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آغاز نظام ارجاع و پزشک خانواده
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همزمان با سـومین روز از هفته بزرگداشـت بسـیج ،از چهار طرح سـازمان
بسـیج مهندسـین عمـران و معماری اسـتان رونمایی شـد .ایـن طرح ها
شـامل طـرح هـر مهنـدس یـک شـهید ،طـرح عمـران روسـتا ،طـرح نـذر
تخصـص و نـذر پژوهـش و عارضـه یابـی اسـت .سـرهنگ باللی مسـئول
سـازمان بسـیج مهندسـین عمـران و معمـاری گفـت :هـدف از طـرح هر
مهنـدس یک شـهید الگوگیری مهندسـین و خانواده آنهـا از فرهنگ ایثار
و شـهادت بـا هـدف خودسـازی و پیـش روندگی ،طـرح عمران روسـتا با
هـدف خدمـت رسـانی ،الگوسـازی و امیدآفرینـی با کمک دسـتگاه های
اجرایـی ،گـروه هـای جهـادی تخصصـی و مشـارکت مردمی تا رفـع کامل
مشـکالت روسـتاهایی کـه مشـخص مـی شـوند مـی باشـد .وی افـزود:
طـرح نـذر تخصـص با هـدف ارائه یـک خدمت فنی مهندسـی رایـگان به
اقشـار آسـیب پذیـر و طـرح نذر پژوهـش و عارضه یابی با هدف اسـتفاده
از ظرفیـت هیـات هـای اندیشـه ورز بسـیج و جامعـه نخبگانـی در هفت
کارگـروه ،مدیریـت شـهری ،معمـاری و شهرسـازی اسلامی ،مسـکن،
حمـل و نقـل ،آب ،محیط زیسـت و انجمن های صنفـی تخصصی جهت
رصـد و احصـای چالـش هـای اسـتان در حـوزه های ذکـر شـده و در گام
مهمتـر تحلیـل پیشبینانـه و ارائـه راهکارهـای مؤثر با توجه بـه ظرفیت
و بضاعـت اسـتان جهـت رفـع ایـن چالـش ها و مشـکالت می باشـد.
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سرمقاله

بیرجند  ۱۴۰۰وحلقه مفقوده!!!...

امروز خراسان جنوبی  -محمد راعي فرد
mohammad.raeifard99@gmail.com
جــدای از دنیــای پــر از هیاهــوی فضــای سیاســی کشــور ،ایــن بــار قلــم
بــر نــام بیرجنــد نهــادم تــا واقعیــت او را عریــان و بــه دور از تعارفــات
و گُنــده گویــی هایــی کــه گاه بــه شــدت غلــو آمیــز مــی نمایــد و نــه از
نــگاه یــک فــرد ســاکن کــه از زاویــه نــگاه کســی کــه دل در گــرو ایــن
دیــار دارد تازیانــه قلــم بــر گُــرده شــهری کشــم کــه هــم زیبایــی فراوانــی
دارد و هــم زشــتی هایــی کــه شــاید مردمــش و مدیرانــش آنهــارا نمــی
بیننــد و نمــی شــنوند!!...
فرصتــی پیــش آمــد کــه چنــد صباحــی بــی حضــور یــاران و دوســتان
و هــم بازیــان نیــم قــرن پیــش ،بیرجنــد را آنگونــه کــه بــود ببینــم نــه
آنگونــه کــه دوســت داشــتم...
اینجــا بیرجنــد اســت ! شــهری در کنــار کویــر ،مرکــز اســتان ،شــهری
کــه نمونــه بــارزی از عــدم توســعه یافتگــی در آن مــوج مــی زنــد ،نــه
صنعتــی در خــور بــه مفهــوم واقعــی کلمــه صنعــت و نــه کشــاورزی
قابــل اعتنــا و نــه معدنــی در حــد کمــال ،بیرجنــد را در همــان حــد و
قــواره  ۵۵ســال قبــل یافتــم ،همــان فقــر و غنــا ،همــان بــاال و پاییــن
شــهر ،ظاهــر آراســته اســت امــا بــدون زیبایــی ،آن ســال هــا هــم متولی
نداشــت و اینــک هــم نــدارد ،اینکــه بــا احــداث چندیــن و چنــد بلــوار و
ســاخت ســاختمان هــای بلنــد مرتبــه بــه دنبــال کلمــه توســعه پایــدار و
متــوازن در آن بگردیــم خــود را گــول زده ایــم...
مــردم ایــن شــهر همچنــان آدابــی دارنــد و ادبــی و ســامت نفســی
زبانــزد امــا در ایــن حیطــه ســخت بــه دام افتــاده انــد و تــوان گریــزی
ندارنــد تــا پیلــه محافظــه کاری بــه درنــد و بــا داشــته هــای فرهنگــی که
ســخت بــه دان دل داده انــد شهرشــان را و دیارشــان را تغییــر دهنــد...
بــوی کهنگــی و بــی قوارگــی شــهری را هــر تــازه واردی بــه خوبــی حــس
مــی کنــد ،چــه وقتــی بــه ترمینالــش پــای مــی گــذاری و یــا حتــی
فرودگاهــش ،خیابــان هایــی کــه خــود تبدیــل بــه آثــار باســتانی شــده
انــد ،رنــگ هــای مــرده و ثابــت ،آســفالت هایــی تــرک خــورده و مغــازه
هایــی کهنــه کــه تــو را جــذب و جلــب نمــی کننــد ...
شــرق و غــرب ایــن شــهر توســط خیابانــی ماننــد یــک زیــپ بــه هــم
متصــل اســت ،دو بــازار یکــی مملــو از جواهــر و طــا فروشــی و در
ادامــه و بــا فاصلــه ای بــه انــدازه عــرض خیابانــی بــازار دیگــر کــه فاصلــه
طبقاتــی را بــه تــو مــی نمایانــد..
مدیــران اســتان در ایــن شــهر مســتقرند و امــا هنــوز نمــی داننــد کــه بــا
ایــن شــهر چــه بایــد کــرد ،نمــی تواننــد سرمشــق توســعه را در ایــن شــهر
نوشــته و پیــاده کننــد ،بافــت قدیمــی شــهر از هــم پاشــیده و منهــدم
شــده اســت ،یعنــی مجموعــه ای کــه مــی توانســت بــه ثــروت ایــن
شــهر بیفزایــد را نابــود شــده دیــدم ،در شــهر یــزد خانــه هــای گلــی را
بازســازی و بهســازی کردنــد و مــردم در آن مســتقرند و توریســت هــای
داخلــی و خارجــی فــوج فــوج از آن محلــه هــا بازدیــد مــی کننــد و ثروت
مــی آفریننــد...
مبلمــان شــهری بیرجنــد بــه شــدت بــر مردمــش دهــن کجــی مــی کند و
هیــچ جنبــه بازآفرینــی هنــری و مهندســی نــدارد ،شــهرداری و ســازمان
میــراث فرهنگــی ســخت در خــواب و قیلولــه ای ســنگین فرورفتــه انــد
و مــردم را بــه چنیــن اســتمرار ناخواســته ای عــادت داده انــد ،مــردم
زندگــی و روش زیســتن را در همــان حــد نیــم قــرن پیــش فــرا گرفتــه
انــد و تمــام دنیــا را همانگونــه مــی بیننــد کــه بیرجنــد را...
تحــول خواهــی را کمتــر بــه چشــم مــی بینــی ،غنــای فرهنگــی ایــن
شــهر کــم کــم دارد رنــگ مــی بــازد ،از بــزرگان و ارکان علمــی اش فقــط
نامــی مانــده بــدون ادامــه راه آن بــزرگان...
ایــن شــهر حلقــه مفقــوده ای دارد کــه چنانچــه یافــت نشــود در آینــده
ای نزدیــک ارکان فرهنگــی اش نابــود خواهــد شــد ،کجاینــد بــزرگان،
فرهیختــگان ،مشــاهیر و هنرمندانــش کــه نجــات دهنــد ایــن کشــتی
بــه گل نشســته را  ...بیرجنــد  ۱۴۰۰را همانگونــه دیــدم کــه در ۵۵
ســال قبــل دیــده بــودم ...باکمــی بزرگتــر شــدن و آرایشــی کــه زشــتی
هایــش را بــه زور پوشــانده!!!...

ساخت سه اقامتگاه بومگردی در روستای جهانی خراشاد
در مدتـی کـه روسـتای خراشـاد شهرسـتان
بیرجنـد بـه عنـوان روسـتای توبافـی ثبـت
جهانی شـد ،تاکنون سـه اقامتگاه بومگردی
در ایـن روسـتا سـاخته شـد .سرپرسـت
معاونـت صنایـعدسـتی و هنرهای سـنتی
اداره کل میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و
صنایـع دسـتی اسـتان در دیـدار بـا اعضـای
شـورا و دهیـار جدیـد خراشـاد توسـعه
روسـتای جهانـی خراشـاد را نیازمنـد
مشـارکت همگانـی دانسـت .زهـره اسـدپور
افـزود :روسـتای خراشـاد ،روسـتای جهانـی
توبافـی اسـت و حفـظ و تـداوم آنچـه ایـن
روسـتا را بهعنـوان یـک روسـتای در سـطح
جهـان در حوزه صنایعدسـتی مطـرح و ثبت
کـرده اسـت ،نیازمنـد مشـارکت همگانـی
دسـتگاههای اجرایی سطح اسـتان و بهویژه

اهالـی روستاسـت.
سرپرسـت معاونـت صنایـع دسـتی و
هنرهـای سـنتی اداره کل میـراث فرهنگـی،
گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان افـزود:

انتظـار مـیرود بـا مشـارکت بیشازپیـش
قشـر جوان این روستا در سایه پیشکسوتان
باتجربـه ،گامهـای موثرتـری بـرای اعتلای
ایـن هنـر صنعـت برداشـته شـود.

اسدپور ضمن بررسی اقدامات انجام شده در
این روستای جهانی گفت :بعد از ثبت جهانی
روستای خراشاد ۳ ،اقامتگاه بومگردی در
این روستا ساختهشده که با استقبال خوبی
از سوی گردشگران روبهرو شده و همچنین
امکانات زیرساختی مانند ایجاد کابلهای
نوری برای دسترسی به اینترنت پرسرعت برای
استفاده گردشگران در این روستا از اقدامات
خوب انجام شده است.
وی افـزود :در شـهر بیرجند نیز خانه تاریخی
اعتمادینیـا بهعنـوان مرکـز تخصصـی
نسـاجی سـنتی در اختیـار شـرکت تعاونـی
زنـان خراشـاد بـرای توسـعه این رشـته قرار
دارد کـه ارائـه آموزشهـای تخصصـی در
حـوزه نسـاجی از اصلیتریـن اهـداف ایـن
مرکـز تخصصـی اسـت.

راه اندازی خط ملی نماد در خراسان جنوبی
امروز خراسان جنوبی  -گروه خبر
به مناسـبت هفته بسـیج از سـوی اداره کل
آمـوزش و پـرورش اسـتان خـط ملـی نماد
(اورژانـس اجتماعـی دانـش آمـوزان) در
اسـتان راه انـدازی شـد.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان در
مراسـم افتتاحیـه خـط ملـی نمـاد ،گفـت:
دانش آمـوزان ،اولیـای آنـان و کارکنـان
آمـوزش و پـرورش مـی تواننـد از سـاعت
۸صبـح تـا  ۸شـب با گرفتـن شـماره تلفن
 ۱۵۷۰در زمینـه تربیتـی ،خانـواده داری،
خدمـات شـغلی و خدمـات تحصیلـی
مشـاوره بگیرنـد کـه بـه صورت حضـوری و

تلفنـی ایـن امـکان فراهـم شـده اسـت.
واقعـی هزینـه راه انـدازی این مرکـز را بالغ

بـر  ۲۰۰میلیـون تومان عنـوان کرد.
همچنیـن همزمـان صبـح دیـروز بـا حضور

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش و دبیـر سـتاد
هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان،
خانه پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعی و
نمایشـگاه دائمی پیشـگیری از آسیبهای
اجتماعـی در مدیریـت آمـوزش و پـرورش
سـابق بیرجنـد راه اندازی شـد.
در ایـن نمایشـگاه انـواع پوسـتر و عکـس
مربـوط بـه آسـیبهای اجتماعـی در
معـرض دیـد قـرار گرفتـه اسـت.
عالقهمنـدان میتواننـد از سـاعت  ۸صبـح
تـا ۱۳بعـد از ظهـر از آن بازدیـد کننـد.
همچنیـن در ایـن مرکز خدمات مشـاورهای
بـه صورت حضـوری به افراد داده میشـود.

دامپزشکی درباره بروز
سرپرسـت اداره بهداشـت و مدیریـت
بیماریهـای دامـی اداره کل دامپزشـکی
خراسـان جنوبـی گفـت :بـا توجـه بـه شـروع
فصل سـرما و افزایش ماندگاری ویروس تب
برفکـی در دمـای پاییـن ،احتمـال بـروز ایـن
بیمـاری بهویـژه در دامداریهـای صنعتـی و
نیمهصنعتـی دور از انتظـار نیسـت.
به گـزارش امروز خراسـان جنوبی ،علیاکبر
عندلیبـی افـزود :به علت پاییـن بودن تیتر
ایمنـی دامهـا در ایـن دامداریهـا سـطح
هشـدار را در اسـتان باال برده اسـت.
وی گفـت :تـب برفکـی یـک بیمـاری
ویروسـی بـوده کـه دارای سـویههای
مختلـف اسـت و بـا عالیـم دهانـی و
گاهـی لنگـش و زخـم در پاهـا نمایـان
میشـود همچنیـن بـه علـت شـباهت آن
بـا بیماریهایـی ماننـد اکتیمـای واگیـر و
طاعون نشـخوارکنندگان در دامهای سبک،

امروز خراسان جنوبی  /گروه شهرستان ها  /حسینی
خانواده شـهید «اصغر رسـتمی
شـاپورآبادی» از شهدای گمنام
خراسـان جنوبـی کـه بـه تازگی
احـراز هویت شـده؛ چهارشـنبه
میهمـان مـردم شهرسـتان
زیرکـوه خواهنـد بـود.
مدیـرکل حفـظ آثـار و نشـر
ارزشهـای دفـاع مقـدس
اسـتان گفـت :بـر اسـاس برنامـه
ریزیهای صورت گرفته روز چهارشـنبه  ۳آذر سـاعت  ۹صبح مردم زیرکوه
میزبان خانواده شـهید «اصغر رستمی شـاپورآبادی» خواهند بود .سرهنگ
فالحی افزود:این شهیدسال۸۵به عنوان شهید گمنام در شهرستان زیرکوه
به خاک سـپرده شده است .شهید «اصغر رستمی شـاپورآبادی» متولد آذر
 ۱۳۴۵شـاپورآباد برخوار در اسـتان اصفهان اسـت که  ۲۱تیر  ۶۷در نهر عنبر
دهلـران در سـن  ۲۲سـالگی بـه فیـض شـهادت نائـل آمـد.

فعالیت سامانه بارشی در خراسان جنوبی

افزایــش متنــاوب ابــر و بــارش بــاران همــراه بــا رعــد و بــرق در نیمــه
شــمالی و غربــی اســتان پیــش بینی میشــود .کارشــناس هواشناســی
اســتان گفــت :مطابــق بــا دادههــای پیــش یابی هواشناســی ،تــا صبح
روز چهارشــنبه تحــت تاثیــر تــوده هــوای ناپایــدار وزش بــاد  ،افزایــش
متنــاوب ابــر و بــارش بــاران همــراه بــا رعــد و بــرق در نیمــه شــمالی
و غربــی اســتان پیــش بینــی میشــود .لطفــی افــزود :احتمــال وقــوع
روان آب بــه طــور موقــت در برخــی نقــاط اســتان وجــود دارد .وی
گفــت :دمــای هــوا نیــز ادامــه رونــد افزایشــی خــود را خواهــد داشــت
و هــوا گرمتــر مــی شــود.

بهره برداری از یک باب کتابخانه در بیرجند

بیماری تب برفکی در استان هشدار داد
در برخـی مـوارد دامداران را دچار سـردرگمی
کـرده اسـت.
سرپرسـت اداره بهداشـت و مدیریـت
بیماریهـای دامـی اداره کل دامپزشـکی
خراسـان جنوبی اظهار داشـت :بیماری تب
برفکـی از لحـاظ اقتصـادی یکـی از موانـع
اصلـی در تامیـن بهداشـت و تولیـد دام و
فرآوردههـای خـام دامـی اسـت.
وی بـه وضعیـت واکسیناسـیون تـب
برفکـی در هشـت ماه سـال جـاری در انواع
دام سـبک اشـاره کرد و افزود :در این مدت
 ۴۸۴هـزار و  ۱۴۹راس گوسـفند و بـز و
تعـداد  ۲۶هـزار و  ۹۲۵راس گاو و گوسـاله
علیـه ایـن بیماری واکسـینه شـدند که ۹۹
درصد واکسـن تامین شـده برای دام سبک
از اعتبـارات سـازمان دامپزشـکی با اولویت
واکسیناسـیون دامهـای عشـایر تامیـن و
بهصـورت رایـگان تزریـق شـده اسـت.

زیرکوه میزبان خانواده شهید رستمی

عندلیبـی گفـت :عالوه بـر آن در حـال حاضر
تعـداد  ۴۸۰هـزار ُدز واکسـن جدیـد بـا
همـکاری سـازمان دامپزشـکی و بخشـی از
آن از اعتبـارات داخلـی اسـتان تهیـه و بین
شـبکههای دامپزشـکی برای واکسیناسیون
دام سـبک توزیـع شـده اسـت.
وی دربـاره واکسیناسـیون دام سـنگین
بـا توجـه بـه اینکـه تامیـن و تزریـق
واکسـن در دامداریهـای صنعتـی و
نیمهصنعتـی برعهـده دامـداران اسـت،
بیـان کـرد :حـدود  ۲۸درصـد از دامهـای
مایهکوبـی شـده توسـط بخـش خصوصـی
مـورد واکسیناسـیون قـرار گرفتـه و مابقی

آن از طریـق اعتبـارات داخلـی اداره کل
دامپزشـکی اسـتان در واحدهای روسـتایی
 عشـایری بهصـورت رایـگان تزریـق شـدهاسـت .سرپرسـت اداره بهداشـت و مدیریت
بیماریهـای دامـی اداره کل دامپزشـکی
خراسـان جنوبـی افـزود :اگرچـه مکاتبـات
و اطالعرسـانیهای متعـددی بـا صاحبـان
دامداریهـای صنعتـی و نیمهصنعتـی و
دسـتگاههای مربوطـه انجـام شـده اسـت
امـا متاسـفانه برخـی از صاحبـان ایـن
دامداریهـا واکسیناسـیون دامهـای خـود
را جـدی نگرفتـه و خطـر بالقـوه برای سـایر
واحدهـای دامـی نیـز محسـوب میشـوند.

همزمـان بـا آخریـن روز از هفته کتـاب و کتابخوانـی کتابخانه مرحوم
محمدتقـی کریـم پـور در شـمال شـهر بیرجنـد افتتـاح شـد .مدیـرکل
نهـاد کتابخانههـای عمومـی اسـتان با بیـان اینکه عملیات بازسـازی
و بهسـازی ایـن کتابخانـه از دو سـال قبـل آغـاز شـده بود گفـت :این
کتابخانـه ۴۴۰مترمربـع زیربنـا و ۱۵هـزار جلـد کتـاب دارد .حاجـی
افـزود :بـرای مرمـت و بازسـازی ایـن کتابخانه ۸۷۵میلیـون تومان از
محـل اعتبـارات کتابخانههـا و همچنیـن خیـر نیکـوکار کریـم پور فرد
اختصـاص یافته اسـت.

شناسایی ۱۹۳بیمار کرونایی جدید در استان

در روز گذشـته بـا انجام ۱۰۵۴تسـت ملکولی و سـریع کرونـا ۱۹۳بیمار
جدیـد کرونایـی در اسـتان شناسـایی شـد .دبیـر سـتاد دانشـگاهی
پیشـگیری و کنتـرل کرونـا در اسـتان گفت :روز گذشـته  ۲۴۱آزمایش
ملکولـی و ۸۱۳تسـت سـریع تشـخیص کرونـا در اسـتان انجـام شـد
کـه در مجمـوع ۱۹۳بیمـار کرونایـی جدیـد شناسـایی شـد .شـریف
زاده افـزود :در حـال حاضـر ۲۱۴بیمـار بـا عالئـم حـاد تنفسـی در
بیمارسـتانهای خراسـان جنوبـی بسـتری هسـتند کـه ۸۴نفـر کرونـا
مثبتنـد .شـریف زاده گفـت :در روزگذشـته یـک مـورد فـوت جدیـد
ناشـی از کرونـا در اسـتان ثبـت شـد و تعـداد فوتیهای ناشـی از این
بیمـاری بـه هـزار و ۲۱۸نفـر رسـید.
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بــه همیــن قلــم و در همیــن ســتون نوشــتیم کــه
بــرای برخــی از مــا هــا فقــط " خودمــان مهــم هســتیم
و آنچــه بــرای خــود آبــرو مــی پنداریــم .همــه تــاش
مــا هــم ایــن اســت کــه اعتبــار خودمــان خدشــه دار
نشــود " .حــاال اعتبــار دیگــران بــه آتــش ســوخت ،بــاک
مــان نیســت .تعجــب نکنیــم و دامــن نشــوئیم از ایــن
قصــه کــه در نهــاد مــرد ســاالری مــا پنهــان شــده اســت.
خطــای دختــر را از کفــر ابلیــس بدتــر مــی دانیــم و
مســتحق ســخت تریــن مجــازات هــا امــا اگــر پســر بــه
همــان خطــا ،دامــن آلــود ،چنــدان ســخت نمــی گــذرد بر
مــا .بنــده خدایــی بــا همیــن نــگاه نوشــته بــود؛ وقتــی
کــه عشــق ورزیــدن را بــرای دختــرم نادرســت دانســتم
...امــا از رابطــه داشــتن پســرم بــا دختــری نامحــرم ذوق
زده شــدم کــه پســرم بــزرگ شــده  ...هوســباز بــودن را
بــه پســرم آموختــم .انــگار پســر قــرار اســت از جیــب
دیگــری آبــرو بــردارد و دختــر از جیــب خودمــان .اولــی
را بــا چشــم بســته مــی گذریــم و دیگــری را بــه فریــاد
برمــی خیزیــم و هرگــز نمــی گذریــم .یــادم هســت ســال
هــای پیــش بــا جوانــی کــه دســتگیر شــده بــود صحبــت
مــی کــردم .مدعــی بــود کــه کاری نکــرده و خالفــش
چنــدان ســنگین نیســت کــه بــه دســت بنــد بکشــد
کارش .صحبــت مــا ن بــه فــراز و فــرود هایــی رســید کــه
همــان زمــان هــم منتشــر شــد .آنچــه از آن مصاحبــه
بیــش از همــه درذهنــم مانــده و اذیــت مــی کنــد ایــن
بــود کــه وقتــی از او پرســیدم اگــر کســی همیــن رفتــار
را بــا خواهــر خــودت بکنــد چــه مــی کنــی؟ بــه صراحــت
گفــت :مــی کشــمش! یعنــی آنچــه را بــرای خــود جــرم
نمــی پنداشــت دیگــری را بــه خاطــر همــان رفتــار،
مســتوجب مــرگ مــی دانســت .ایــن اوج نــگاه دوگانــه
اســت کــه متاســفانه در دیــده بســیاری از مــا ،خانــه کــرده
و خِ ـ َر ِد مــا را بــه بــازی گرفتــه اســت .خــب معلــوم اســت
کــه وقتــی رفتــار تربیتــی مــان بــا دختر و پســر ناهمســاز
باشــد ،ســازی کــه از زندگــی برخیــزد چنیــن ناســاز و بــد
صــدا خواهــد بــود .بنــده خدایــی نوشــته بــود؛ وقتــی کــه
از کودکــی بــه دختــرم یــاد دادم کــه زن باشــد ،کدبانــو،
صبــور و فــداکار باشــد...اما بــه پســرم فقــط آموختــم
کــه قــوی و قدرتمنــد باشــد..تنها نامــی از خانــواده را
بــه پســرم آموختــم نــه مســئولیت خانــواده را و نتیجــه
مــی شــود ایــن کــه او هــم در تربیــت فرزندانــش راه بــه
خطــا مــی بــرد و ایــن خــط باطــل امتــداد مــی یابــد.
بپذیریــم کــه مــا نــه متهــم کــه مقصریــم چــون وظیفــه
پــدر و مــادری را بــه درســتی انجــام نــداده ایــم .مــن و
شــمابه عنــوان یــک پــدر یــا مــادر ،مقصریــم کــه بــه جای
اصــاح خــود و تربیــت صحیــح ،از دیگــران توقــع رعایــت
حریــم هــا را داشــتیم و داریــم و همــه اش بــه جامعــه
انتقــاد مــی کنیــم .توجــه نداریــم کــه جامعــه شــکل
گرفتــه از مــن و شــما و ایشــان اســت هرگــز بــه خــودی
خــود درســت نمیشــود همــان طــور کــه خــود بــه
خــود خــراب نمــی شــود.جامعه نمونـ ه بزرگــی از همــان
خانــواده اســت .همــان کــه مــا بــا تربیــت غلــط ،رفتــار
غلــط را تئوریــزه مــی کنیــم .بدانیــم کــه تــا بــه اصــاح
خــود برنخیزیــم ،هیــچ کاری درســت نخواهــد شــد.

فرمانــده ســپاه انصارالرضــا(ع) خراســان جنوبــی گفــت :امــروز بســیج
ســرمایه اجتماعــی و قــدرت نــرم مردمــی انقــاب اســت کــه بــا تکیه
بــر ایــن قــدرت روز بــه روز بــر اقتدارکشــور افــزوده مــی شــود.
بــه گــزارش مهــر ،ســردارعلی قاســمی در همایــش فرماندهــان

پایگاههــا و ناحیــه بســیج ســپاه شهرســتان فــردوس از ابتــدا تــا
کنــون تصریــح کــرد :دشــمن از قــدرت و تفکــر بســیجی بشــدت در
هــراس اســت زیــرا روحیــه از خــود گذشــتگی و ایثــار بســیجیان
را بخوبــی شــناخته و قدرتهــای پوشــالی در مقابــل آنهــا تــوان
ایســتادگی ندارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه کارنامــه شــجره طیبــه بســیج بــر همــگان آشــکار
اســت افــزود :رهبــری بســیج را ســرمایه اجتماعــی ایــن کشــور
خوانــده و بــه فرمــوده امــام راحــل بســیج شــگفتی آفریــن قــرن
اســت کــه نویــده دهنــده پیــروزی مســتضعفین بــر مســتکبرین
عالــم اســت.
ســردار قاســمی عنــوان کــرد :اگــر ایــن تفکــر نــاب در محــل کســب
و کار مــا جــاری و ســاری شــود گرهگشــای بســیاری از مشــکالت
جامعــه اســت.
فرمانــده ســپاه انصارالرضــا (ع) خراســان جنوبــی خواســته رهبــری از
بســیجیان را پیــش برندگــی و پیــش روندگــی دانســت و تاکیــد کــرد:
بســیجیان ابتــدا بایــد خــود در مســیر صحیــح قــرار گیرنــد تــا بتواننــد
دیگــر را هدایــت و بصیــرت افزایــی کننــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیج در تمــام بحــران و مشــکالت کشــور
گرهگشــا بــوده و اکنــون نیــز بــا تمــام تــوان ســعی در کاهــش
مشــکالت جامعــه دارد افــزود :اگــر اقتصــاد مقاومتــی کــه مــورد
تاکیــد رهبــری اســت بــا حرکــت بســیج قــوام پیــدا میکــرد امــروز
شــاهد مشــکالت مختلــف اقتصــادی بــرای مــردم نبودیــم و ایــن
درس عبرتــی بایــد بــرای همــگان باشــد.
ســردار قاســمی بــا بیــان اینکــه ســند  ۱۰ســاله بســیج ترســیم و بــه
تصویــب فرماندهــی کل قــوا رســیده گفــت :ایــن ســند از ســال آینــده
اجرایــی خواهــد تــا فصــل جدیــدی در عرصــه خدمــت بســیج بــه
مــردم و انقــاب گشــوده شــود.
در ایــن مراســم چنــد تــن از فرماندهــان اســبق ناحیــه ســپاه فــردوس
و یــادگاران هشــت ســال دفــاع مقــدس بــه بیــان دیدگاههــای
خویــش در خصــوص بســیج و مســائل جامعــه پرداختند که اســتفاده
از تجــارب ارزشــمند پیشکســوتان در مدیریــت بحــران زمــان جنــگ،
لــزوم حفــظ آثــار شــهدا و اســتخراج آنچــه از جبهــه و جنــگ باقــی
مانــده و بهــا دادن بــه جوانــان و بکارگیــری آنــان در مســئولیتهای
مختلــف از مهمتریــن آنهــا بــود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور خبر داد

اختصاص اعتبار  ۹.۶میلیاردی

برای دانش آموزان خراسانجنوبی
رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی
کشــور از اختصــاص  ۹میلیــارد و  ۶۰۰میلیــون
تومــان اعتبــار بــرای خریــد گوشــی و ارائــه
خدمــات توانبخشــی بــه دانش آمــوزان اســتثنایی
خراســان جنوبــی خبــر داد.
ســید جواد حســینی در نشســت ویدئو کنفرانســی
بــا حــوزه پشــتیبانی آمــوزش و پــرورش اســتان
اظهــار کــرد ۷ :میلیــارد و  ۶۰۰میلیــون تومــان
بــرای خریــد گوشــی و تبلــت هوشــمند بــه دانــش

آمــوزان بــا نیــاز ویــژه خراســان جنوبــی اختصــاص
مییابــد.
وی ادامــه داد :دو میلیــارد تومــان نیــز بــرای
ارائــه خدمــات توانبخشــی بــه دانــش آمــوزان
اســتثنایی اســتان اختصــاص پیــدا خواهــد کــرد.
رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی
کشــور بــا بیــان اینکــه فضــای الزم و اســتاندارد
بــرای هــر دانشآمــوز بــا نیــاز ویــژه  ۲۸متــر مربــع
اســت ،اظهــار داشــت :هــم اکنــون فضــای موجــود

افزایش دو و نیم برابری پرداخت
تسهیالت کارآفرینی در خراسان جنوبی
پرداخــت تســهیالت اشــتغالزا از آغــاز ســال جــاری
در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال  ۱۸۵درصــد
افزایــش یافــت.
مدیرصنــدوق کارآفرینــی امیــد اســتان در گفتگــو
بــا خبرنــگار صــدا و ســیما گفــت :در ســال جــاری
 ۷۱۷میلیــارد ریــال تســهیالت قــرض الحســنه بــه
 ۲هــزار و  ۶۳طــرح در اســتان پرداخــت شــد کــه
ایــن رقــم در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال
 ۱۸۵درصــد بــه لحــاظ تعــداد طــرح و  ۲۲۱درصــد
بــه لحــاظ پرداخــت تســهیالت افزایــش داشــته
اســت.
وی گفــت :در مــدت مشــابه پارســال  ۳۲۴میلیــارد
ریــال تســهیالت بــه هــزار و  ۱۱۸طــرح کارآفرینــی
در اســتان پرداخــت شــد.
زنگنــه افــزود :ایــن تســهیالت در بخشهــای

صنایــع دســتی ،فــرآوری گیاهــان دارویــی،
صندوقهــای خــرد کوچــک ،طر حهــای روســتایی،
پــرورش دام و طیــور پرداخــت شــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه پرداخــت بــاالی
تســهیالت در  ۱۰۰روز گذشــته ،افــزود :از ابتــدای
مــرداد ســال جــاری تــا پایــان مهــر  ۴۴۰میلیــارد
ریــال تســهیالت بــه  ۶۶۰طــرح کارآفرینــی در
اســتان پرداخــت شــد.
مدیرصنــدوق کارآفرینــی امیــد خراســان جنوبــی
گفــت :پرداخــت تســهیالت بــه ایــن طر حهــا
زمینــه اشــتغال  ۷۳۰نفــر را فراهــم کــرده اســت.
بــه گفتــه وی ایــن طر حهــا توســط نهادهــای
حمایتــی ،کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)،
زنــدان ،موسســات خیریــه ،بنیــاد علــوی و بنیــاد
برکــت معرفــی شــدند.

بــرای دانــش آمــوزان اســتثنایی  ۱۰.۵متــر مربــع
اســت.
وی از فعالیــت  ۸۱۰مرکــز اختــاالت یادگیــری در
کشــور خبــر داد و بیــان داشــت :از ایــن تعــداد ۲۲
مرکــز در خراســان جنوبــی فعــال اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد از ظرفیــت و
مشــارکت ســایر دســتگاهها و مؤسســات بــرای
ارتقــای کیفیــت فراینــد تعلیــم و تربیــت دانــش
آمــوزان بــا نیــاز ویــژه اســتفاده کــرد ،گفــت:

ســن ســنجش بــرای پیشــگیری از آســیبهای
جســمانی و توانبخشــی بایــد کاهــش یابــد.

زنان خانه دار
بیمه تأمین اجتماعی میشوند
در جهــت اجــرای طــرح بیمــه خانــواده ایرانــی،
بیمــه زنــان خانــه دار از جملــه حمایتهایــی
اســت کــه بــه آســانی و در کوتاهتریــن زمــان
ممکــن بــه زنــان ارائــه میشــود.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان  ،محمدی
مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی خراســان جنوبــی
گفــت :زنــان خانــه دار  ۱۸تــا  ۵۰ســاله هماننــد
تمــام افــراد شــاغل میتواننــد بیمــه تأمیــن
اجتماعــی شــده و از مزایــای بازنشســتگی ،از
کارافتادگــی و مســتمری بهرهمنــد شــوند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای برخــورداری از ایــن
حمایتهــا نیــاز بــه تأهــل و یــا ســابقه بیمــه
پــردازی نیســت ،افــزود :در خصــوص افــراد باالی
 ۵۰ســاله نیــز میــزان ســابقه بیمــه پــردازی قبلی
بــه حداکثــر ســن مــورد نظــر اضافــه میشــود.

محمــدی ادامــه داد :نــرخ پرداخــت حــق بیمــه
زنــان خانــه دار بــرای برخــورداری از حمایتهــای
بازنشســتگی  ۱۲درصــد ،بازنشســتگی و
مســتمری بازمانــدگان  ۱۴درصــد ،بازنشســتگی
مســتمری بازمانــدگان و از کار افتادگــی ۱۸
درصــد اســت.
مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی خراســان جنوبــی
تصریــح کــرد :انتخابی بــودن اســتفاده از خدمات
درمانــی از دیگــر مزایــای طــرح بیمــه زنــان خانــه
دار تأمیــن اجتماعــی اســت؛ به عبارتــی دیگر ،در
صورتــی کــه زنــان متقاضــی اســتفاده از ایــن نوع
بیمــه تحــت تکفــل پــدر ،مــادر یــا همســر خــود
باشــند و از طریــق آنهــا از مزایــای درمانــی بیمه
تأمیــن اجتماعــی بهرهمنــد شــوند ،دیگرنیــازی
نیســت حــق درمــان پرداخــت کننــد.

 0915ســام آب بهــای مصرفــی و هزینــه نصــب
کنتــور در روســتاها چندیــن برابــر شــده اســت
بــا ایــن تعرفــه هــا مشــکالت زندگــی در روســتا
چنــد برابــر مــی شــود .بجــای دریافــت ایــن
مبالــغ جلــوی هــدر رفــت آب در شــبکه هــای
روســتایی را بگیریــد
 0936ســام اجــرای قانــون بــرگ ســبز صــادر
شــده توســط پلیــس در حکــم ســند رســمی
مالکیــت وســیله نقلیــه موجــب جلوگیــری از
اتــاف وقــت مــردم و افزایــش رضایتمنــدی
شــده اســت.
 0935ســام سرپرســت محتــرم دانشــگاه علــوم
پزشــکی بیرجنــد .ضمــن تبریــک ســمت و
مســئولیت جدیــد .لطفــا بــه فوریــت فکــری
بــه حــال بیمارســتان رازی بنماییــد بیمارســتان
فــوق تخصصــی کــه بایــد دو دســتگاه ام.آر.آی
مــی داشت.دســتگاه ســی تــی اســکن آن هــم
خــراب هســت و بیمــاران بــا وضعیــت خــاص
از یــک بیمارســتان بــه بیمارســتان دیگــر بــرده
مــی شــوند کــه شــما بهتــر مــی دانیــد چــه
مخاطراتــی بــرای آنهــا دارد.
 0915باســام مطــب دکتــر … .هیــچ گونــه
دســتگاهی بــرای پرداخــت وجــه نــدارد بیمــار را
بــا هــزار درد و گرفتــاری هدایــت میکننــد کــه
وجــه نقــد بیاورنــد آیــا ایــن راه صحیــح اســت؟
خواهشــمندم مســئولین مربوطــه پیگیــری کننــد
 0936ســام چــرا هــر مدرســه مجهــز و تــازه
ســاز بــه مــدارس خــاص تعلــق مــی گیــرد.
در حالــی کــه دانــش آمــوزان ایــن مــدارس
از بهتریــن امکانــات برخــوردار هســتند در
حالیکــه بســیاری از دانــش آمــوزان از حداقــل
امکانــات بــی بهــره هســتند
 0903ســام چــرا مــردم بایــد چــوب بــی تدبیری
مســئوالن را بخورنــد مگــر قــرار نبــود پــادگان از
بیرجنــد منتقــل شــود حــاال هــر روز قصــد دارنــد
یــک طــرح در ایــن اراضــی پیــاده کننــد .ظاهــر
آن چــه بــرای برخــی مســئوالن مهــم نیســت
مــردم و آینــده آنهــا اســت .بــا ســاخت و ســاز
در اراضــی پــادگان قطعــا در آینــده بــا مشــکل
ترافیــک شــدید و آلودگــی هــوا در مرکــز شــهر
بیرجنــد مواجــه خواهیــم بــود
 0992ســام بــا توجــه بــه اینکــه امــکان برگزاری
کالس هــای درس در مــدارس فراهــم نیســت و
هــوا هــم بســیار ســرد اســت چگونــه قــرار اســت
مــدارس دایــر شــوند .اگــر دانــش آمــوزان کرونــا
نگیرنــد دچــار ســرما خوردگــی خواهنــد شــد.

4
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ارزش قناعت و خودكفايى

و درود خــدا بــر او ،فرمــود :قناعــت يــا خرســندي،

ثروتــي بي پايــان اســت.

سـالروز شـهادت شـهیدان  :محمدتقـی یوسـفی،
حسـینعلی احمـدی ،سـید محمد شـعفی را بـا ذکر
صلواتـی گرامـی مـی داریم.

حوادث
دو کشته در حادثه محور دیهوک به طبس

کمبود سیلندر گاز
و سرگردانی مردم خوسف
چند هفته ای است کمبود و نایابی سیلندر
گاز مایع در شهرستان خوسف دغدغه اهالی
روستاهای محروم از نعمت گاز شده است که این
مهم با توجه به فصل سرما و نیاز مبرم روستائیان
شهرستان باید هرچه زودتر رفع شود .به گزارش
شبستان ،شهروندانی که از لوله کشی گاز در
شهرستان خوسف محرومند ،در پی نایاب شدن
سیلندر گاز دچار سردرگمی شده و خواستار پیگیری
مسؤوالن در این زمینه هستند .با وجود اینکه طرح
الکترونیکی توزیعگاز مایع در کشور با هدف تأمین
رفاه شهروندان ،جلوگیری از عرضه خارج از شبکه
و استفاده غیرمجاز از گاز مایع و نیز ساماندهی
توزیع فرآوردههای نفتی با استفاده از کارت بانکی
سرپرست خانوار در همه شهرستانهای زیر پوشش
مناطق شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در
حال اجرا است ،اما کمبود گاز در اوج فراوانی ،حلقه
مفقوده ای است که نیاز به اقدامات نظارتی دو
چندان دارد.

کمبود سیلندر گاز در خوسف

«محمدی» نماینده روستاهای همند و برمنج در
گفتگو با شبستان اظهار کرد :دو ،سه هفته ای
کپسول گاز در شهرستان خوسف پیدا نمی شد
و درب شرکت موز ع به دلیل نداشتن گاز بسته
بود .هر روز  ۴۰کیلومتر را برای دریافت سیلندر گاز
به مرکز شهرستان می آمدم اما دست خالی به
روستایمان برمی گشتیم .وی ادامه داد :برای حل
مشکل سوخت مردم روستاهای همند و برمنج
که از نعمت گازکشی محرومند ۷۰ ،کیلومتر مسیر
روستا را تا مرکز استان پیمودم و سیلندر مورد نیاز
را از شرکت بوتان بیرجند تهیه کردم.

نیاز مردم رفع نمی شود

برخــورد یــک دســتگاه پرایــد بــا کامیــون کشــنده دو کشــته برجــا
گذاشــت .رئیــس پلیــس راه اســتان گفــت :بــر اثر برخــورد یک دســتگاه
پرایــد بــا کامیــون کشــنده در کیلومتــر ۳۲محــور دیهــوک بــه طبــس
راننــده و سرنشــین پرایــد در دم جــان باختنــد .ســرهنگ رضایــی علــت
حادثــه را انحــراف بــه چــپ کامیــون کشــنده اعــام کــرد.

برداشت از حساب پدر برای خرید بازی

پسـر نوجـوان بـرای خریـد بـازی آنالین  ۷میلیـون تومـان مخفیانه از
حسـاب پـدرش پـول برداشـت کـرد .بـه گـزارش ایـران ،سـرهنگ علـی
عباسیکسـانی ،رئیـس پلیس فتای اسـتان کرمانشـاه در تشـریح این
خبـر گفـت :چنـد روز قبـل مـرد جوانـی بـا مراجعـه بـه پلیـس فتـا از
برداشـت غیرمجـاز  ۷میلیـون تومـان از حسـاب بانکی اش خبـر داد و
بـا ایـن شـکایت پروندهای تشـکیل شـد و در اختیـار کارشناسـان قرار
گرفـت .با تحقیقات و بررسـیهای تراکنشهای انجامشـده مشـخص
شـد تمامـی مبلـغ بـه سـرقت رفتـه بـرای افزایـش اعتبـار و ارتقـای
قابلیتهـا و تجهیـزات جنگـی بازی آنالیـن «کال اف دیوتـی» انجام
شـده اسـت .در ادامه بررسـیها مشـخص شد فرد برداشـت کننده پسر
شـاکی اسـت که پـس از احضـار به پلیس فتا بـه جرم خـود اعتراف و
عنـوان کـرد با اسـتفاده از گوشـی تلفـن همراه پـدرش اقـدام به خرید
ک کرده اسـت.
کـرده و سـپس پیامکهـای تراکنـش بانکـی را پـا 

«یوسفی» ،متصدی تاسیسات سیلندر پرکنی
گاز مایع خوسف در خصوص کمبود گاز مایع در
شهرستان خوسف اظهار کرد :سه ماه هست که
شرکت بوتان به ما گاز کم می هد .سهمیه ما ۱۲۰
ُتن گاز مایع بوده که شهریور ماه ُ ۳۰تن از سهمیه

 21تن گاز مایع گم شد

ما کم شده و مهر ماه هم تنها ُ ۱۹تن و  ۲۰کیلو
گاز به شرکت تحویل شده و مابقی اصال به دست
ما نرسیده است .وی با بیان اینکه هفته گذشته
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی در
اخبار شبکه استان اعالم کرد در مهر  ۴۱تن گاز مایع
به بنده تحویل شده و نظارتی در توزیع نیست،
تصریح کرد :این در صورتی است که از ابتدای
مهرماه تا پایان این ماه تنها  ۱۹تن و  ۲۰کیلو گاز
مایع تحویل شهرستان خوسف شده است.
یوسفی ضمن گالیه از سخنان مدیر شرکت پخش
فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی مبنی بر
آمار گاز مایع توزیعی در شهرستان خوسف ،گفت:
آمار نباید بدون اطالع به مردم گفته شود ،هفته
گذشته یکی از کارکنان شرکت نفت به من پیامک
داده اند که در آمار اشتباهی رخ داده است.
وی با بیان اینکه اداره صنعت و معدن مرا زیر
سوال برده که گازها چه شده است ،ادامه داد :گفته
اند از اول تا  ۲۳آبان ماهُ ۹۰ ،تن گاز مایع به بنده
داده اند ،در صورتی که سه محموله ُ ۵۹تنی تحویل
ما شده است ،که  ۳۱تن کسری گاز است و مدیر
شرکت پخش فرآورده های استان نباید این حرف
ها را بگوید.
متصدی تاسیسات سیلندرپرکنیگاز مایع خوسف
بیان کرد :بازرسان اداره صنعت ،معدن و تجارت،
دفتر نظارت و بازرسی اماکن ،دو معاون فرماندار
خوسف هفته گذشته از نزدیک از ما گزاش تهیه
کرده اند و در جریان روالگاز رسانی هستند ،مشکل
ما این هست که  ۱۴روز بی گاز بوده ایم.
وی تصریح کرد :مردم در فصل سرما گناه دارند،
از روستای بصیران  ۱۴۰کیلومتر چند مرتبه برای
دریافت سیلندر مراجعه کرده اند اما دست خالی
برگشتهاند.
یوسفی با بیان اینکه شرکت بوتان دو هفتهگذشته
قرار بوده گاز به ما تحویل بدهند اما نداده اند ،گفت:
این وعده ها هر روز تکرار شده و باالخره ،یکشنبه
هفته گذشته ساعت سه بعد از ظهر یک محموله
گاز مایع با همراهی نهاد مردمی بسیج و سپاه
برای توزیع بین مردم خوسف تزریق شد .متصدی

تاسیسات سیلندرپرکنی گاز مایع خوسف با بیان
اینکه سال گذشته پنج دستگاه گاز  ۲۳تنی به
شهرستان خوسف تزریق شد که این مقدار کفاف
می کند ،ادامه داد :معادن هیرد ،کودکان ،چدن و
سایر معادن خوسف سیلندرهای  ۵۰کیلویی گاز
مایع دارند و مصارف زیادی دارند که باید برای رفع
نیاز آنها چاره اندیشی کرد.

 ۹۲تن گاز مایع
در خوسف توزیع شده

«قربانعلی مردانی» مدیر شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی هم در
شرایطی که موضوع کمبود گاز در برخی شهرستان
ها مشکالت بسیاری را برای خانوادهها ایجاد
کرده است ،درخصوص کمیابی گاز در شهرستان
خوسف اظهار کرد :ما مشکلی در تامین گاز مایع
نداریم و هیچ سهمیه ای از شهرستان خوسف
کم نشده است.
وی با بیان اینکه در آبان ماه جاری ُ ۹۲تن گاز مایع
در خوسف توزیع شده است ،گفت :حدود ُ ۸۰تن
گاز مایع به خود تاسیسات و مابقی هم شرکت
بوتان به صورت جارویی در خوسف توزیع کرده
است به این معنی که برخی از مردم نمی توانند به
تاسیسات مراجعه کنند لذا برای کمک حال مردم
با وانت تاسیسات بوتان در خیابانها سیلندرها
تعویضمیشوند.
مردانی تصریح کرد :در سنوات قبل یعنی  ۹سال
پیش که هیچ گازکشی در خوسف نبوده است،
میانگین گاز توزیعی خوسف ماهی ُ ۱۰۰تن بوده
است؛ همین االن که  ۹۰درصد خوسف گاز کشی
شده  ۹۰تن گاز توزیع شده است.
وی با بیان اینکه گاز مصرفی شهرستان خوسف
بر اساس درخواست موز ع تحویل می شده است،
گفت :هیچ ماهی سهمیه کامل گاز مایع خراسان
جنوبی جذب نشده چون نیازی به جذب آن نبوده
است .مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه خراسان جنوبی با بیان این مطلب که اگر
مشکلی در تأمین گاز استان می بود باید در کل

استان این مشکل می بود نه تنها در خوسف ،ادمه
داد :سهمیه شرکت های موز ع را ما کم نمی کنیم
و کل سهمیه گاز به شرکت بوتان داده می شود.

نظارت بر شرکت های
موز عگاز افزایش یافت

مردانی با تأکید بر اینکه در تأمینگاز مایع مشکلی
نداریم و مردم نباید دست خالی به روستاهای خود
برگردند ،گفت :دو ماه است کنترل و نظارت ها بر
شرکت های پخش و موز ع بیشتر شده است.
وی بیان کرد :نظارت اصلی بر گاز مایع بر عهده
سازمان صنعت ،معدن و تجارت است اما ما نیز
نظارت را در دستور کار داریم؛ برای حل مشکل
گاز مایع در شهرستان خوسف یک محموله
دیگر تهیه و ارسال می شود و با دستور فرماندار
قرار شد اداره صنعت ،معدن و تجارت به عنوان
اداره متولی برآورد و نیاز اصلی را در دستور کار
داشته باشد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
خراسان جنوبی با بیان اینکه برای افزایش سهمیه
گاز مایع خوسف ما محدودیتی نداریم ،گفت :اگر
سازمان صمت در این خصوص درخواستی به ما
بدهد ما گاز مورد نیاز را تامین می کنیم اما در حال
حاضر ُ ۸۰تن گاز مایع هم برای خوسف زیاد است
چراکه قبل از گاز کشی روستاهای خوسف ۹۰ ،تا
 ۱۰۰تن گاز توزیع می شده است.

تزریق یک محمولهگاز مایع
تا آخر آبان به خوسف

مردانی تصریح کرد :مصرف گاز مایع در خوسف
با توجه به گازکشی منازل باید  ۲۷درصد کاهش
داشته باشد نه افزایش؛ از ابتدای امسال تاکنون
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۲۵.۴درصد در
کل استانکاهش مصرفگاز مایع داشته ایمکه در
خوسف هم این عدد هست.
وی اضافه کرد :طی  ۲۳روز آبان ماه جاری ۸۹
تن گاز مایع به خوسف تزریق شده است و یک
محموله دیگر هم تا آخر ماه تحویل می شود.

داستانک
زمستون سال گذشته بود

هــوا تاریــک بــود ولــی درســت خاطــرم نیســت ســاعت
چنــد بــود شــاید هفــت و نیــم یــا هشــت شــب.
تو ماشین بودم و داشتم برمی گشتم خونه.
پشت ترافیک سنگینی گیر کرده بودیم.
ســر یــه خیابــون فرعــی یــه خانــم چــادری رو دیــدم
توجهمــو جلــب کــرد آخــه حســابی رو گرفتــه بــود
شــاید نمــی خواســت کســی چهــره اش رو ببینــه
تــوی اون ســوز ســرما یــه دمپایــی پالســتیکی مشــکی
پــاش بــود اونم بــدون جــوراب.
بــه جــای اون مــن احســاس کــردم ســرما تــو وجــودم
نشســت .از ترافیــک کالفــه شــده بــودم و دوســت
داشــتم زودتــر برســم خونــه تــا کمــی اســتراحت کنــم.
نمیدونــم چــرا ولــی بدجــور توجــه منــو بــه خــودش
جلــب کــرده بــود.
باورش خیلی سخته ولی...
یــه کیســه پارچــه ای از زیــر چــادرش آورد بیــرون و یــه
کمــی دور و بــرش رو نــگاه کــرد (شــاید مــی خواســت
مطمئــن بشــه کســی اونــو نمــی شناســه) و خــم شــد
بــه ســمت داخــل ســطل زبالــه.
چنــد تــا میــوه و کــدو بادمجــان و کاهــو کــه کمــی
خــراب و پالســیده بــود رو خیلــی تنــد و ســریع
گذاشــت تــو کیســه و رفــت.
بــا وجــود رفــت و آمدهــای زیــا ِد آدم هــا هیــچ کســی
هــم بهــش توجــه نمــی کــرد.
اینجــا بــود کــه اصطــاح مــرگ عاطفــه هــا کامــا بــرام
ملمــوس شــد .خیلــی دوســت داشــتم بــرم دنبالــش
ببینــم کجــا مــی بــره.
مطمئنــا بــرای بچــه هــای یتیمــش شــایدم همســر
مریــض و زمیــن گیــرش و یــا مــادر پیــرش.
دو بــه شــک بــودم کــه بــرم دنبالــش یــا نــه آخــه
خیلــی دوســت داشــتم کمکــش کنــم ولــی هنــوز دو
ســه تــا خیابــون دیگــه تــا خونمــون راه بــود و از طــرف
دیگــه تاریکــی ،ســرما و خســتگی  .یهــو عیــن بــرق
گرفتــه هــا از جــام پریــدم و گفتــم همیــن جــا پیــاده
مــی شــم .ســریع کرایــه رو حســاب کــردم و راه افتــادم
دنبــال اون خانــم.
چنــد ثانیــه ای دویــدم ســه چهــار قــدم کــه مونــده
بــود بهــش برســم ســرعتمو کــم کــردم انــگار اونــم
متوجــه شــده بــود کســی دنبالشــه سرعتشــو بیشــتر
کــرد تــا جایــی کــه دیگــه داشــت مــی دویــد .هرچــی
صــداش مــی زدم ســرعتش بیشــتر مــی شــد تــا
باالخــره نفــس زنــان بهــش رســیدم و گوشــه چادرشــو
گرفتــم تــو دســتم اونــم مجبــور شــد بایســته.
ولی هنوز سعی می کرد صورتشو ازم بپوشونه.
بهــش گفتــم :چــرا هرچــی صــدات مــی کنــم محــل
نمیــدی خــب حتمــا کارت دارم دیگــه.
بیــن خودمــون باشــه یــه خــرده هــم از دســتش
عصبانــی بــودم آخــه بــا اون حــال خســتگی کلــی هــم
دویــده بــودم.
ســکوت کــرد حرفــی نــزد .دوبــاره گفتــم خانــم بــا
شــمام چــرا جــواب نمیــدی ؟
صورتــش کــه هنــوز پوشــیده بــود رو ازم برگردونــد یــه
حــس بــدی بهــم دســت داد.
دوباره گفتم :نمیخوای جواب بدی ؟
یهــو چــادرش رفــت کنــار داشــت بــه پهنــای صورتــش
اشــک مــی ریخــت همینکــه چشــمام بــه چشــماش
گــره خــورد صورتــم خیــس شــد داشــتم دیوونــه مــی
شــدم .
پیــش خــودم گفتــم شــاید خســتگی و تاریکــی منــو
بــه اشــتباه انداختــه ولــی اشــتباه نبــود همســایمون
ادامــه دارد
بــود ...
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آغاز نظام ارجاع
و پزشــک خانواده در دو شهرستان استان

معـاون بیمـه و خدمـات سلامت اداره کل بیمـه
سلامت خراسـان جنوبـی از آغـاز نظـام ارجـاع و
پزشـک خانـواده از اول آذر در شهرسـتان هـای
فـردوس و طبـس خبـر داد.
مسـعود مختـاری در گفـت و گو با مهر اظهـار کرد:
از اول آذر مـاه  ۱۴۰۰طـرح نظـام ارجـاع و پزشـک
خانـواده در شهرسـتانهای فـردوس و طبـس
شـروع شـد و تا اواسـط این ماه این طرح در دیگر
شهرسـتانهای اسـتان هـم شـروع خواهد شـد.
وی ادامـه داد :در مجمـوع حـدود  ۵۰هـزار نفـر در
اسـتان مشـمول اجـرای ایـن طـرح میشـوند که
حـدود  ۳۰هزار نفر در شهرسـتان بیرجنـد ۱۰ ،هزار و

 ۵۰۰نفـر در قائنـات ۴ ،هـزار نفر در طبـس و  ۵هزار
و  ۵۰۰نفـر در شهرسـتان فردوس هسـتند.
مختـاری ادامـه داد :بـا اولویـت پزشـکان عمومی
دارای مطـب در ایـن شهرسـتانها دعـوت بـه کار
شـدهاند و در کارگاههـای آموزشـی حضـور پیـدا
کردهانـد .وی بـا اعلام اینکه پاالیش همپوشـانی
بیمـهای بـرای جمعیت هـدف جز بیرجنـد انجام
شـده اسـت و در ایـن شهرسـتان هـم ایـن کار در
حـال انجـام اسـت ،اضافـه کـرد ۳۶ :پزشـک برای
مشـارکت در اجـرای ایـن طرح در خراسـان جنوبی
اعلام آمادگـی کردهانـد.
بـه گفتـه وی از این تعـداد  ۲۲پزشـک در بیرجند،
در قائنـات و طبـس هـر کـدام  ۵پزشـک و در
فـردوس  ۴پزشـک در اجـرای این طرح مشـارکت
دارنـد .معـاون بیمـه سلامت خراسـان جنوبـی
تصریـح کـرد :شـماره تلفـن همـراه بیمه شـدگان
صنـدوق بیمـه سلامت اسـتخراج شـده و اطلاع
رسـانی پیامکـی بـرای مراجعه به پزشـک خانواده
در شهرسـتانهای طبس ،فـردوس ،قائنات انجام
و در شهرسـتان بیرجنـد هـم بـرای بیمـه شـدگان
پیـام ارسـال خواهـد شـد و آنهـا دو بـار در سـال
میتواننـد بـرای تغییـر پزشـک خانـواده خـود بـه
دالیـل مختلـف اقـدام کنند.

اطالعرسانی برای ترغیب افراد به

قهر آسمان ،خشکی زمین

مردم از روستاهای بی آب دل می کنند
بیــش از  ۲۰ســال اســت کــه خراســان
جنوبــی بــه دلیــل کمبــود بــارش
بــا خشکســالی رو بــه رو اســت .بــه
گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،
خراســان جنوبــی یکــی از اســتانهای
کویــری در ســطح کشــور اســت کــه بــا
خشکســالیهای پیاپــی دســت و پنجــه
نــرم میکنــد.
از ســال  ۱۳۷۷خشکســالی در خراســان
جنوبــی آغــاز شــده و حــاال در آســتانه ۲۳
ســالگی ایــن پدیــده نامطلــوب ،مردمــان
خراســان جنوبــی از کمبــود بارشهــا
ناراضــی انــد .میــزان بارشهــا در ســال
آبــی گذشــته نســبت بــه بلنــد مــدت
کاهــش داشــته و ســدهای ذخیــره آب
اســتان نیــز بــه دلیــل کمبــود بــارش هــا،
شــرایط مطلوبــی ندارنــد.

آغاز مهاجرت مردم به شهرها
به خاطر خشکسالی

یکــی از کشــاورزان خراســان جنوبــی

میگویــد :در آبــان مــاه پارســال تنهــا یــک
بــار بــارش بــاران داشــتیم و پــس از آن
دیگــر بارانــی بــر تــن خشــک کویــر نباریــد.
او ادامـــه میدهـــد :در حـــال حاضـــر بـــه
دلیـــل همیـــن خشکســـالی ،بســـیاری از
دامـــداران و کشـــاورزان فکـــر مهاجـــرت
بـــه شـــهرها را در ســـر میپروراننـــد و بـــا
ای ــن حس ــاب روس ــتاها خال ــی از س ــکنه
میشـــود.
ایــن کشــاورز بیــان میکنــد :تمــام
زندگــی کشــاورزان بــه آب وابســته اســت
و اگــر بارانــی نبــارد ،چگونــه میتــوان
کشــاورزی کــرد و زندگــی خــود و اطرافیان
را اداره کــرد؟
او عنـــوان میکنـــد :اگـــر کشـــاورزان،
دامـــداران و عمـــوم مـــردم بتواننـــد در
ای ــن ش ــرایط ،صرف ــه جوی ــی در مص ــرف
آب و اســـتفاده از سیســـتمهای نویـــن
آبیـــاری را مدنظـــر داشـــته باشـــند،
میتوانی ــم ب ــا مش ــکالت کمت ــری روزگار
بگذرانیـــم.

از کاهش بارش ها
تا خالی شدن سدها

خنــدان رو مدیــرکل هواشناســی خراســان
جنوبــی در خصــوص کاهــش بارشهــا در
اســتان گفــت :در ســال آبــی ۱399-۱400
میانگیــن بــارش در خراســان جنوبــی ۶۱
میلــی متــر بــوده اســت.
او افــزود :ایــن میــزان بــارش نســبت بــه
ســال آبــی  ۹۹-۹۸بیــش از  ۶۰درصــد و
نســبت بــه بلنــد مــدت  ۴۶درصــد کاهــش
داشــته اســت کــه زنــگ خطــری را در
اســتان بــه صــدا در آورده اســت.
خنــدان رو اظهــار کــرد :امیدواریــم در
زمســتان امســال ،بارشهــای نرمالــی را

نســبت بــه بلنــد مــدت در اســتان شــاهد
باشــیم.
یکــی دیگــر از مشــکالت خشکســالی،
کاهــش حجــم ذخیــره ســدهای اســتان
اســت کــه ســروری مدیــر عامــل شــرکت
آب منطقــهای خراســان جنوبــی در ایــن
بــاره گفــت ۵۷ :میلیــون متــر مکعــب
حجــم ظرفیــت ســدهای ذخیــره ســازی
آب در اســتان اســت کــه تنهــا  ۱۱میلیــون
متــر مکعــب آب در آنهــا وجــود دارد.
او تصریــح کــرد :ایــن بدیــن معنــی اســت
کــه تنهــا  ۲۰درصــد از حجــم کل س ـدهای
اســتان آب دارد و بیــش از  ۸۰درصــد از
ســدهای اســتان خالــی هســتند.

از «کودک همسر»

تا «کودک مادر» و «کودک مطلقه»
جدیدتریــن آمــار منتشــر شــده از ســوی مرکــز آمــار
ایــران در حالــی خبــر از ازدواج  ۹۷۵۳دختــر  ۱۰تــا
 ۱۴ســاله در بهــار ســال جــاری مــی دهــد کــه ایــن
تعــداد در قیــاس بــا آمارهــای فصلــی دو ســال اخیــر،
باالتریــن آمــار فصلــی ازدواج دختــران  ۱۰تــا  ۱۴ســاله
اســت و بــه نوعــی مــی تــوان گفــت رکــورد آمــار
فصلــی ازدواج دختــران در ایــن بــازه ســنی و طــی دو
ســال اخیــر ،در بهــار  ۱۴۰۰شکســته شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مطابــق بــا آمــار اخیــر منتشــر
شــده از ســوی مرکــز آمــار کــه مربــوط بــه بهــار ســال
جــاری اســت ،تعــداد ازدواج دختــران  ۱۰تــا  ۱۴ســاله
در بهــار  ۱۴۰۰بــا حــدود  ۳۲درصــد رشــد در قیــاس بــا
آمــار مشــابه خــود در بهــار ســال گذشــته بــه ۹۷۵۳
ازدواج رســیده و از ســوی دیگــر ایــن آمــار فصلــی
ازدواج بــرای ایــن بــازه ســنی از دختــران بــا توجــه
بــه آمارهــای مشــابه فصلــی طــی دو ســال اخیــر
باالتریــن تعــداد را نشــان میدهــد.
مطابــق بــا همیــن آمــار ۴۵ ،هــزار و  ۵۲۲دختــر
 ۱۵تــا  ۱۹ســاله نیــز در بهــار  ۱۴۰۰ازدواج کردهانــد و
ایــن در حالــی اســت کــه آمــار مذکــور تنهــا مربــوط
بــه ازدواجهــای ثبــت رســمی شــده در ســازمان ثبــت
احــوال کشــور اســت و بــه گفتــه کارشناســان اغلــب
ازدواج کــودکان ثبــت نشــده و همیــن امــر منجــر بــه
نبــود آمــار دقیــق در ایــن حــوزه مــی شــود.
از ســوی دیگــر مطابــق بــا آمــار یــاد شــده ،ازدواج
شــش پســر کمتــر از  ۱۵ســال و  ۶۵۷۳پســر  ۱۵تــا
 ۱۹ســاله نیــز در بهــار  ۱۴۰۰بــه ثبــت رســیده اســت.
همچنیــن در آمــار فصلــی ازدواج پســران و دختــران
 ۱۵تــا  ۱۹ســاله نیــز بــه نوعــی رکــورد در بهــار امســال
شکســته شــد و تعــداد ازدواج هــای بــه ثبــت رســیده
دختــران و پســران  ۱۵تــا  ۱۹ســاله در بهــار ســال
جــاری در قیــاس بــا آمارهــای مشــابه فصلــی طــی

کــودک همســری بــا تاکیــد بــر لــزوم در نظــر گرفتــن
بلــوغ فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعــی و … در
ازدواج ،گفتــه بــود «بــا هــر نــوع ظلمــی کــه بــه زنــان
شــود و طبیعتــا ازدواج قبــل بلــوغ کــه ایــن ظلــم را
مضاعــف کنــد موافــق نیســتیم .کارگــروه هایــی بــرای
حــل آن بایــد تشــکیل شــود .چــه ایــن ارتبــاط در
قالــب ازدواج و چــه ارتباطهایــی کــه قانونــی نشــده
باشــند در مرحلــه اول نیــاز بــه کار فرهنگــی دارد.
یعنــی حتــی اگــر قانــون بگــذارد و نتوانیــم فرهنــگ
ســازی داشــته باشــیم ،بــاز کودکانــی مــورد معاملــه
و اجحــاف قــرار مــی گیرنــد .الزم اســت برنامــه ریــزی
در ایــن راســتا از دو بعــد فرهنگــی و قانونــی داشــته
باشــیم».
در ایــن بیــن امــا عــدم توجــه مســئولین امــر ،بــه
پدیــده «کــودک همســری» بــه ازدواج کــودکان ختــم
نشــده و مطابــق بــا آمــار ،ایــن پدیــده بســط یافتــه و
در قالــب «کــودک مــادر»« ،کــودک پــدر» و «کــودک
مطلقــه» نیــز در حــال جلوهگــری اســت.
مطابــق بــا آمــار منتشــر شــده از ســوی مرکــز آمــار
ایــران ،در بهــار  ۱۴۰۰تولــد  ۲۹۳کــودک از مــادران
کمتــر از  ۱۵ســال و یــک کــودک از پــدر کمتــر از ۱۵
ســال نیــز بــه ثبــت رســیده اســت .همچنیــن ،تولــد
 ۱۵هــزار و  ۳۵۵کــودک از مــادران و  ۶۷۴کــودک نیــز
از پــدران  ۱۵تــا  ۱۹ســاله در همیــن بــازه زمانــی ثبــت
شــده اســت.

دو ســال گذشــته ،باالتریــن تعــداد اســت.
آمارهــای یــاد شــده در حالــی اســت کــه مطابــق بــا
مــاده  ۱۰۴۱قانــون مدنــی «عقــد نــکاح دختــر قبــل از
رســیدن بــه ســن  ۱۳ســال تمــام شمســی و پســرقبل
از رســیدن بــه ســن  ۱۵ســال تمــام شمســی منــوط
اســت بــه اذن ولــی بــه شــرط رعایتمصلحــت بــا
تشــخیص دادگاه صالــح» و در ایــن بیــن اگرچــه
اغلــب مــوارد کــودک همســری بــه طــور غیــر قانونــی
رخ داده و ثبــت نمیشــوند امــا آنچــه از پژوهشهــا
بــر میآیــد ایــن اســت کــه بعضــا قضــات بــرای
تشــخیص مصلحــت طفــل تنهــا رضایــت پــدر و بلــوغ
جســمی کــودک را در نظــر گرفتــه و رضایــت و آگاهــی
طفــل و بلــوغ فکــری وی را لحــاظ نمیکننــد.
از ســوی دیگــر صاحــب نظــران معتقدنــد اعطــای وام
ازدواج مــی توانــد از جملــه عوامــل تســهیل کننــده
کــودک همســری محســوب شــده و منجــر بــه ایجــاد
انحرافاتــی در ازدواج نظیــر ازدواج و طــاق هــای
صــوری بــرای دریافــت وام شــود.
محمــد مهــدی تندگویــان ،معــاون امــور جوانــان
وزارت ورزش و جوانــان دولــت دوازدهــم نیــز ســال
گذشــته بــا اظهــار نگرانــی نســبت بــه افزایــش رقــم
وام ازدواج بــرای دختــران زیــر  ۲۳و پســران زیــر
 ۲۵ســال و امــکان رخ دادن ازدواج و طالقهــای
صــوری بــرای دریافــت وام ازدواج  ۱۰۰میلیــون
تومانــی بــه ایســنا گفتــه بــود «متاســفانه علیرغــم
اهمیــت تدویــن دســتورالعمل بــرای نظــارت دریافــت
کننــدگان وام ازدواج همچنــان شــاهد بیتوجهــی
بــه آن هســتیم درحالــی کــه رســیدگی بــه چنیــن
مســائلی بــه مراتــب مهمتــر از افزایــش اعــداد و
ارقــام وام ازدواج اســت».
انســیه خزعلــی ،معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیس
جمهــوری در دولــت ســیزدهم نیــز دربــاره پدیــده

علمی

ثبت والدت  ۷۴۷کودک از مادران  ۱۰تا ۱۴
ساله طی شش ماهه نخست امسال

از ســوی دیگــر اگــر نگاهــی بــه شــمار والدتهــای ثبــت
شــده توســط ســازمان ثبــت احــوال کشــور در شــش
ماهــه نخســت ســال جــاری یعنــی  ۱۴۰۰و بــا توجــه
بــه ســن مــادر در زمــان ثبــت تولــد فرزنــد بیندازیــم،
متوجــه مــی شــویم کــه طــی شــش ماهــه نخســت

امســال  ۷۴۷والدت بــرای مادرانــی کــه زمــان ثبــت
تولــد فرزنــد خــود  ۱۰تــا  ۱۴ســال ســن داشــته انــد بــه
ثبــت رســیده اســت

طالق  ۱۷۲دختر  ۱۰تا  ۱۴سال در بهار ۱۴۰۰

بخ ــش دیگ ــر آم ــار منتش ــر ش ــده از س ــوی مرک ــز آم ــار
ای ــران نی ــز ،خب ــر از ط ــاق  ۱۷۲دخت ــر بچ ــه  ۱۰ت ــا ۱۴
س ــاله در به ــار  ۱۴۰۰و پدی ــده «ک ــودک مطلق ــه» م ــی
ده ــد.

ایران پس از گینه رتبه دوم
حداقل سن ازدواج را دارد

ایــران پــس از کشــور گینــه کــه حداقــل ســن ازدواج
در آن  ۱۲ســال اســت ،بــا حداقــل ســن  ۱۳ســال
شمســی بــرای ازدواج ،رتبــه دوم را دارد .در برخــی
کشــورها نیــز ماننــد موزامبیــک ،ماداگاســکار ونزوئــا
و بولیــوی حداقــل ســن ازدواج  ۱۴ســال اســت.

از تبعات روحی روانی کودک همسری تا
بارداری ومادر یهای ناخواسته

طــی نشــدن بــه هنــگام مراحــل رشــد عاطفــی،
احســاس قربانــی شــدن در کــودک ،افســردگی ،رشــد
ناکافــی بــدن از لحــاظ جنســی و جســمی خصوصـ ًـا
لگــن و انــدام زنانــه ،منظــم نشــدن هورمونهــای
مترشــحه غــدد جنســی و مرتــب نبــودن عــادت

ماهیانــه ،بازمانــدن از تحصیــل ،عــدم کســب
مهارتهــای اجتماعــی مقتضــی در زمــان مناســب
و عــدم اســتقالل مالــی از جملــه تبعــات کــودک
همســری اســت ممکــن اســت ایــن کــودکان در
بزرگســالی تبدیــل بــه شــهروندان ایــده آلــی نشــده
وحتــی در ازدواج هــای احتمالــی بعــدی خــود نیــز
بــا مشــکالتی مواجــه شــوند.
بــه گفتــه یــک پژوهشــگر ،عــدم آشــنایی یــا تســلط
بــه رفتــار جنســی همســر و راه هــای پیشــگیری از
بــارداری ،در کودکانــی کــه ازدواج میکننــد ،خــود
باعــث بــارداری و مــادری ناخواســته شــده کــه روی
دیگــر آن ضعــف بــدن مــادر و رشــد ناکافــی جنیــن و
عــدم آمادگــی و پذیــرش تربیــت و نگهــداری کــودک
خواهــد بــود.
وی افـــزود :از ســـوی دیگـــر عـــدم تطابـــق ســـنی و
خواســتهای عاطف ــی ،روان ــی و جنس ــی ،موج ــب
طـــاق عاطفـــی و فاصلـــه گیـــری بیشـــتر زوجیـــن
شـــده و حتـــی بـــرآورده نشـــدن نیازهـــا ممکـــن
اســـت هـــر کـــدام از زوجیـــن را بـــه رابطـــه هـــای
خ ــارج از زناش ــویی بکش ــاند ک ــه در نهای ــت جامع ــه
نیـــز متضـــرر خواهـــد شـــد .در ایـــن میـــان پدیـــده
ک ــودک بی ــوه ی ــا ک ــودک مطلق ــه نی ــز دور از ذه ــن
نخواهـــد بـــود کـــه در عیـــن حـــال ممکـــن اســـت
موجـــب افزایـــش بـــی بنـــد و بـــاری یـــا عقـــده
انتقـــام در ایـــن کـــودکان شـــود.

تزریق واکسن کرونا ضروری است

مدیــر کمیتــه اطالعرســانی ســتاد مدیریــت کرونــا
خراســان جنوبــی گفــت :بــا توجــه بــه موجــود بــودن
انــواع واکســن کرونــا در اســتان ،اطالعرســانیهای الزم
بــرای ترغیــب کســانی کــه تاکنــون اقــدام بــه تزریــق
واکســن نکردهانــد ،ضــروری اســت.
ناصــر نب ـیزاده در نودمیــن نشســت کمیتــه اطالعرســانی
و تبلیغــات شــورای اطالعرســانی خراســان جنوبــی و
کمیتــه اطالعرســانی ســتاد اســتانی مدیریــت کرونــا
بــا اشــاره بــه  ۲شهرســتان قرمــز ایــن اســتان افــزود:
متاســفانه تعــداد فوتیهــای اســتان در هفتــه گذشــته
نســبت بــه هفتــه ماقبــل آن ۲ ،برابــر شــده کــه زنــگ
خطــری بــرای همــه ماســت.
وی بــا مــروری بــر مــوارد مطــرح شــده در جلســه
اخیــر ســتاد اســتانی مدیریــت کرونــا عنــوان کــرد:
تاکیــد اســتاندار خراســان جنوبــی در ایــن جلســه بــر
فرهنگســازی اســتفاده از واکســن و اطالعرســانی
هدفمندتــر بــرای پوشــش کامــل جامعــه بــود.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان جنوبــی
ادامــه داد :مصوبــه مرتبــط بــا کمیتــه اطالعرســانی نیــز
درخصــوص همیــن موضــوع بــوده و اطالعســانی در ایــن
زمینــه ضــروری اعــام شــده اســت همچنیــن اســتفاده
از ظرفیــت روحانیــون و صاحبــان کالم مــورد تاکیــد قــرار
گرفــت.
وی بــا بیــان اینکــه از هشــت شــهر قرمــز کشــور  ۲شــهر در
خراســان جنوبــی قــرار دارد ،ایــن موضــوع را نگرانکننــده
دانســت و گفــت :تشــویق افــراد واجــد شــرایط بــه تزریــق
دز ســوم واکســن کرونــا میتوانــد در کاهــش مبتالیــان و
فوتیهــا موثــر باشــد.
نبــیزاده تصریــح کــرد :همچنــان محورهــای اصلــی
اقنــاع عمومــی و اطالعرســانی بــرای گســترش جریــان
واکسیناســیون در کل جامعــه اســت و اطالعرســانی
شایســته و گســتردهتر تــا زمــان رســیدن بــه نتیجــه
مطلــوب ادامــه خواهــد داشــت.
وی بــا بیــان اینکــه در ســتاد اســتانی کرونــا بــرای
زائرســرای آســتان حضــرت حســین بــن موســی الکاظــم
(ع) در طبــس نیــز تصمیماتــی گرفتــه شــد افــزود :رییــس
کمیتــه اطالعرســانی شهرســتان طبــس بــا تولیــت
آســتان بــرای نصــب بنرهــای اطالعرســانی در جهــت
رعایــت شــیوهنامههای بهداشــتی از ســوی زائــران،
رایزنیهــای الزم را انجــام دهــد.
مدیـــر کمیتـــه اطالعرســـانی ســـتاد اســـتانی مدیریـــت
کرونـــا از رییـــس کمیتـــه اطالعرســـانی شهرســـتان
فـــردوس نیـــز درخواســـت کـــرد تـــا بـــا توجـــه بـــه
فص ــل برداش ــت ان ــار در ای ــن شهرس ــتان ،ب ــا هم ــکاری
س ــازمان صنع ــت ،مع ــدن و تج ــارت و س ــازمان جه ــاد
کشـــاورزی ،هرچـــه ســـریعتر نســـبت بـــه اطالعرســـانی
شـــیوهنامههای بهداشـــتی و راهکارهـــای برداشـــت
ســـالم محصـــوالت ،اقـــدام کننـــد.
وی بــه مصوبــه مرتبــط بــا بازگشــایی تاالرهــای پذیرایــی
هــم اشــاره کــرد و گفــت :طبــق ایــن مصوبــه تاالرهــا بایــد
فقــط از  ۳۰درصــد ظرفیــت خــود اســتفاده کننــد ،ایــن
در حالیســت کــه بــا صــد درصــد ظرفیــت فعالیــت دارنــد.

رژیم غذایی گیاهی به تسکین میگرن مزمن کمک می کند

بهبود توانایی راه رفتن بیماران
اماس با داروی ایرانی

ارتباط رژیم غذایی پرچرب و موادشیمیایی
با افزایش سرطان پروستات

متخصصــان یــک شــرکت دانشبنیــان فعــال در پــارک
فنــاوری پردیــس موفــق بــه ســاخت دارویــی شــدند
کــه توانایــی راه رفتــن را در بیمــاران اماس بهبــود مــی
بخشــد.
بــه گــزارش پــارک فنــاوری پردیــس ،اماس یــا مالتیپــل
اســکلروزیس نوعــی بیمــاری التهابــی اســت کــه در
آن غالفهــای میلیــن ســلولهای عصبــی در مغــز
و نخــاع آســیب میبیننــد .ایــن آســیبدیدگی
میتوانــد در توانایــی بخشهایــی از سیســتم عصبــی
کــه مســئول ارتبــاط هســتند ،اختــال ایجــاد کنــد کــه
بــه ایجــاد عالیــم و نشــانههای جســمی بســیاری
منجــر مــی شــود.
محققــان یــک شــرکت دانشبنیــان مســتقر در پــارک
فنــاوری پردیــس موفــق بــه ســاخت دارویــی شــدند
کــه در درمــان بیمــاران اماس بــه کار مــیرود .ایــن
دارو باعــث بهبــود راه رفتــن بیمــاران مبتــا بــه اماس
میشــود و میــزان آســیبی را کــه بــه طنــاب نخاعــی
وارد میکنــد ،کاهــش میدهــد.

تحقیقــات جدیــد روی موشهــا نشــان میدهــد کــه
ترکیبــی از رژیــم غذایــی پرچــرب و قــرار گرفتــن در
معــرض مــواد شــیمیایی دائمــی ممکــن اســت باعــث
ایجــاد ســرطان پروســتات شــود.
بــه گــزارش مدیــکال نیــوز ،محققــان اثــر قــرار گرفتن در
معــرض مــواد ِپــر و پلــی فلوروآلکیــل ( )PFASو رژیــم
غذایــی پرچــرب را بــر روی ســلولهای پروســتات در
هــر دو مــدل مــوش و کشــت ســلولی بررســی کردنــد.
موشهــای نــر کــه ایــن تیــم ســلولهای ســرطانی
بدخیــم پروســتات را بــه آنهــا تزریــق کــرده بــود ،زمانــی
کــه رژیــم غذایــی پرچــرب مصــرف کردنــد و در معــرض
 PFASقــرار گرفتنــد ،ســرعت رشــد تومــور ســریعتری
داشــتند.
محققــان مشــاهده کردنــد در مواجهــه بــا ،PFAS
ســلولهای پروســتات تشــکیل دهنــده تومــور در
یــک کشــت ســلولی تقریبـ ًـا ســه برابــر بیشــتر تکثیــر
میشــوند.

تحقیقــات قبلــی نشــان داد کــه چربــی رژیــم غذایــی در
رژیــم غذایــی معمولــی غربــی میتوانــد بــه گســترش
تومورهــای ســرطان پروســتات کمــک کنــد .اکنــون،
یــک مطالعــه جدیــد از محققــان دانشــگاه ایلینــوی
نشــان میدهــد کــه رژیــم غذایــی پرچــرب و افزایــش
قــرار گرفتــن در معــرض  PFASمیتوانــد گســترش
تومورهــای پروســتات را ســرعت بخشــد.

رژیم غذایی گیاهی به تسکین
میگرن مزمن کمک می کند

افــراد مبتــا بــه میگــرن ،از ســردرددهای ضربــان دار،
حساســیت بــه نــور و صــدا ،حالــت تهــوع و اســتفراغ
رنــج مــی برنــد.
بــه گــزارش مدیســن نــت ،محققــان در نیویــورک
مطالعــه مــوردی مــردی بــا میگــرن مزمــن شــدید را
منتشــر کردنــد کــه همــه چیــز را بــرای مهــار آن امتحان
کــرده بودنــد و ســپس بــه رژیــم غذایــی گیاهــی روی
آوردنــد .طبــق گــزارش محققــان ســردردهای ایــن فــرد

بــه ســرعت تســکین قابــل توجهــی یافــت.
دکتــر «دیویــد دونایــف» ،متخصــص در پزشــکی
تغذیــه ،نوشــت« :ایــن گــزارش نشــان میدهــد کــه
رژیــم غذایــی گیاهــی کامــل ممکــن اســت یــک درمــان
ایمــن ،مؤثــر و دائمــی بــرای معکــوس کــردن میگــرن
مزمــن باشــد».

خــود بــه درمــان کــمخونــی کمــک م ـی کنــد.

هرگز این نوشیدنی را ناشتا نخورید!

با مصرف این سبزی هیچ وقت
دچار کم خونی نمی شوید

جعفــری غنــی از آهــن اســت کــه نقــش آن در درمــان
کــم خونــی را روشــن مــی کنــد .طعــم دادن خــوراک
خــود بــا جعفــری یــک راه ســاده بــرای افزایــش مصرف
آهــن اســت .یکــی از ســاده تریــن راه هــا بــرای رســیدن
بــه ایــن هــدف ،شــروع روز خــود بــا یــک اســموتی
جعفــری اســت .مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه بــرگ
جعفــری خــواص ضــد آنمــی قــوی دارد .ســطوح
مناســب ویتامیــن  Cاز جــذب آهــن پشــتیبانی مــی
کننــد .جعفــری غنــی از ویتامیــن  Cاســت و جــذب
بهتــر آهــن را بهبــود مــی بخشــد .ایــن امــر بــه نوبــه

نوشــیدن قهــوه بــا معــده خالــی بــرای شــما عــوارض
گوناگونــی بــه همــراه دارد کــه بهتــر اســت از خــوردن
آن پرهیــز کنیــد .نوشــیدن قهــوه بــا معــده خالــی
بســیاری از عملکردهــای معــده و روده را تحــت تاثیــر
قــرار مــی دهــد ،از جملــه ترشــح اســید هیدروکلریــک
کــه میتوانــد باعــث التهــاب ناگهانــی معــده شــود.
قهــوه همچنیــن غــده پانکــراس را تحریــک میکنــد
تــا شــروع بــه تولیــد آنزیمهایــی بــرای هضــم مــواد
غذایــی کــه در معــده نیســت کنــد ،ایــن اتفــاق ممکــن
اســت منجــر بــه اختــال در کار آن و بیمار یهــای
سیســتم گوارشــی شــود.
اکثــر پزشــکان نوشــیدن یــک لیــوان آب را بعــد از
بیــدار شــدن از خــواب در صبــح توصیــه میکننــد؛ امــا
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن آب نبایــد ســرد باشــد.

کشف داروی گیاهی برای مقابله با کرونا

دانشــمندان انگلیســی دارویــی گیاهــی بــرای مقابلــه
بــا کوویــد  ۱۹را کشــف کردنــد.
بــه گــزارش اینترنشــنال بیزنــس تایمــز ،از زمــان
شــروع همــه گیــری کرونــا در جهــان در ســال ،۲۰۱۹
ایــن ویــروس شــاهد جهشهــای متعــددی بــوده
اســت بــه طــوری کــه انــواع جدیــد و جهــش یافتــه
آن ماننــد کرونــای دلتــا بســیار مرگبارتــر از نســخه
ابتدایــی هســتند .بــه تازگــی دانشــمندان موفــق بــه
کشــف دارویــی گیاهــی شــده انــد کــه میتوانــد یکــی
از راهکارهــای درمانــی بــرای کرونــا باشــد .محققــان
دانشــگاه ناتینگهــام انگلیــس ترکیبــی بــه نــام
تاپســیگارگین را کــه پایــه گیاهــی دارد کشــف کــرده
انــد کــه میتوانــد بــه طــور موثــری انــواع آلفــا ،بتــا و
دلتــای ویــروس کرونــا را غیرفعــال کنــد.
دکتــر کیــن چــو چانــگ ،مدیــر ایــن تحقیقــات
میگویــد :تحقیقــات مــا حاکــی از تاثیــر گــذاری
ایــن ترکیــب در مقابلــه بــا نــوع دلتــای ویــروس کرونــا
اســت کــه هــم اینــک نــوع غالــب ایــن ویــروس در
جهــان محســوب میشــود .بــا افتخــار میتوانیــم
بگوییــم تاپســیگارگین بــه طــور موثــری توانایــی غیــر
فعــال کــردن ویــروس کرونــا را دارد.

گفتـه می شود
* گفتــه مــی شــود علــی جــدی عضــو
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس در مــورد اینکــه
آیــا کشــور تــا ایــن انــدازه تــوان صــادرات قطعــه و
خــودرو دارد کــه بتوانــد در مقابــل خــودروی خارجــی
وارد کنــد ،اظهــار کــرده در حــال حاضــر میلیاردهــا
دالر صــادرات داریــم و قطعــه ســازان داخلــی بــه
برندهــای خارجــی و اروپایــی صــادرات انجــام
مــی دهنــد؛ حتــی برخــی از شــرکت هــای بخــش
خصوصــی در حــوزه قطعــه ســازی و نیــرو محرکــه
بــه کشــور آلمــان و شــرکت هایــی همچــون بنــز و
بــی ام و صــادرات انجــام مــی دهنــد.
* گفتــه مــی شــود عبدالملکــی رئیــس
کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی ایــران گفتــه
برآوردهــا نشــان میدهــد کــه در عرصــه جهانــی،
۱۱درصــد از کل اشــتغال کشــورها در حــوزه گردشــگری
تعریــف شــده اســت و در ایــران نیــز ایــن عــدد پاییــن
نیســت .از ایــن روی ،فعــال کــردن ظرفیتهــای
ایــران در ایــن حــوزه بایــد بــه عنــوان یــک اولویــت
جــدی در نظــر گرفتــه شــود .وی بــا بیــان اینکــه بــا
پایــان یافتــن ذخایــر نفتــی ،بهتریــن گزینــه توســعه
صنعــت گردشــگری خواهــد بــود ،توضیــح داد:
برآوردهــا نشــان میدهــد کــه ورود هــر گردشــگر
خارجــی بــه ایــران ،حــدود هــزار دالر ارزآوری بــرای
کشــور دارد و در شــرایطی کــه مــا بــا محدودیتهــای
تحریمــی مواجــه هســتیم ،ایــن فرصتــی مطلــوب
بــرای دسترســی بــه منابــع ارزی جدیــد اســت.
* گفتــه مــی شــود مشــترکان پــر مصــرف
بایــد در انتظــار محاســبه بــرق مصرفــی خــود بــه
قیمــت تمــام شــده و بــدون یارانــه باشــند؛ ایــن
جدیدتریــن هشــدار ســخنگوی صنعــت بــرق کشــور
بــه کســانی اســت کــه بــه دلیــل مصــرف بســیار بــرق،
از یارانــه بیشــتری اســتفاده مــی کننــد؛ رویکــردی کــه
بــا عدالــت مغایــرت دارد.
* گفته مـی شـود مسـعود میرکاظمـی رئیس
سـازمان برنامـه و بودجـه در صفحـه شـخصی خود در
توئیتـر نوشـته تـا سـال  ۱۴۰۵دولـت بایـد  ۵۳۵هزار
میلیـارد تومـان اصـل و سـود اوراق دولـت قبـل را
پرداخـت کنـد؛ دولت سـیزدهم تاکنون بیشـتر از آنکه
اوراق بفروشـد اوراق تسـویه کـرده اسـت.
* گفتــه مــی شــود دبیــر انجمــن
شــرکت های هواپیمایــی دربــاره نــرخ جدیــد بلیــت
هواپیمــا گفتــه در جلســه بــا مســئوالن ســازمان
هواپیمایــی کشــوری در خصــوص نــرخ هــای جدیــد
توافــق کردیــم .وی افــزود :کاهــش قیمــت هــا
پــس از حــذف محدودیــت ظرفیــت مســافرپذیری
در پروازهــای داخلــی از اول آذر آغــاز میشــود امــا
یکــی دو روز طــول مــی کشــد تــا شــرکت هــای
هواپیمایــی نــرخ جدیــد را در سیســتم هــای خــود
اعمــال کننــد ولــی تــا امــروز بعدازظهــر امیدواریــم
ایــن اتفــاق بــه طــور کامــل رخ دهــد .دامنــه کاهــش
قیمــت هــا از  ۲تــا  ۳۳درصــد اســت کــه بیشــترین
کاهــش قیمــت بــه پــرواز تهــران -بــم بــا کاهــش
 ۳۳درصــدی اختصــاص دارد امــا بــه طــور متوســط
کاهــش قیمــت هــا  ۱۲تــا  ۱۳درصــد بــوده اســت.

خدمات ارائه شده در بستر فضای مجازی
باید از امنیت کامل برخوردار باشد

حجتاالســـام والمســـلمین ســـید ابراهیـــم رئیســـی ،رئیـــس
جمه ــور در جلس ــه هی ــأت دول ــت گف ــت :خدم ــات ارائ ــه ش ــده
در بســـتر فضـــای مجـــازی بـــه مـــردم بایـــد از امنیـــت کامـــل
برخـــوردار باشـــد و بایـــد از "خدمـــات و داده هـــا" در مقابـــل
حم ــات س ــایبری دش ــمن کام ــا حفاظ ــت ش ــود .رس ــیدگی ب ــه
مش ــکل ک ــم آب ــی صرف ـ ًـا ب ــه وزارت
نیـــرو منحصـــر نمیشـــود و
همـــه دســـتگاههای مرتبـــط،
وظیفـــه دارنـــد در مشـــورت
بـــا جوامـــع دانشـــگاهی
راه حـــل ملـــی بـــرای
خشکســـالی بیابنـــد.

وام  ۱۰۰میلیونی به سهامداران بورس
محمـد خدابخشـی ،نایـب رئیـس کمیسـیون برنامـه،
بودجـه و محاسـبات مجلـس از طـرح وام بـه متضـرران
بورسـی خبـر داد.وی در ایـن بـاره گفتـه اسـت :بـا توجـه
بـه ضـرر سـهامداران حقیقـی خـرد در بـازار سـرمایه ،در
جلسـه بـا رئیـس سـازمان بـورس پیشـنهاد شـد تـا در
قبـال ارزش تابلـو سـهامی بـه عنـوان وثیقـه لحـاظ شـود،
تـا وام قرضالحسـنهای بیـن  ۵۰تـا  ۱۰۰میلیـون تومـان بـه
ایـن وام بـا
سـهامداران متضـرر پرداخـت شـود.
بازپرداخـت سـه تـا پنـج سـاله
میتوانـد،
جبـران و
بخشـی از ضـرر ایـن افـراد را
کنـد
به ایـن سـهامداران خرد کمک
و در مقابـل از سـهام
ایـن افـراد میتـوان
بـه عنـوان وثیقه
اسـتفاده کـرد.

تمرکز ما در وین بر رفع تحریمهاست
ســعید خطیـبزاده ،ســخنگوی وزارت خارجــه ایــران در نشســت
خبــری خــود بــا اصحــاب رســانه گفــت :روابــط ایــران و آژانــس
همــواره ســعی شــده فنــی و در چارچــوب پادمــان و اساســنامه و
رویههــای آژانــس باشــد .امیدواریــم ایــن ســفر همچــون قبــل
ســازنده باشــد .همــواره آژانــس را توصیــ ه کردهایــم در مســیر
همکاریهــای فنــی باقــی بمانــد و اجــازه ندهــد برخــی کشــورها
اغــراض سیاســی را بــه نــام آژانــس جلــو ببــرد .در چارچــوب
تحــوالت و شــرایط تصمیــم خــود را اتخــاذ میکنیــم .تاریــخ
ایــن ســفر از قبــل مطــرح شــده بــود .ایــن ســفر هــم دســتورکار
مشــخصی از ســوی ایــران و آژانــس دارد .آژانــس بــه خوبــی
مــی دانــد اعمــال تروریســتی رژیــم صهیونیســتی در ایــران
کــه بــا ســکوت برخــی کشــورهای مدعــی همــراه بــوده تأثیــر
قابلتوجهــی بــر برخــی ابعــاد فنــی گذاشــته و بیــن مــا و آژانــس
ایــن موضــوع در چارچــوب خــود پیگیــری شــده و میشــود.
بهتــر اســت همــه متمرکــز شــویم گفتوگوهــای ویــن جــدی
باشــد .تمرکــز مــا بــر رفــع تحریمهــای یکجانبــه فراســرزمینی و
غیرقانونــی اســت کــه بــر ضــد ایــران اعمــال شــده اســت .آنچــه
در ویــن انجــام میشــود ،تمرکــز بــر رفــع تحریمهــا علیــه ایــران
اســت .اگــر کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس فکــر میکننــد
گفتوگویــی متفــاوت داریــم ،بایــد ایــن موضــوع را بشــنوند.
دربــاره ویــن و منطقــه دســتورکار مــا روشــن اســت .دربــاره
اظهــارات مبهــم و گمانهزنــی رســانهها موضــع نمیگیــرم.
ایــران بــا اراده جــدی بــرای رفــع تحریمهــا و بــا یــک تیــم کامــل
عــازم ویــن خواهــد شــد .امیدواریــم طرفهــای مقابــل بــه جــای
شــبههافکنیهای رســانهای بــا اراده جــدی و نیــت خــوب بــه
ویــن بیاینــد .اگــر ایــن اراده جــدی را نداشــته باشــند و بخواهنــد
ً
قطعــا ایــران پاســخ
بــا نیتهــای غیرســازنده همــراه کننــد،
متناســب خواهــد داد .مــا همــه گزینههایــی کــه آنهــا داشــتند
در افغانســتان دیدیــم و نتیجــهاش را دیدنــد .فکــر نمیکنــم
وقتــی ایــن جمــات را میگوینــد بــه آنچــه میگوینــد بــاور
داشــته باشــند .دربــاره اظهــارات یکــی از مقامــات آمریــکا
مبنــی بــر اینکــه ایــران بــه نقطــه غیرقابــل بازگشــت در برجــام

برمیگــردد ،ترامــپ رفتــه ولــی انــگار کارخانــه جعلیــات و اخبــار
جعلــی آمریــکا تعطیــل نشــده اســت.اینکه جمــع نمایشــی راه
بیندازنــد و فکــر کننــد براســاس آن بتواننــد روایــت جعلــی را بــه
جامعــه جهانــی غالــب کننــد و بــا نزدیکشــدن بــه گفتوگوهــای
ویــن جــو روانــی ایجــاد کننــد هیــچ کمکی بــه آنهــا نخواهــد کرد.
جهــان فرامــوش نکــرده کــه ایــن آمریــکا بــود کــه از برجــام خــارج
شــد و ایــن دولــت کنونــی آمریکاســت کــه سیاســت ترامــپ را
ادامــه میدهــد .همزمــان کــه پیغــام بــرای مــا میفرســتد،
تحریمهــا را اعمــال میکنــد .آمریــکا بایــد تحریمهــا را بــردارد
و ایــن تنهــا راهــی اســت کــه بتوانــد بــه توافــق برســد .برجــام
اگــر منافــع اقتصــادی و عادیســازی تجــارت ایــران را نداشــته
باشــد ،طــرف مقابــل بدانــد ایــن پنجــره تــا ابــد بــرای آن بــاز
نخواهــد مانــد؛ کمــا اینکــه قانــون مجلــس نیــز کــه بــرای دولــت
الــزام آور اســت ،همیــن را میگویــد .تعــرض بــه سرکنســولگری
ایــران در هامبــورگ را محکــوم کردیــم و ســفیر آلمــان بــه وزارت
خارجــه فراخوانــده شــد .ایــن موضــوع بــا کمــک دولــت آلمــان
در حــال پیگیــری اســت .هیــأت حاکمــه سرپرســتی افغانســتان
بهعنــوان مســئول وضعیــت مــردم ،موظــف اســت تمــام تــاش
خــود را بکنــد کــه امنیــت ،صلــح و ثبــات و تأمیــن نیازهــای
اولیــه مــردم اتفــاق بیفتــد .افغانســتانی صلــح و ثبــات خواهــد
داشــت کــه در آن دولتــی باشــد کــه در آن قومیتهــای متنــوع
و تکثــر بــاالی جمعیــت آن را در نظــر بگیــرد .روابــط تجــاری
ســطح
بــه
و اقتصــادی ایــران و امــارات
چنــد مــاه
قابلتوجــه و بیســابقهای در
ا ســت
اخیــر رســیده اســت .طبیعــی
تجــا ر ی ،
ایــن روابــط خــوب اقتصــادی،
آ مد هــا ی
سیاســی و دیپلماتیــک ،رفـتو
دیپلماتیــک را هــم الزم و
ضــروری میکنــد
و اینهــا در
دســت انجــام و
طراحــی اســت.

انتقاد از وضعیت آموزش و پرورش
محمـــد باقـــر قالیبـــاف ،رئیـــس
مجلـــس شـــورای اســـامی گفـــت:
آمـــوزش و پـــرورش در  ۲۰ســـال گذشـــته
بیثباتتریـــن وزرا را داشـــته اســـت.
در چنیـــن شـــرایطی چـــه انتظـــاری از

ایـــن وزارت داریـــم وقتـــی حکمرانـــی و
تعلی ــم و تربی ــت ای ــراد دارد و خواس ــته و
ناخواســـته بـــا رونـــد فعلـــی بـــه آمـــوزش
و پ ــرورش ضرب ــه زدهای ــم ک ــه بای ــد آن را
جبـــران کنیـــم.

باز هم دست در جیب ملت
عبــاس عبــدی فعــال سیاســی اصالحطلــب در یکــی از روزنامههــای صبــح
کشــور نوشــت :راهحــل رســمی و دمدســتی بحــران آب چــه خواهــد بــود؟
منظــور از راهحــل ،ارایــه یــک برنامــه  ۵یــا  ۱۰ســاله بلندمــدت نیســت کــه
هیــچ یــک از معترضیــن بــه اجــرای آن اعتمــادی نــدارد ،زیــرا ســاختار موجــود
از ایــن حیــث برنامهپذیــر نیســت ،آن هــم برنامــهای کــه بخواهنــد ،مســاله
آب را در یــک حوضــه مهــم حــل کند.مشــکل اصلــی در افزایــش تقاضاســت
کــه بهتــر اســت بگوییــم افزایــش تقاضــا بــه علــل انســانی و حکومتــی رخ
داده اســت.تغییر الگــوی کشــت و کاشــت برنــج و تجــاری شــدن کشــاورزی
و ســهولت حمــل و نقــل موجــب افزایــش کشــت صیفیجــات شــده همــه
در کنــار آبیــاری غرقابــی مصــرف را بــاال و باالتــر میبرد.بــه نظــرم راهحــل
نهایــی کــه احتمــاال خیلــی ســریع و در کوتاهمــدت انجــام داده خواهــد
شــد ،پرداخــت مبالــغ جبرانــی از جیــب ملــت اســت .بــا افزایــش نقدینگــی و
د ر بــا ر ه
اســتقراض ایــن کار را انجــام میدهنــد .همانطــور کــه
موسســات اعتبــاری ایــن کار شــد و هنــوز هــم کمتر
کســانی میداننــد کــه بخــش عمــدهای از مصائــب
افزایــش قیمتهــا محصــول همــان تصمیــم
اســت .ایــن تصمیــم متناســب بــا
ســاختار موجــود اســت و همــه را
راضــی میکنــد!

دولت رئیسی سردرگم است
ســیدجالل ســاداتیان تحلیلگــر روابــط بیــن الملــل و ســفیر اســبق ایــران در
انگلیــس دربــاره تــداوم مذاکــرات برجــام گفــت :دولــت رئیســی ســردرگم
اســت و نمیدانــد بــه دنبــال چــه هدفــی اســت.به هــر حــال دولــت رئیســی
برخاســته از جریانــی اســت کــه بــا برجــام مخالــف بــود و امــروز نیــز قصــد
دارد بــه برجــام بازگــردد چــون راه حــل دیگــری بــرای مشــکالت اقتصــادی
کشــور نــدارد .دولــت پــس از ســه مــاه کــه از عمــر دولتــش میگــذرد بــه ایــن
در ایــن زمینــه
نتیجــه رســیده کــه بایــد بــه برجــام بازگــردد .دولــت
دلیــل نیــز
طــرح و برنام ـهای ارائــه نکــرده اســت .بههمیــن
فشــار قــرار
هــم در داخــل و هــم در خــارج از کشــور تحــت
توافق
دارد.آمریــکا بــه دنبــال ایــن اســت کــه بــا رویکــرد
موقــت بتوانــد بــه برجــام بازگــردد و از
وضعیــت مذاکــره غیرمســتقیم دور شــود تــا
دســت آمریــکا بــرای برخــوردی کــه بــا ایــران
خواهــد داشــت بازتــر از گذشــته شــود.

صیانت در برابر حیوانات مضر
حجتاالســام موســوی الرگانــی نماینــده مــردم فالورجــان در مجلــس کــه
مقابــل
یکــی از امضــا کننــدگان طــرح «صیانــت از حقــوق عامــه در
حیوانــات مضــر و خطرنــاک» بــود ،گفــت :نگهــداری
حیــوان در مجتمعهــای مســکونی باعــث بیمــاری و
رعــب و وحشــت میشــود .کــه ایــن طــرح را در پــی
اعتراضــات شــدید مــردم بــه نگهــداری حیوانــات
در مجتمعهــای مســکونی امضــا کــرده ام.
ایران  ٨۵درصد از تولید زعفران جهان را تأمین می کند
غالمرضــا میــری رئیــس اتحادیــه صــادر کننــدگان زعفــران گفــت :خشکســالی و
عــدم توجــه دولــت بــه کشــاورزان ممکــن اســت باعــث شــود تولیــد و صــادرات
زعفــران در ســالهای آینــده کاهــش پیــدا کنــد! قیمــت زعفــران هنــوز بــه حــد
نرمــال قیمتهــای جهانــی نرســیده اســت و بــا ایــن افزایــش قیمــت کمــی
نزدیکتــر بــه ایــن حــد شــده ایــم و همانطــور کــه میدانیــد  ۸۵درصــد تولیــد
زعفــران جهــان از ایــران اســت و بزرگتریــن تولیــد کننــده زعفــران در جهــان
هســتیم .قیمــت زعفــران امســال هنــوز تعییــن نشــده ،امــا ســال گذشــته
از کیلویــی هشــت تــا  ۱۶میلیــون تومــان فروختــه شــد .همچنیــن در بحــث
صــادرات بــه هیــچ وجــه بصــورت فلـهای نبــوده و در بســتههای  ۱۰و باالتــر تــا
 ۵۰۰گــرم آنهــم براســاس درخواســت مصــرف کننــده خواهــد بــود.

توئیت روز
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طرح امداد و نجات زمستانه هالل احمر آغاز شد

مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر خراســان جنوبــی از اجــرای طــرح
امــداد و نجــات زمســتانه از ابتــدای آذر مــاه ســال جــاری در اســتان
خبــر داد.
بــه گــزارش امــروز خراســان جنوبــی محمدرضــا رضایــی در حاشــیه
رزمایــش بــزرگ طــرح امــداد ونجــات زمســتانه در محــل پلیــس راه
بیرجنــد بیــان کــرد :ایــن طــرح بــا بهرهگیــری از تــوان عملیاتــی پایــگاه
هــای فعــال هــال احمــر در محورهــای مواصالتــی اســتان آغــاز و بــا
توجــه بــه شــرایط جــوی تــا پایــان اســفند مــاه ادامــه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح  24پایــگاه ثابــت ،چهــار پایــگاه
موقــت ،دو تیــم آنســت و تیــم واکنــش ســریع فعــال اســت ،افــزود:
تعــداد  ۱۴۰نفــر نجاتگــر در پایگاههــای امــداد ،دو نفــر خلبــان ،یــک نفــر
مهنــدس پــرواز و  ۴۰نفــر نجاتگــر آنــکال در اجــرای ایــن طــرح همــکاری
میکننــد.
وی ســیالب ،گرفتــاری خودروهــا در بــرف ،آبگرفتگــی منــازل ،حــوادث
کوهســتانی ،محاصــره شــدن روســتاها در بــرف و ســیالب را از جملــه
حــوادث زمســتانی عنــوان کــرد و افــزود :نیروهــای امــدادی هــال احمــر
در راســتای رســیدگی بــه حــوادث احتمالــی بــه صــورت شــبانه روزی در
آمــاده بــاش کامــل هســتند.
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر خراســان جنوبــی از فعالیــت تیــم
امــداد هوایــی بــا یــک فرونــد بالگــرد در اجــرا و برگــزاری ایــن طــرح خبــر

داد و گفــت۴۶ :دســتگاه خــودرو شــامل خــودروی نجــات ،آمبوالنــس و
ده دســتگاه موتــور تریــل نیــز جهــت اجــرای طــرح زمســتانه در حــوادث
بهکارگیــری میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن طــرح همچنیــن تعــداد  60خــودرو
شــامل انــواع خــودروی ســبک و ســنگین بعنــوان پشــتیبان آمــاده بــه
کارگیــری اســت ،عنــوان کــرد :بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا ،در همــه
شهرســتانها بــه ویــژه در نقــاط دارای گردنههــای برفگیــر نیــز بســتر
مناســبی بــرای اســکان اضطــراری بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی
فراهــم شــده اســت.
رضایــی ســرعت بخشــی در امدادرســانی بــه ســوانح ترافیکــی و
غیرترافیکــی و ارتقــای ضریــب پاســخگویی جمعیــت هــال احمــر بــه
حــوادث و ســوانح غیــر مترقبــه را از اهــداف اجــرای ایــن طــرح دانســت
و افــزود :ارتقــاء ســطح آرامــش روانــی هموطنــان و مســافران زمســتانی،
افزایــش ضریــب ایمنــی جــاده هــا بــا حضــور محســوس نیروهــای
عملیاتــی هــال احمــر در محورهــای مواصالتــی در فصــل زمســتان از
دیگــر اهــداف اجــرا و برگــزاری طــرح ملــی امــداد زمســتانی جمعیــت
هــال احمــر اســت.
وی از هموطنــان خواســت در صــورت قــرار گرفتــن در شــرایط اضطــراری
عمومــی یــا پیچیــده انــواع حــوادث و ســوانح طبیعــی ،غیرطبیعــی و
انســان ســاخت بــا شــماره اضطــراری ملــی  ۱۱۲تمــاس بگیرنــد.

دعوت شمشیرباز خراسان جنوبی
به اردوی تیم ملی

دبیــر هیئــت شمشــیربازی خراســان جنوبــی از
دعــوت شمشــیرباز اســتان بــه اردوی تیــم ملــی
نوجوانــان خبــر داد.
یوســفی گفــت :محمــد جــواد ســعیدی راد شمشــیر
بــاز اســتان بــه اردوی تیــم ملــی نوجوانــان دعــوت
شــد .او افــزود :ایــن اردو جهــت اعــزام بــه مســابقات
قهرمانــی آســیا تــدارک دیــده شــده اســت.
دبیــر هیئــت شمشــیربازی خراســان جنوبــی تصریــح
کــرد :ایــن مســابقات در اســفند مــاه و بــه میزبانــی
امــارات برگــزار خواهــد شــد.
او بیــان کــرد :ایــن شمشــیر بــاز در مســابقات
انتخابــی کــه هفتــه گذشــته در تهــران برگــزار شــد
شــرکت و در میــان  ۸نفــر انتخابــی بــرای اردوی تیــم
ملــی قــرار گرفــت.
کارگاه استعدادیابی سنگنوردی ویژه
نوجوانان در بیرجند برگزار شد

اولیــن کارگاه اســتعدادیابی ســنگنوردی نوجوانــان در
پایــگاه قهرمانــی ســالن شــهید ســرحدی برگــزار شــد
.در ایــن کارگاه ۲روزه تعــدادی از نوجوانــان پســر و
دختــر مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد و بــرای تشــکیل
اردوهــای آموزشــی تیــم ســنگنوردی نوجوانــان
شهرســتان بیرجنــد جهــت اعــزام بــه المپیــاد
ســنگنوردی کشــوری برنامــه ریــزی الزم انجــام شــد.

کسب مدال نقره و جام اخالق تیم اسکیت فری استایل
خراسان جنوبی در مسابقات لیگ برتر کشور

تیـم اسـکیت فـری اسـتایل خراسـان جنوبـی در
مسـابقات لیـگ برتـر کشـور خـوش درخشـید.
بـه گزارش امـروز خراسـان جنوبی تیم اسـکیت
فـری اسـتایل اسـتان خراسـان جنوبـی ،بـا
هدایـت و مربیگـری حسـین شـبانی موفـق
بـه کسـب یـک مـدال نقـره و جـام اخلاق
مرحلـه دوم چهارمیـن دوره لیـگ برتـر ایـران
شـد .در ایـن رقابـت هـا منیـب احمـدی مقـدم

ورزشـکارقهرمان سـه دوره رقابت های کشـوری
موفـق بـه کسـب مـدال نقـره شـد و همچنیـن
دیگـر نماینـدگان شایسـته اسـتان ،ابوالفضـل
غالمـی از طبـس و علـی مـودی از بیرجنـد
کـه اولیـن تجربـه رقابـت هـای کشـوری را در
مهـد اسـپید اسلالوم ایـران تجربـه مـی کردند،
توانسـتند در بیـن  ۴۷شـرکت کننـده ،رتبـه ۲۶
و  ۲۲رقابـت هـا را بـه خـود اختصـاص دهنـد.

همزمان با سراسر کشور و با حضور مسئوالن استانی انجام شد

آغاز رزمایش ترافیکی راهداری زمستانی خراسان جنوبی
امروز خراســان جنوبی _ گروه خبر
رزمایـــش طـــرح ترافیکـــی زمســـتانه بـــا حضـــور
فرمانـــده انتظامـــی اســـتان ،معـــاون هماهنگـــی و
امـــور عمرانـــی اســـتانداری ،مدیـــرکل راهـــداری و
حم ــل و نق ــل ج ــاده ای ،رئی ــس پلی ــس فرمانده ــی
پلی ــس راه و مدی ــران کل س ــتادی و اجرای ــی اس ــتان
خراســـان جنوبـــی آغـــاز شـــد.
مدیـــرکل راهـــداری و حمـــل و نقـــل جـــاده ای
خراســـان جنوبـــی در ایـــن رزمایـــش گفـــت :طـــرح
راه ــداری زمس ــتانی امس ــال از یک ــم آذرم ــاه آغ ــاز و
تـــا  ۱۵فروردیـــن مـــاه ادامـــه خواهـــد داشـــت.
مهن ــدس ج ــال زاده ه ــدف از برگ ــزاری ای ــن ط ــرح
را آمـــاده بـــاش دســـتگاه هـــای ذیربـــط و ایمنـــی
کارب ــران ج ــاده ای و مس ــافران در هن ــگام بارندگ ــی
و زمســـتان عنـــوان کـــرد و افـــزود :ایـــن طـــرح بـــه
عن ــوان ط ــرح نگه ــداری زمس ــتانه اس ــت ت ــا در ای ــن
مـــدت بتوانیـــم اقداماتـــی کـــه وظیفـــه ذاتـــی مـــا
اســـت را انجـــام دهیـــم.
وی بی ــان ک ــرد :ای ــن رزمای ــش ب ــا وف ــاق و همدل ــی
دســـتگاههای امدادرســـان در ســـطح جادههـــا و

فرمانـــده انتظامـــی خراســـان جنوبـــی بـــا بیـــان
اینکـــه در ۷ماهـــه گذشـــته بیـــش از  ۳۲میلیـــون
ت ــردد در ج ــاده ه ــای اس ــتان داش ــته ای ــم ک ــه رش ــد
 ۹درص ــد را نش ــان م ــی ده ــد ،بی ــان ک ــرد :از ابت ــدای
ســـال جـــاری متأســـفانه در محورهـــای مواصالتـــی
 ۱۶۳هـــم اســـتانی در تصادفـــات فـــوت شـــده انـــد
کـــه ۲۳نفـــر رشـــد فوتـــی هـــا را داشـــته ایـــم.
ســـردار فرشـــید افـــزود :مـــردم بایـــد در جـــاده هـــا
بـــه حقـــوق هـــم احتـــرام بگذارنـــد و بـــا پلیـــس
هم ــکاری کنن ــد ت ــا تصادف ــات کاه ــش پی ــدا کن ــد.
عامل  ۴۸درصد تصادفات واژگونی

در ســـطح جـــاده هـــا خواهنـــد بـــود و در مواقـــع
بحـــران بـــه صـــورت آمـــاده بـــاش کامـــل انجـــام
وظیفـــه خواهنـــد نمـــود .جـــال زاده بـــا اشـــاره
بـــه اینکـــه ماشـــینآالت در نقـــاط دارای اولویـــت

حمـــل و نقـــل جـــاده ای خراســـان جنوبـــی افـــزود:
بـــه هموطنـــان توصیـــه مـــی شـــود در ایـــن مـــدت
از س ــفرهای غیرض ــروری اجتن ــاب کننـــد و چنانچـــه
س ــفر ض ــروری دارن ــد حتم ــا اطالع ــات ج ــوی و راه
هـــا را از همـــکاران مـــا از طریـــق ســـامانه تلفـــن
گویـــای  141ســـامانه پیامکـــی  0563000141و یـــا
نص ــب ن ــرم اف ــزار  141ب ــر روی تلف ــن ه ــای هم ــراه
خـــود آگاه شـــوند.

بـــا سراســـر کشـــور در خراســـان جنوبی آغـــاز شـــده
و تـــا پایـــان اســـفند ادامـــه دارد .وی از آمادگـــی
۱۰۰درصـــدی نیروهـــای پلیـــس در اســـتان بـــرای
تحـــت پوشـــش قـــرار دادن تمـــام محورهـــای

و خروج از محور به دلیل خستگی
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه عامـــل  ۴۸درصـــد
تصادفـــات واژگونـــی و خـــروج از محـــور بـــه دلیـــل
خســـتگی و خـــواب آلودگـــی بـــوده اســـت ،گفـــت:
رانن ــدگان بای ــد مدیری ــت زم ــان داش ــته باش ــند ت ــا
ب ــا س ــرعت مطمئن ــه در ج ــاده ه ــا حرک ــت کنن ــد و
فرصـــت اســـتراحت هـــم داشـــته باشـــند.

تأکید بر همراهی و همکاری مردم

محورهـــای مواصالتـــی اســـتان انجـــام میشـــود
کـــه نشـــان دهنـــده آمادگـــی تمـــام دســـتگاههای
خدمـــت رســـان اســـت .جـــال زاده تصریـــح کـــرد:
در طـــرح راهـــداری زمســـتانی امســـال بـــا تجهیـــز
نم ــودن 33ب ــاب راهدارخان ــه بی ــن راه ــی و مرک ــزی
جانمایـــی و 127دســـتگاه ماشـــینآالت ســـبک،
نیمهســـنگین و ســـنگین در تمامـــی راهدارخانههـــا
مســـتقر خواهنـــد شـــد .وی افـــزود :هـــم چنیـــن در
ایـــن خصـــوص 15000تـــن شـــن و نمـــک و محـــل
ه ــای م ــورد نظ ــر دپ ــو ش ــده و در ای ــن ط ــرح ح ــدود
 17800کیلومتـــر راه هـــای اســـتان بـــا  40اکیـــپ و
گشـــتن راهـــداری بـــه طـــور شـــبانه روزی پوشـــش
داده مـــی شـــود.
وی ادام ــه داد :در ای ــن م ــدت  365نف ــر از راه ــداران
در تمـــام مـــدت همیـــار و همـــراه هموطنـــان مـــا

براســـاس گردنههـــای برفگیـــر و راهدارخانههـــا
مســـتقر مـــی شـــوند ،یـــادآور شـــد :تمـــام تـــوان
خ ــود را در بخ ــش ماش ــینآالت و نی ــروی راه ــداری
بـــرای ارائـــه خدمـــات بـــه موقـــع و قابـــل قبـــول
بـــه مـــردم آمـــاده کردهایـــم .مدیـــرکل راهـــداری و

با پلیس برای کاهش تصادفات
فرمانـــده انتظامـــی خراســـان جنوبـــی هـــم در
ایـــن مراســـم بـــا بیـــان اینکـــه خراســـان جنوبـــی
س ــومین اس ــتان پهن ــاور کش ــور اس ــت ک ــه ح ــوادث
مختلفـــی در آن بـــه وقـــوع مـــی پیونـــدد ،گفـــت:
یکـــی از دغدغه هـــای همیشـــگی پلیـــس کـــه
نـــه تنهـــا در طـــرح زمســـتانی راهـــداری بلکـــه در
تمـــام طرح هـــای جـــاده ای مـــورد توجـــه اســـت
تصادفـــات جـــاده ای و مجـــروح و فـــوت شـــدن
هموطنـــان اســـت .ســـردار فرشـــید بـــا بیـــان اینکـــه
ت ــاش داری ــم ب ــا اج ــرای ای ــن ط ــرح ه ــا تصادف ــات
را در محورهـــای مواصالتـــی و معابـــر شـــهری بـــه
حداق ــل برس ــانیم ،اف ــزود :ای ــن رزمای ــش همزم ــان

مواصالتـــی بـــه خصـــوص گردنـــه هـــا و محورهـــای
صعـــب العبـــور خبـــر داد و افـــزود :در طـــول ســـال
مأموریـــت هـــا و طـــرح هـــای زیـــادی از جملـــه
طـــرح زمســـتانی ،تعطیـــات نـــوروزی و طـــرح
تابســـتانی را داریـــم.

رشد تصادفات در استان نگران کننده است
معـــاون عمرانـــی اســـتانداری خراســـان جنوبـــی
هـــم در ادامـــه ایـــن جلســـه گفـــت :علـــی رغـــم
اضافـــه شـــدن باندهـــای دوبانـــده در اســـتان
بـــاز هـــم شـــاهد رشـــد تصادفـــات هســـتیم کـــه
نگران کننـــده اســـت .مهنـــدس فرهـــادی افـــزود:
متوســـط ســـرعت در اســـتان از میانگیـــن کشـــوری
باالتـــر اســـت کـــه نشـــان مـــی دهـــد راننـــدگان بـــه
مباحـــث قانونـــی کمتـــر توجـــه مـــی کننـــد کـــه
وظیفـــه مجموعه هـــای فرهنگـــی و رســـانه ملـــی
فرهنگ ســـازی و اطـــاع رســـانی ایـــن مباحـــث
اســـت.
الزم ب ــه ذک ــر اس ــت؛ در ای ــن رزمای ــش ی ــگان ه ــای
ام ــدادی از جمل ــه ه ــال احم ــر ،اورژان ــس ،ام ــداد
خ ــودرو و ...نی ــز ش ــرکت داش ــتند.

