سازش و انفعال تقویت کنند. به گفته وی، 
ارائه طرح های الزم در عرصه های مختلف فرهنگی، 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با برنامه ریزی  دقیق و 
مبارزه با فساد و تبعیض  در جامعه از دیگر انتظارها از 
منتخبان است. او روز احسان و نیکوکاری را یادآور شد و 
از مردم خواست نیازمندان را در این ایام فراموش نکنند.

بازار غیر بهداشتی ها  جمعه هم تعطیل نبود

خوراکی های فله ای بی اعتنا به کرونا
قاسمی

چند روزی از انتشـار خبر کرونا در کشور می گذرد و در 
این ایام توصیه ها برای جلوگیـری از انتقال آن، رعایت 
بهداشـت فردی و اجتماعی اسـت اگر چـه برخی اقام 
بهداشـتی مورد نیاز چندان در دسـترس مردم نیست. 
از طرفـی ایـن اقدامـات بـه ویـژه در محافـل عمومـی که 
ممکـن اسـت نظـارت دقیقـی بـر آن نباشـد، چنـدان پـر 
رنـگ نیسـت کـه نیـاز بـه اتخـاذ تدابیـر جـدی و قاطعانه 
اسـت.خبرنگاران »خراسـان جنوبـی« روز گذشـته 
سـری بـه هسـته مرکـزی شـهر زدنـد تـا در روزهایـی که 
موضوع و خطر شـیوع کرونا داغ اسـت، از حـال و هوای 

آن بنویسـند.

فروش  فله
در حاشـیه بولـوار معبر فـرزان، آن جـا که هر روز بسـاط 
میـوه و دسـت فروشـان برپاسـت و مـورد اسـتقبال 
مـردم نیـز واقـع مـی شـود خشـکبار و مـواد غذایـی 
ماننـد بسـیاری از مغـازه هـا بـدون پوشـش عرضـه مـی 
شـود. مـرد جـوان، گردو یـی مـی شـکند و به رهگـذران 
اصـرار مـی کنـد کـه امتحـان کننـد. مغـز گـردو را الی 
انگشـتانش محکـم فشـار مـی دهـد تـا میـزان چربـی و 
روغن آن را به خریدار نشـان دهد در حالی که خبری از 
دسـتکش نیسـت و ... ! جلوی مغازه های زیادی کیسه 
و سـینی هایـی پـر از مـواد غذایـی ماننـد پفیـا، خرمـا، 

کشـمش، انجیـر، آلـو و ... دیـده مـی شـود. 

عرضه   قلیان 
بـا این کـه قرار بـود طـی ایـن ایـام در چایخانـه هـا قلیان 
عرضه نشـود امـا آن چنـان کـه باید مـورد توجـه مصرف 
کننـدگان و صاحبـان مـکان هـای یـاد شـده نیسـت 
واحدهایـی کـه بیشـتر آن هـا در بافـت فرسـوده شـهر 

فعـال اسـت. هـر چنـد یکـی از ایـن چایخانـه هـا کـه تـا 
چنـد روز قبـل قلیـان هـا در آن ردیـف بـود، بسـته اسـت 
اما بـوی قلیـان به وضـوح در اطـراف این مکان به مشـام 
مـی رسـد. آن طـرف خیابـان بـر بلنـدی تپـه ای خاکی، 
چایخانه دیگـری دایـر و دو لنگـه در کهنـه آن باز اسـت. 
پـس از عبـور از راهرویی نیمـه روشـن، دو مـرد از پنجره 
باز دیـده مـی شـوند. جوانی بیـرون مـی آید و مـی گوید 
که قلیـان داریم، کـدام را بدهم؟ امـا مرد دیگـر با دیدن 
دسـتکش و قیافه خبرنـگاران ما وجـود قلیـان و چای را 
کتمان می کنـد و یکی از لنگه های در بسـته می شـود. 

بهداشت نصفه و نیمه
قصابی بی توجه به رعایت موارد بهداشـتی و تاکیدهای 
این روزها، بدون دسـتکش در حال چرخ کردن گوشـت 
اسـت! در یکـی از نانوایی ها هم خبـر چندانـی  از رعایت 
بهداشـت نیسـت و شـاگرد نانوا نـان را بیـرون مـی آورد و 
اگر چه دسـتکش بـه دسـت دارد اما بـا همان دسـت پول 
می گیـرد. همـکار او در نانوایـی دیگری، کارت خـوان را 
روی پیشـخوان گذاشته اسـت. در یک دسـت دستکش 
دارد و دسـت دیگرش خالی اسـت و نظیر ایـن صحنه در 
شیرینی فروشی کوچکی در یکی از خیابان اصلی شهر 

هـم مقابل چشـم تکرار می شـود.

ضد عفونی کالس ها
روز تعطیـل اسـت و نمـی تـوان توقـع بـاز بـودن مـدارس 
را داشـت امـا گویـا پشـت دیـوار مدرسـه، خبـری اسـت. 
مربی یک پیش دبستانی و دو خدمه آن با مخلوط کردن 
وایتکـس و آب، میـز و صندلـی کاس هـا را ضـد عفونـی 
می کنند اما از زمان بازگشـایی مدرسـه اطاعی ندارند 
و می گوینـد کـه بخشـنامه ای از آمـوزش و پـرورش برای 
ضد عفونـی و بازگشـایی مدرسـه دریافت نکـرده اند. در 
خیابان دیگری در یک دبیرسـتان، با نظارت کارشناس 

 بهداشـت، مـواد گنـدزدا بـا شـرایط خـاص در آب حـل 
می شـود و یکی از دبیران مدرسـه و خدمه به ضد عفونی 
فضا می پردازند. به گزارش خبرنگار ما اگر چه تاکیدها 
و هشـدارهای بهداشـتی ادامه دار اسـت و برخی سـعی 
در رعایـت بهداشـت دارند امـا در گوشـه و کنـار خیابان، 
دسـتکش هـای رهـا شـده نکتـه ای دیگـر را یـادآور مـی 
شـود.  افـزون بـر ایـن در حالـی کـه بـر دوری از حیوانـات 
و پرنـدگان بـه شـدت تاکیـد مـی شـود گربـه هـا و سـگ 
های ولگـرد همچنان در شـهر پرسـه می زننـد، برخی از 
کبوتربـازان از پشـت بام هـا پایین نمـی آیند، بسـیاری از 
زباله گردها از کوچک و بزرگ همچنان بدون دستکش 
و ماسـک سـطل هـا را وارسـی و بـه راهشـان ادامـه مـی 
دهند و ... خاصه حال شـهر از این موارد خوش نیسـت 

و نگاهـی جدی تـر مـی خواهد.

فضای مجازی، راه ارتباط معلم و دانش آموز
بسـیاری از مدارس و خوابگاه های اسـتان روز گذشـته 
بـرای بازگشـایی مجـدد، ضدعفونـی شـد. مدیـر کل 
آمـوزش و پـرورش بـه خبرنـگار مـا گفـت: بـا توجـه بـه 
مانـدگاری ضـد عفونـی تـا 24 سـاعت، تـا زمـان ریشـه 
کن شـدن ویروس هر روز این اقـدام تکرار خواهد شـد. 
»واقعـی« رصـد دانـش آمـوزان در ورودی آموزشـگاه 
بـه  مشـکوک  آمـوزان  دانـش  ورود  از  جلوگیـری  و 
سرماخوردگی و هدایت آن ها به منزل برای استراحت 
را از برنامـه هـای پیـش بینـی شـده بـرای ایمـن سـازی 
مدارس اعـام کرد و افـزود: آگاه سـازی دانـش آموزان 
بـا گوشـزد کـردن نـکات بهداشـتی توسـط معلـم هـا از 
دیگـر برنامـه هاسـت و بـا توجه بـه تاکید شسـتن دسـت 
ها به طور مکـرر به اندازه کافـی صابون مایـع در اختیار 
مـدارس قـرار خواهـد گرفـت.وی افـزود: بـا تعطیلـی 
مـدارس، برنامـه ریـزی شـده اسـت تـا دانـش آمـوزان از 

طریـق فضـای مجـازی بـا معلـم در ارتبـاط باشـند.

هوا گرم می شود

اکبری-  دمای هوا از امروز تا دوشنبه روند افزایشی دارد و از شدت سرما کاسته 
می شود. به گفته کارشناس هواشناسی استان مطابق با تصاویر ماهواره ای 
هواشناسی، برای امروز آسمانی نیمه ابری به تدریج صاف همراه با افزایش دما 
پیش بینی می شود. »زارعی« افزود: این شرایط جوی تا دوشنبه ادامه دارد اما 
برای آن روز، آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با افزایش باد و در برخی ساعات 

همراه با گرد و خاک و افزایش ابر دور از انتظار نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

آزمایش دومین نمونه کرونا هم منفی بود
نمونه هایی از استان برای تشخیص احتمالی کرونا به مرکز کشور ارسال که نتیجه 
دومین نمونه هم منفی اعام شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پنج شنبه 
در کمیته اطاع رسانی پیشگیری از بیماری کرونا، گفت: استان عاری از کروناست. 
دکتر »دهقانی« افزود: در مرکز استان، کلینیک و درمانگاه هایی از جمله بیمارستان 
امام رضا )ع(، بیمارستان ولی عصر )عج(، بیمارستان تامین اجتماعی و سه مرکز 
جامع خدمات سامت در مهرشهر، جوادیه و امیرآباد از صبح تا ساعت 24 فعال است. 
دکتر»مهدی  زاده« معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم گفت: ۵00  
مرکز بهداشتی درمانی استان برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در آمادگی 
کامل قرار دارد. »محمودی راد« رئیس بیمارستان ولی  عصر )عج( بیرجند نیز گفت: 
ماقات بیماران در بخش های مختلف بیمارستان از ساعت 1۵ تا 16 در نظر گرفته 

شده و نسبت به گذشته   یک ساعت کاهش یافته است.



در دو هفته اخیر که سرمای هوا شکسته شد و هوا رو به 
گرمی گذاشت درختانی مانند بادام و زردآلو در زیرکوه، 
چادری از شکوفه به سر کردند و زودتر از موعد به استقبال 
بهار رفتند اما برف پنج شنبه شب گذشته، مردم ساکن 
این منطقه و به ویژه کشاورزان و دامداران را غافلگیر کرد 
و سپیده دم که از خانه ها بیرون آمدند زیرکوه را با تن پوش 
زمستانی دیدند و همه جا یک دست سفید پوش شد. 
به گزارش »خراسان جنوبی« شکوفه های درختانی که 
زودتر از موعد به استقبال بهار رفته بودند در پی بارش 
برف  یخ زد و امیدی برای برداشت محصول سردرختی 
در سال آینده باقی نماند ولی از طرف دیگر در شرایطی که 
مزارع زعفران نیاز به آب زمستانی داشت، بارش برف آب 

دار و سنگین  سبب شد این زحمت از دوش آن ها برداشته 
شود. برابر این گزارش با نزول رحمت الهی، کشت دیم و 
آبی گندم و جوی کشاورزان نیز سیراب شد و دامداران را 
 مشعوف کرد چرا که بارش برف در این موقع از سال  سبب 
می شود در روزهای آینده دشت و صحرا پر از علوفه ها و 
بوته های خودرو شود و آن ها کمتر دغدغه تامین آذوقه 

دستی دام های خود را داشته باشند.

تغذیه حیات وحش
در  الهی  رحمت  نزول  است،  حاکی  گزارش  این 
ارتفاعات زیرکوه سبب شد محیط بانان بیش از یک 
تن علوفه را برای حیات وحش منطقه حفاظت شده 

شاسکوه که آخرین ماه های آبستنی را می گذارند در 
مدیرجهاد  »درویشی«  کنند.  پخش  مختلف  مناطق 
کشاورزی زیرکوه هم با بیان این که هنوز آماری از 
میزان خسارت و این که بارش برف به شکوفه های 
درختان زردآلو و بادام ضرری وارده کرده است در دست 
نیست، افزود: کارشناسان در حال برآورد خسارت ها 
هستند و به محض آماده شدن اعالم می شود. بنا بر 
آمار اداره کل هواشناسی، بیشترین بارندگی سامانه 
بارشی که از عصر چهارشنبه وارد استان شد و تا پنج 
 شنبه ادامه داشت در فردوس ثبت شد و بارندگی در
 ایستگاه های فردوس، فتح آباد، باغشهر اسالمیه، 
باغستان، انارستانک، مهوید و طاهر آباد فردوس به 
ترتیب 9.3، 15، 11.6، 12.7، 11، 18 و 11.7 
بود. سرهنگ »رضایی« رئیس پلیس راه استان هم 
گفت: محور زیرکوه روز پنج شنبه به دلیل بارش برف 

لغزنده بود.

           شهرستان ها 3 
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

 بیش از یک تن 
علوفه برای حیات 

وحش منطقه 
حفاظت شده 

شاسکوه که آخرین 
ماه های آبستنی 
را می گذارند در 

مناطق مختلف 
پخش شد

با خبرنگاران
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اجرای نهضت آبخیزداری سبب شد

جان بخشی به قنات های نهبندان و سربیشه
رمقی  تا  شد  سبب  اخیر  دهه  دو  در  طبیعت  قهر 
برای کشاورزی روستاها باقی نماند. در کنار این، 
توسعه نیافتن روش های نوین آبیاری، ال ی روبی و 
مرمت نشدن قنات ها، مهار نشدن روان آب های 
ناشی از بارندگی های ساالنه بر وخامت اوضاع و 
مهاجرت روستاییان دامن زد طوری که سبب شد 
در فاصله سال های 90 تا 95 حدود هفت هزار نفر 
از نهبندان مهاجرت کنند. نبض اقتصادی روستاها 
که با خشک شدن قنات ها کند شد مسئوالن را به 
چاره اندیشی واداشت و آن طور که نماینده مردم 
اسالمی  شورای  مجلس  در  سربیشه  و   نهبندان 
می گوید: سال 96 با ارائه الیحه بودجه 97 در تبصره 
چهار ماده واحده این الیحه، جدولی گنجانده شد که 
بر اساس آن دولت مجاز به برداشت 200 میلیون 
دالر از صندوق توسعه ملی برای احداث سازه های 
آبخیزداری و آبخوان شد و در سال های 98 و 99 نیز 
اعتبار این بخش به 150 میلیون یورو تغییر کرد. دکتر 
»افضلی« با بیان این که تخصیص اعتبار ویژه، سبب 
اجرای نهضت سازه های آبخیزداری شد، می افزاید: 
چندین سازه مهم آبخیزداری طی دو سال احداث 
شد که رضایت مردم از ساخت این سازه ها دلیلی بر 

نقش مهم آن در افزایش دبی قنات هاست. به گفته 
وی، اعتبار بخش قنات ها در قانون بودجه سال 
95 فقط 16 میلیارد تومان بود که سهم خراسان 
جنوبی با بیش از 6 هزار رشته، برای هر قنات دو 
میلیون و 700 هزار تومان بود اما تالش ها سبب 
شد تا منابع اعتباری این حوزه آبی به 140 میلیارد 
تومان افزایش یابد که تاثیر بسزایی در افزایش سهم 
خراسان جنوبی داشت و افزایش بودجه سبب شد 
قنات های بسیاری الی روبی، مرمت و احیا شود که 
از جمله آن می توان به احیای قنات روستای ماهیرود 
سربیشه اشاره کرد. رئیس مجمع نمایندگان استان، 
با اشاره به اجرای روش های توسعه آبیاری نوین 
کم فشار و پر فشار، ترویج کشاورزی و تغییر الگوی 
 کشت متناسب با شرایط منطقه، می گوید: انعقاد 
احداث برای  تومانی  میلیارد   190 نامه   تفاهم 
 مجتمع های گلخانه ای از مصادیق توجه ویژه به تغییر 
الگوی کشت محصوالت کشاورزی در استان است. 
او ابراز امیدواری می کند: با پیگیری مستمر موضوع 
های مرتبط با بخش قنات ها در آینده شاهد افزایش 
دبی این منابع آبی  و مهاجرت معکوس به روستاهای 

نهبندان و سربیشه باشیم.

نهبندان و سربیشه رکورد دار مشارکت در انتخابات 

حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه با مشارکت 80 درصدی مردم در انتخابات، 
صدرنشین استان است. فرماندار نهبندان در جلسه قدردانی از دست اندرکاران 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی، گفت: مردم نهبندان و سربیشه 
با موقعیت شناسی بسیار خوب در این عرصه ورود کردند و مشارکت 80 درصدی 
داشتند که جای تشکر دارد. »بیکی« با بیان این که باالترین میزان مشارکت استان، 
مربوط به حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه است، افزود: این حوزه 65 هزار و 576 
نفر واجد شرایط رای دادن داشت که در مجموع  52 هزار و 170 تعرفه در انتخابات 
استفاده شد همچنین، ترتیب سنی رای دهندگان بین 25 تا 35 سال یعنی جوان و 
بیشترین آمار شرکت کننده در انتخابات استان مربوط به این حوزه انتخابیه بود. وی، 
تاکید کرد: انتخابات مجلس شورای اسالمی به پایان رسید و امیدواریم روزهای آینده 
روزهای توسعه، همکاری، تعامل و پیشرفت برای منطقه باشد چرا که همه باید در هر 
مسئولیتی که هستند کمک کنند. به گفته او انتخابات بدون حاشیه و سالم در نهبندان 
به همت ناظران، مجریان و نامزدهای انتخابات برگزار شد که جای قدردانی دارد. 
نماینده منتخب مردم نهبندان و سربیشه هم گفت: دوران رقابت تمام و دوران رفاقت 
شروع شده است و تعامل را با دستگاه های اجرایی خواهیم داشت چرا که اختالفات 
نباید به مردم ضربه بزند. »مصطفی نخعی« افزود: انتخابات خوب و پر شوری را در حوزه 
انتخابیه نهبندان و سربیشه شاهد بودیم که نتیجه آن مشارکت 80 درصدی مردم بود.

تشدید مراقبت های بهداشتی در ماهیرود 
مراقبت های بهداشتی در پایانه مرزی ماهیرود سربیشه تشدید شد. مدیر کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای، گفت: با توجه به درخواست مرکز بهداشت، عالوه بر استقرار تیم 
پایگاه مرکز بهداشت شهرستان در پایانه مرزی، پیگیری الزم برای افزایش نیروهای 
پایگاه مراقبت های بهداشتی این مکان انجام و همچنین اتاقک ورودی پایانه به مدت 
سه ماه برای نظارت بیشتر بر تردد به مسئول پایگاه بهداشت واگذار شد. »اسدا... 
 جالل زاده« با بیان این که روزانه 200 مسافر از طریق پایانه مرزی ماهیرود تردد 
می کنند، افزود: ضد عفونی سالن های تجاری و مسافری و همچنین نظافت کامل و 

 مستمر مکان های عمومی پایانه به طور روزانه انجام می شود.

جریمه 36 میلیونی قاچاقچی سوخت
قاچاقچی سوخت در نهبندان  35 میلیون و 900 هزار تومان جریمه شد. رئیس 
اداره تعزیرات حکومتی نهبندان گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان از یک 
دستگاه کامیون، دو هزار و 700 لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند و پرونده 
متهم را برای رسیدگی  در اختیار اداره تعزیرات حکومتی نهبندان قرار دادند. 
»هادی میرعرب« افزود: متهم عالوه بر ضبط سوخت مکشوفه به پرداخت جزای 

نقدی در حق دولت محکوم شد.

اقدام خیرخواهانه فروشنده قاینی
فروشنده قاینی در اقدامی خیرخواهانه دستکش رایگان بین شهروندان توزیع 
کرد. به گزارش »خراسان جنوبی« یک فروشنده پوشاک در قاین، حدود هزار 
جفت دستکش تهیه و به طور رایگان در اختیار مردم این شهر قرار داد تا بدون 

دغدغه خرید خود را در بازار انجام دهند.

غافلگیری باغ داران پس از برف

 شکوفه سردرختی ها 
در  زیرکوه یخ زد 

 کاهش 30 درصدی 
آبگیری کجی

بارندگی های دی و بهمن سبب شد تا نیمی از 
اما  شود  آبگیری  نهبندان  نمکزار  کجی  تاالب 
گرما و توفان های بعد از آن این منابع آبی را با 30 
درصد کاهش مواجه کرد. سرپرست اداره حفاظت 
محیط زیست نهبندان، گفت: برداشت بی رویه 
آب از چاه های مجاور تاالب از دیگر دالیل کاهش 
ظرفیت آب آن است. »کوهستانی« با بیان این 
که تاالب، چشمه سارهایی دارد که اگر بارندگی 
هم نباشد  می جوشد، افزود: میزان آب چشمه 
سارهای تاالب کم شده است. به گفته وی، اگر چه 
خشکسالی های دو دهه اخیر دلیل اصلی چهره 
درهم و خشکیده تاالب محسوب می شود اما این 
روزها برداشت بی رویه آب از چاه های باالدستی، 
گرمای زیاد و توفان نقش زیادی در از بین رفتن این 
پدیده زیبا دارد. وی ادامه داد: طی سالیان گذشته 
با شروع زمستان، روزانه انواع پرندگان مهاجر 
آبزی، کنار آبزی و غیر آبزی مهمان تاالب بودند و 
مناظر زیبایی را به وجود می آوردند اما این روزها 
حال ناخوش تاالب، پرندگان مهاجر را آواره کرده 
است یا میل چندانی به ماندگاری در تاالب ندارند.

پیشرفت کامل پروژه های 
آبخیزداری 3 شهرستان

اکبری- پروژه های آبخیزداری شهرستان های 
خوسف، زیرکوه و طبس از محل منابع امسال 
صندوق توسعه ملی پیشرفت 100 درصد دارد.  
آبخیزداری،  و  به گفته مدیر کل منابع طبیعی 
بیشتر پروژه های اجرایی از محل این منابع در 
نقاط مختلف استان پیشرفت باالی 90 درصد 
دارد و در دو شهرستان فردوس و بشرویه، میانگین 
پیشرفت پروژه های آبخیزداری به 50 و 75 درصد 
 می رسد. »نصرآبادی« افزود: همچنین اجرای

منابع  این  محل  از  داری  جنگل  های  پروژه   
که در خوسف، زیرکوه، طبس، قاین و نهبندان 
اجرایی شده است به طور متوسط پیشرفت 45 
 درصدی دارد. وی، میانگین پیشرفت پروژه های

 بیابان زدایی را 41 درصد دانست و افزود: مقابله با 
بیان زدایی در طبس از محل منابع صندوق توسعه 
ملی پیشرفت نداشته و در نهبندان به پیشرفت 100 
درصد رسیده است. او از اختصاص 22 میلیارد و 
870 میلیون تومان اعتبار از محل صندوق توسعه 
ملی برای اجرای پروژه های نهال کاری بخش بیابان 
خبر داد که شامل چهار هزار و 850 هکتار عملیات 
 نهال کاری می شود. به گفته وی، مدیریت روان

 آب ها با پیشرفت 100 درصدی با اعتبار بیش از دو 
میلیارد تومان در دو هزار و 900 هکتار اجرا شد. 

عضو کمیسیون آموزش مجلس:

شرایط برای بازگشایی مدارس فراهم نیست

شرایط برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها مهیا نیست. 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با بیان این که 
مقابله با کرونا موضوعی علمی، تخصصی و غیر دستوری 
است، گفت: باید از روش ها و پروتکل های پیشنهادی 
سازمان بهداشت جهانی برای جلوگیری از شیوع این 
بیماری پیروی و نباید کرونا را به موضوع احساسی و امنیتی 
تبدیل کرد. »فالحتی« ادامه داد: اگر محیط آموزشی 
محصالن، عاری از هر گونه ویروس کرونا بود، می  توانستیم 
درباره بازگشایی مدارس تصمیم گیری کنیم اما این فضاها 
شرایط استریل و مناسبی برای حضور دانش آموزان ندارد. 
به گفته او بسیاری از مدارس نه تنها مایع ضد عفونی کننده 
بلکه مایع دستشویی هم ندارد و نیروی آموزشی متخصص 
 نیز در همه مراکز آموزشی برای کنترل  و آموزش به 
دانش آموزان و دانشجویان حاضر نیست. نماینده مردم 
قاینات و زیرکوه در مجلس در ادامه سخنانش، اظهار کرد: 
 مدارس باید روزانه ضد عفونی و ماسک و لوازم بهداشتی بین
  دانش آموزان توزیع شود بنابراین باید قبول کرد که 
محیط های آموزشی آمادگی الزم برای حضور دانش آموزان 
در کالس درس را ندارد. او تاکید کرد : وقت آن است که 
از ظرفیت فضای مجازی برای آموزش به دانش آموزان و 

دانشجویان استفاده شود.
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