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رونمایی از چهار طرح محوری سازمان بسیج 
مهندسین عمران و معماری استان

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 
اسـالمی، مسـکن،  کارگـروه، مدیریـت شـهری، معمـاری و شهرسـازی 
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 پیش بینانـه و ارائـه راهکارهـای مؤثر با توجه بـه ظرفیت 

و بضاعـت اسـتان جهـت رفـع ایـن چالـش ها و مشـکالت می باشـد.
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بیرجند ۱۴۰۰ وحلقه 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 
ــگاه کســی کــه دل در گــرو ایــن  ــگاه یــک فــرد ســاکن کــه از زاویــه ن ن
دیــار دارد تازیانــه قلــم بــر گـُـرده 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...
ــهری  ــتان، ش ــز اس ــر، مرک ــار کوی ــهری در کن ــت ! ش ــد اس ــا بیرجن اینج
کــه نمونــه بــارزی از عــدم توســعه یافتگــی در آن مــوج مــی زنــد، نــه 
ــه کشــاورزی  ــوم واقعــی کلمــه صنعــت و ن ــه مفه ــی در خــور ب صنعت
ــد را در همــان حــد و  ــی در حــد کمــال، بیرجن ــه معدن ــا و ن ــل اعتن قاب
قــواره ۵۵ ســال 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...
ــی  ــامت نفس ــی و س ــد و ادب ــی دارن ــان آداب ــهر همچن ــن ش ــردم ای م
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 
ــی  ــا حت ــذاری و ی ــی گ ــای م ــش پ ــه ترمینال ــی ب ــد، چــه وقت ــی کن م
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 
ــی و در  ــا فروش ــر و ط ــو از جواه ــی ممل ــازار یک ــت، دو ب ــل اس متص
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 
ــن  ــروت ای ــه ث ــی توانســت ب ــه م ــه ای ک ــی مجموع شــده اســت، یعن
ــی را  ــه هــای گل ــزد خان ــدم، در شــهر ی ــود شــده دی ــد را ناب شــهر بیفزای
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 
ــردم  ــد، م ــادت داده ان ــن اســتمرار ناخواســته ای ع ــه چنی ــردم را ب و م
زندگــی و روش زیســتن را در همــان حــد نیــم قــرن پیــش فــرا گرفتــه 

انــد و تمــام دنیــا را همانگونــه مــی بیننــد کــه بیرجنــد را...
ــای فرهنگــی ایــن  ــه چشــم مــی بینــی، غن ــر ب تحــول خواهــی را کمت
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 
ــزرگان،  ــد ب ــود خواهــد شــد، کجاین ای نزدیــک ارکان فرهنگــی اش ناب
فرهیختــگان، مشــاهیر و هنرمندانــش کــه نجــات دهنــد ایــن کشــتی 
بــه گل نشســته را ... بیرجنــد ۱۴۰۰ را همانگونــه دیــدم کــه در ۵۵ 
ســال قبــل دیــده بــودم... باکمــی بزرگتــر شــدن و آرایشــی کــه زشــتی 

ــه زور پوشــانده...!!! هایــش را ب

سرمقاله

زیرکوه میزبان خانواده شهید رستمی
امروز خراسان جنوبی / گروه شهرستان ها / حسینی

خانواده شـهید »اصغر رسـتمی 
شـاپورآبادی« از شهدای گمنام 
خراسـان جنوبـی کـه بـه تازگی 
احـراز هویت شـده؛ چهارشـنبه 
شهرسـتان  مـردم  میهمـان 

زیرکـوه خواهنـد بـود.
نشـر  و  آثـار  حفـظ  مدیـرکل 
مقـدس  دفـاع  ارزش هـای 
اسـتان گفـت: بـر اسـاس برنامـه 

ریزی های صورت گرفته روز چهارشـنبه ۳ آذر سـاعت ۹ صبح مردم زیرکوه 
میزبان خانواده شـهید »اصغر رستمی شـاپورآبادی« خواهند بود. سرهنگ 
فاحی افزود:این شهیدسال۸۵به عنوان شهید گمنام در شهرستان زیرکوه 
به خاک سـپرده شده است. شهید »اصغر رستمی شـاپورآبادی« متولد آذر 
۱۳۴۵ شـاپورآباد برخوار در اسـتان اصفهان اسـت که ۲۱ تیر ۶۷ در نهر عنبر 

دهلـران در سـن ۲۲ سـالگی 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 می شــود. کارشــناس هواشناســی 
اســتان گفــت: مطابــق بــا داده هــای 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 می شــود. لطفــی افــزود: احتمــال وقــوع 
ــود دارد. وی  ــتان وج ــاط اس ــی نق ــت در برخ ــور موق ــه ط روان آب ب
گفــت: دمــای هــوا نیــز ادامــه رونــد افزایشــی خــود را خواهــد داشــت 

و هــوا گرمتــر مــی شــود. 

بهره برداری از یک باب کتابخانه در بیرجند
همزمـان بـا آخریـن روز از هفته کتـاب و کتابخوانـی کتابخانه مرحوم 
محمدتقـی کریـم پـور در شـمال شـهر بیرجنـد افتتـاح شـد. مدیـرکل 
نهـاد کتابخانه هـای 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 کتابخانه هـا 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 ۲۴۱ آزمایش 
ملکولـی و ۸۱۳تسـت سـریع تشـخیص کرونـا در اسـتان انجـام شـد 
کـه در مجمـوع ۱۹۳بیمـار کرونایـی جدیـد شناسـایی شـد. شـریف 
در  تنفسـی  حـاد  عائـم  بـا  ۲۱۴بیمـار  حاضـر  حـال  در  افـزود:  زاده 
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 فوتی های ناشـی از این 

بیمـاری بـه هـزار و ۲۱۸نفـر رسـید.

دامپزشکی درباره بروز 

بیماری تب برفکی در استان هشدار داد

راه اندازی خط ملی نماد در خراسان جنوبی

ساخت سه اقامتگاه بومگردی در روستای جهانی خراشاد

مدیریـت  و  بهداشـت  اداره  سرپرسـت 
دامپزشـکی  کل  اداره  دامـی  بیماری هـای 
خراسـان جنوبـی گفـت: بـا توجـه بـه شـروع 
فصل سـرما و افزایش ماندگاری ویروس تب 
برفکـی در دمـای پاییـن، احتمـال بـروز ایـن 
بیمـاری به ویـژه در دامداری هـای صنعتـی و 

نیمه صنعتـی دور از انتظـار نیسـت.
به گـزارش امروز خراسـان جنوبی، علی اکبر 
عندلیبـی افـزود: به علت پاییـن بودن تیتر 
ایمنـی دام هـا در ایـن دامداری هـا سـطح 

هشـدار را در اسـتان باال برده اسـت.
بیمـاری  یـک  برفکـی  تـب  گفـت:  وی 
سـویه های  دارای  کـه  بـوده  ویروسـی 
و  دهانـی  عایـم  بـا  و  اسـت  مختلـف 
نمایـان  پاهـا  در  زخـم  و  لنگـش  گاهـی 
می شـود همچنیـن بـه علـت شـباهت آن 
بـا بیماری هایـی ماننـد اکتیمـای واگیـر و 
طاعون نشـخوارکنندگان در دام های سبک، 

در برخـی مـوارد دامداران را دچار سـردرگمی 
اسـت. کـرده 

مدیریـت  و  بهداشـت  اداره  سرپرسـت 
دامپزشـکی  اداره کل  دامـی  بیماری هـای 
خراسـان جنوبی اظهار داشـت: بیماری تب 
برفکـی  از لحـاظ اقتصـادی یکـی از موانـع 
اصلـی در تامیـن بهداشـت و تولیـد دام و 

اسـت. دامـی  خـام  فرآورده هـای 
تـب  واکسیناسـیون  وضعیـت  بـه  وی 
برفکـی در هشـت ماه سـال جـاری در انواع 
دام سـبک اشـاره کرد و افزود: در این مدت 
و  بـز  و  راس گوسـفند   ۱۴۹ و  هـزار   ۴۸۴
تعـداد ۲۶ هـزار و ۹۲۵ راس گاو و گوسـاله 
علیـه ایـن بیماری واکسـینه شـدند که ۹۹ 
درصد واکسـن تامین شـده برای دام سبک 
از اعتبـارات سـازمان دامپزشـکی با اولویت 
واکسیناسـیون دام هـای عشـایر تامیـن و 

به صـورت رایـگان تزریـق شـده اسـت.

عندلیبـی گفـت: عاوه بـر آن در حـال حاضر 
بـا  جدیـد  واکسـن  ُدز  هـزار   ۴۸۰ تعـداد 
همـکاری سـازمان دامپزشـکی و بخشـی از 
آن از اعتبـارات داخلـی اسـتان تهیـه و بین 
شـبکه های دامپزشـکی برای واکسیناسیون 

دام سـبک توزیـع شـده اسـت.
سـنگین  دام  واکسیناسـیون  دربـاره  وی 
تزریـق  و  تامیـن  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
و  صنعتـی  دامداری هـای  در  واکسـن 
اسـت،  دامـداران  برعهـده  نیمه صنعتـی 
دام هـای  از  بیـان کـرد: حـدود ۲۸ درصـد 
مایه کوبـی شـده توسـط بخـش خصوصـی 
مـورد واکسیناسـیون قـرار گرفتـه و مابقی 

اداره کل  داخلـی  اعتبـارات  طریـق  از  آن 
دامپزشـکی اسـتان در واحدهای روسـتایی 
- عشـایری به صـورت رایـگان تزریـق شـده 
اسـت. سرپرسـت اداره بهداشـت و مدیریت 
دامپزشـکی  اداره کل  دامـی  بیماری هـای 
خراسـان جنوبـی افـزود: اگرچـه مکاتبـات 
و اطاع رسـانی های متعـددی بـا صاحبـان 
دامداری هـای صنعتـی و نیمه صنعتـی و 
دسـتگاه های مربوطـه انجـام شـده اسـت 
ایـن  صاحبـان  از  برخـی  متاسـفانه  امـا 
دامداری هـا واکسیناسـیون دام هـای خـود 
را جـدی نگرفتـه و خطـر بالقـوه برای سـایر 
واحدهـای دامـی نیـز محسـوب می شـوند.

امروز خراسان جنوبی - گروه خبر
به مناسـبت هفته بسـیج از سـوی اداره کل 
آمـوزش و پـرورش اسـتان خـط ملـی نماد 
در  آمـوزان(  دانـش  اجتماعـی  )اورژانـس 

اسـتان راه انـدازی شـد. 
در  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
مراسـم افتتاحیـه خـط ملـی نمـاد، گفـت: 
کارکنـان  و  آنـان  اولیـای  دانش آمـوزان، 
آمـوزش و پـرورش مـی تواننـد از سـاعت 
۸صبـح تـا ۸ شـب با گرفتـن شـماره تلفن 
داری،  خانـواده  تربیتـی،  زمینـه  در   ۱۵۷۰
تحصیلـی  خدمـات  و  شـغلی  خدمـات 
مشـاوره بگیرنـد کـه بـه صورت حضـوری و 

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

بـر ۲۰۰ میلیـون 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 آسـیب های اجتماعی و 
نمایشـگاه دائمی پیشـگیری از آسیب های 
اجتماعـی در مدیریـت آمـوزش و پـرورش 

سـابق بیرجنـد راه اندازی شـد. 
در ایـن نمایشـگاه انـواع پوسـتر و عکـس 
در  اجتماعـی  آسـیب های  بـه  مربـوط 

اسـت.  گرفتـه  قـرار  دیـد  معـرض 
عاقه منـدان می تواننـد از سـاعت ۸ صبـح 
کننـد.  بازدیـد  آن  از  ظهـر  از  ۱۳بعـد  تـا 
همچنیـن در ایـن مرکز خدمات مشـاوره ای 
بـه صورت حضـوری به افراد داده می شـود.

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

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

انتظـار مـی رود بـا مشـارکت بیش ازپیـش 
قشـر جوان این روستا در سایه پیشکسوتان 
باتجربـه، گام هـای موثرتـری بـرای اعتـای 

ایـن هنـر صنعـت برداشـته شـود.

اسدپور ضمن بررسی اقدامات انجام شده در 
این روستای جهانی گفت: بعد از ثبت جهانی 
در  بومگردی  اقامتگاه   ۳ خراشاد،  روستای 
این روستا ساخته شده که با استقبال خوبی 
از سوی گردشگران روبه رو شده و همچنین 
کابل های  ایجاد  مانند  زیرساختی  امکانات 
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 
تخصصـی  مرکـز  به عنـوان  اعتمادی نیـا 
نسـاجی سـنتی در اختیـار شـرکت تعاونـی 
زنـان خراشـاد بـرای توسـعه این رشـته قرار 
در  تخصصـی  آموزش هـای  ارائـه  دارد کـه 
حـوزه نسـاجی از اصلی تریـن اهـداف ایـن 

مرکـز تخصصـی اسـت. 
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رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور خبر داد

اختصاص اعتبار ۹.۶ میلیاردی

 برای دانش آموزان خراسان جنوبی

افزایش دو و نیم برابری پرداخت

 تسهیالت کارآفرینی در خراسان جنوبی

ــتثنایی  ــرورش اس ــوزش و پ ــازمان آم ــس س رئی
کشــور از اختصــاص ۹ میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون 
ارائــه  و  خریــد گوشــی  بــرای  اعتبــار  تومــان 
خدمــات توانبخشــی بــه دانش آمــوزان اســتثنایی 

خراســان جنوبــی خبــر داد.
 ســید جواد حســینی در نشســت ویدئو کنفرانســی 
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــوزه پشــتیبانی آم ــا ح ب
اظهــار کــرد: ۷ میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون تومــان 
بــرای خریــد گوشــی و تبلــت هوشــمند بــه دانــش 

آمــوزان بــا نیــاز ویــژه خراســان جنوبــی اختصــاص 
می یابــد.

وی ادامــه داد: دو میلیــارد تومــان نیــز بــرای 
ــش آمــوزان  ــی بــه دان ــات توانبخش ارائــه خدم
اســتثنایی اســتان اختصــاص پیــدا خواهــد کــرد.
ــتثنایی  ــرورش اس ــوزش و پ ــازمان آم ــس س رئی
ــتاندارد  ــای الزم و اس ــه فض ــان اینک ــا بی ــور ب کش
بــرای هــر دانش آمــوز بــا نیــاز ویــژه ۲۸ متــر مربــع 
اســت، اظهــار داشــت: هــم اکنــون فضــای موجــود 

ــع  ــر مرب ــرای دانــش آمــوزان اســتثنایی ۱۰.۵ مت ب
اســت.

وی از فعالیــت ۸۱۰ مرکــز اختــاالت یادگیــری در 
کشــور خبــر داد و بیــان داشــت: از ایــن تعــداد ۲۲ 

مرکــز در خراســان جنوبــی فعــال اســت.
و  ظرفیــت  از  بایــد  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
مشــارکت ســایر دســتگاه ها و مؤسســات بــرای 
ــد تعلیــم و تربیــت دانــش  ارتقــای کیفیــت فراین
آمــوزان بــا نیــاز ویــژه اســتفاده کــرد، گفــت: 

ــیب های  ــگیری از آس ــرای پیش ــنجش ب ــن س س
جســمانی و توانبخشــی بایــد کاهــش یابــد.

پرداخــت تســهیات اشــتغالزا از آغــاز ســال جــاری 
در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال ۱۸۵ درصــد 

افزایــش یافــت.
ــد اســتان در گفتگــو  ــی امی ــدوق کارآفرین مدیرصن
بــا خبرنــگار صــدا و ســیما گفــت: در ســال جــاری 
۷۱۷ میلیــارد ریــال تســهیات قــرض الحســنه بــه 
ــه  ۲ هــزار و ۶۳ طــرح در اســتان پرداخــت شــد ک
ــا مــدت مشــابه  پارســال  ایــن رقــم در مقایســه ب
۱۸۵ درصــد بــه لحــاظ تعــداد طــرح و ۲۲۱ درصــد 
ــته  ــش داش ــهیات افزای ــت تس ــاظ پرداخ ــه لح ب

اســت.
وی گفــت: در مــدت مشــابه پارســال ۳۲۴ میلیــارد 
ریــال تســهیات بــه هــزار و ۱۱۸ طــرح کارآفرینــی 

در اســتان پرداخــت شــد.
زنگنــه افــزود: ایــن تســهیات در بخش هــای 

دارویــی،  گیاهــان  فــرآوری  دســتی،  صنایــع 
ــای خــرد کوچــک، طرح هــای روســتایی،  صندوقه

پــرورش دام و طیــور پرداخــت شــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه پرداخــت بــاالی 
ــدای  ــزود: از ابت ــته، اف ــهیات در ۱۰۰ روز گذش تس
ــا پایــان مهــر ۴۴۰ میلیــارد  مــرداد ســال جــاری ت
ریــال تســهیات بــه ۶۶۰ طــرح کارآفرینــی در 

ــد. ــت ش ــتان پرداخ اس
ــی  ــان جنوب ــد خراس ــی امی ــدوق کارآفرین مدیرصن
گفــت: پرداخــت تســهیات بــه ایــن طرح هــا 
ــرده اســت. ــر را فراهــم ک ــه اشــتغال ۷۳۰ نف زمین

بــه گفتــه وی ایــن طرح هــا توســط نهادهــای 
خمینــی)ره(،  امــام  امــداد  حمایتــی، کمیتــه 
زنــدان، موسســات خیریــه، بنیــاد علــوی و بنیــاد 

ــدند. ــی ش ــت معرف برک

۰۹۱۵ ســام آب بهــای مصرفــی و هزینــه نصــب 
ــر شــده اســت  ــن براب ــور در روســتاها چندی کنت
بــا ایــن تعرفــه هــا مشــکات زندگــی در روســتا 
ــن  ــت ای ــای دریاف ــود. بج ــی ش ــر م ــد براب چن
ــت آب در شــبکه هــای  ــدر رف ــوی ه ــغ جل مبال

ــد ــتایی را بگیری روس

ــادر  ــبز ص ــرگ س ــون ب ــرای قان ــام  اج ۰۹۳۶ س
شــده توســط پلیــس در حکــم ســند رســمی 
ــری از  ــب جلوگی ــه موج ــیله نقلی ــت وس مالکی
اتــاف وقــت مــردم و افزایــش رضایتمنــدی 

ــت. ــده اس ش

۰۹۳۵ ســام سرپرســت محتــرم دانشــگاه علــوم 
تبریــک ســمت و  بیرجنــد. ضمــن  پزشــکی 
ــری  ــت فک ــه فوری ــا ب ــد. لطف ــئولیت جدی مس
بــه حــال بیمارســتان رازی بنماییــد بیمارســتان 
ــد دو دســتگاه ام.آر.آی  فــوق تخصصــی کــه بای
ــی اســکن آن هــم  مــی داشت.دســتگاه ســی ت
ــا وضعیــت خــاص  خــراب هســت و بیمــاران ب
ــرده  ــه بیمارســتان دیگــر ب از یــک بیمارســتان ب
ــه  ــد چ ــی دانی ــر م ــما بهت ــه ش ــوند ک ــی ش م

ــا دارد. ــرای آنه ــی ب مخاطرات
 

هیــچ گونــه  دکتــر ….  مطــب  باســام   ۰۹۱۵
دســتگاهی بــرای پرداخــت وجــه نــدارد بیمــار را 
ــه  ــد  ک ــت میکنن ــاری هدای ــزار درد و گرفت ــا ه ب
وجــه نقــد  بیاورنــد آیــا ایــن راه صحیــح اســت؟ 
خواهشــمندم مســئولین مربوطــه پیگیــری کننــد

 
ــازه  ــز و ت ــه مجه ــر مدرس ــرا ه ــام چ ۰۹۳۶ س
ــرد.  ــی گی ــق م ــاص تعل ــدارس خ ــه م ــاز ب س
ــدارس  ــن م ــوزان ای ــش آم ــه دان ــی ک در حال
در  هســتند  برخــوردار  امکانــات  بهتریــن  از 
حالیکــه بســیاری از دانــش آمــوزان از حداقــل 

ــتند ــره هس ــی به ــات ب امکان
 

۰۹۰۳ ســام 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 
ــت  ــم نیس ــئوالن مه ــی مس ــرای برخ ــه ب آن چ
ــا ســاخت و ســاز  ــده آنهــا اســت. ب مــردم و آین
ــا مشــکل  ــده ب ــا در آین ــادگان قطع در اراضــی پ
ــز شــهر  ــوا در مرک ــی ه ــک شــدید و آلودگ ترافی

بیرجنــد مواجــه خواهیــم بــود  
 

۰۹۹۲ ســام بــا توجــه بــه اینکــه امــکان برگزاری 
کاس 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.
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ــه  ــتیم ک ــتون نوش ــن س ــم و در همی ــن قل ــه همی   ب
بــرای برخــی از مــا هــا فقــط " خودمــان مهــم هســتیم 
ــاش  ــه ت ــم. هم ــی پنداری ــرو م ــود آب ــرای خ ــه ب و آنچ
ــه دار  ــان خدش ــار خودم ــه اعتب ــت ک ــن اس ــم ای ــا ه م
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 
ــرم نادرســت دانســتم  ــرای دخت ــدن را ب کــه عشــق ورزی
...امــا از رابطــه داشــتن پســرم بــا دختــری نامحــرم ذوق 
ــودن را  ــباز ب ــده ... هوس ــزرگ ش ــرم ب ــه پس ــدم ک زده ش
ــب  ــت از جی ــرار اس ــر ق ــگار پس ــم. ان ــرم آموخت ــه پس ب
ــی  ــردارد و دختــر از جیــب خودمــان. اول ــرو ب دیگــری آب
ــاد  ــه فری ــا چشــم بســته مــی گذریــم و دیگــری را ب را ب
برمــی خیزیــم و هرگــز نمــی گذریــم. یــادم هســت ســال 
هــای پیــش بــا جوانــی کــه دســتگیر شــده بــود صحبــت 
ــش  ــرده و خاف ــه کاری نک ــود ک ــی ب ــردم. مدع ــی ک م
ــد  ــد بکش ــت بن ــه دس ــه ب ــت ک ــنگین نیس ــدان س چن
کارش. صحبــت مــا ن بــه فــراز و فــرود هایــی رســید کــه 
ــه  ــه از آن مصاحب ــد. آنچ ــر ش ــم منتش ــان ه ــان زم هم
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 ِخــَرِد 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 
ــو،  ــاد دادم کــه زن باشــد، کدبان ــه دختــرم ی از کودکــی ب
ــم  ــط آموخت ــرم فق ــه پس ــد...اما ب ــداکار باش ــور و ف صب
ــواده را  ــی از خان ــد..تنها نام ــد باش ــوی و قدرتمن ــه ق ک
بــه پســرم آموختــم نــه مســئولیت خانــواده را و نتیجــه 
مــی شــود ایــن کــه او هــم در تربیــت فرزندانــش راه بــه 
ــد.  ــی یاب ــداد م ــل امت ــط باط ــن خ ــرد و ای ــی ب ــا م خط
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 
ــکل  ــه ش ــه جامع ــم ک ــه نداری ــم. توج ــی کنی ــاد م انتق
گرفتــه از مــن و شــما و ایشــان اســت هرگــز بــه خــودی 
خــود درســت نمی شــود همــان طــور کــه خــود بــه 
خــود خــراب نمــی شــود.جامعه نمونــه  بزرگــی از همــان 
ــا تربیــت غلــط، رفتــار  خانــواده اســت. همــان کــه مــا ب
غلــط را تئوریــزه مــی کنیــم. بدانیــم کــه تــا بــه اصــاح 

ــم، هیــچ کاری درســت نخواهــد شــد. خــود برنخیزی

ــی،  ــواده ایران در جهــت اجــرای طــرح بیمــه خان
ــی  ــه حمایت های ــه دار از جمل ــان خان ــه زن بیم
ــان  ــن زم ــانی و در کوتاه تری ــه آس ــه ب ــت ک اس

ــود. ــه می ش ــان ارائ ــه زن ــن ب ممک
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ، محمدی 
ــی  ــان جنوب ــی خراس ــن اجتماع ــرکل تأمی مدی
گفــت: زنــان خانــه دار ۱۸ تــا ۵۰ ســاله هماننــد 
ــن  ــه تأمی ــد بیم ــاغل می توانن ــراد ش ــام اف تم
اجتماعــی شــده و از مزایــای بازنشســتگی، از 

ــوند. ــد ش ــتمری بهره من ــی و مس کارافتادگ
او بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای برخــورداری از ایــن 
ــه  ــا ســابقه بیم ــه تأهــل و ی ــاز ب ــا نی حمایت ه
پــردازی نیســت، افــزود: در خصــوص افــراد باالی 
۵۰ ســاله نیــز میــزان ســابقه بیمــه پــردازی قبلی 

بــه حداکثــر ســن مــورد نظــر اضافــه می شــود.

ــرخ پرداخــت حــق بیمــه  محمــدی ادامــه داد: ن
زنــان خانــه دار بــرای برخــورداری از حمایت هــای 
و  بازنشســتگی  درصــد،   ۱۲ بازنشســتگی 
ــدگان ۱۴ درصــد، بازنشســتگی  مســتمری بازمان
 ۱۸ افتادگــی  کار  از  و  بازمانــدگان  مســتمری 

ــت. ــد اس درص
ــی  ــان جنوب ــی خراس ــن اجتماع ــرکل تأمی مدی
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 آن هــا از مزایــای درمانــی بیمه 
تأمیــن اجتماعــی بهره منــد شــوند، دیگرنیــازی 

نیســت حــق درمــان پرداخــت کننــد.

زنان خانه دار 

بیمه تأمین اجتماعی می شوند

فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی:

بسیج سرمایه اجتماعی و قدرت نرم مردمی انقالب است

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 

ــا  ــدا ت ــردوس از ابت ــتان ف ــپاه شهرس ــیج س ــه بس ــا و ناحی پایگاه ه
کنــون تصریــح کــرد: دشــمن از قــدرت و تفکــر بســیجی بشــدت در 
ــیجیان  ــار بس ــتگی و ایث ــود گذش ــه از خ ــرا روحی ــت زی ــراس اس ه
ــوان  ــا ت ــل آنه ــالی در مقاب ــای پوش ــناخته و قدرت ه ــی ش را بخوب

ــد. ــتادگی ندارن ایس
وی بــا بیــان اینکــه کارنامــه شــجره طیبــه بســیج بــر همــگان آشــکار 
ــور  ــن کش ــی ای ــرمایه اجتماع ــیج را س ــری بس ــزود: رهب ــت اف اس
ــرن  ــن ق ــگفتی آفری ــیج ش ــل بس ــام راح ــوده ام ــه فرم ــده و ب خوان
ــتکبرین  ــر مس ــتضعفین ب ــروزی مس ــده پی ــده دهن ــه نوی ــت ک اس

ــم اســت. عال
ســردار قاســمی عنــوان کــرد: اگــر ایــن تفکــر نــاب در محــل کســب 
ــکات  ــیاری از مش ــای بس ــود گره گش ــاری ش ــاری و س ــا ج و کار م

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 مشــکات کشــور 
ــش  ــعی در کاه ــوان س ــام ت ــا تم ــز ب ــون نی ــوده و اکن ــا ب گره گش
ــورد  ــه م ــی ک ــاد مقاومت ــر اقتص ــزود: اگ ــه دارد اف ــکات جامع مش
تاکیــد رهبــری اســت بــا حرکــت بســیج قــوام پیــدا می کــرد امــروز 
ــن  ــم و ای ــرای مــردم نبودی ــف اقتصــادی ب شــاهد مشــکات مختل

ــگان باشــد. ــرای هم ــد ب ــی بای درس عبرت
ســردار قاســمی بــا بیــان اینکــه ســند ۱۰ ســاله بســیج ترســیم و بــه 
تصویــب فرماندهــی کل قــوا رســیده گفــت: ایــن ســند از ســال آینــده 
ــه  ــت بســیج ب ــدی در عرصــه خدم ــا فصــل جدی ــد ت ــی خواه اجرای

مــردم و انقــاب گشــوده شــود.
در ایــن مراســم چنــد تــن از فرماندهــان اســبق ناحیــه ســپاه فــردوس 
و یــادگاران هشــت ســال دفــاع مقــدس بــه بیــان دیدگاه هــای 
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 مســئولیت های 

مختلــف از مهمتریــن آنهــا بــود.



4

سیلندر  نایابی  و  کمبود  است  ای  هفته  چند 
اهالی  دغدغه  خوسف  شهرستان  در  مایع  گاز 
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 
در  گاز  کشی  لوله  از  که  شهروندانی  شبستان، 
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 توزیع گاز مایع در کشور با هدف تأمین 
رفاه شهروندان، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه 
و استفاده غیرمجاز از گاز مایع و نیز ساماندهی 
توزیع فرآورده های نفتی با استفاده از کارت بانکی 
سرپرست خانوار در همه شهرستان های زیر پوشش 
مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های 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 
با شبستان اظهار کرد: دو، سه هفته ای  گفتگو 
کپسول گاز در شهرستان خوسف پیدا نمی شد 
ع به دلیل نداشتن گاز بسته  و درب شرکت موز
بود. هر روز ۴۰ کیلومتر را برای دریافت سیلندر گاز 
اما دست خالی به  به مرکز شهرستان می آمدم 
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
پرکنی  سیلندر  تاسیسات  متصدی  »یوسفی«، 
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 ۳۰ ُتن از سهمیه 

ما کم شده و مهر ماه هم تنها ۱۹ ُتن و ۲۰ کیلو 
گاز به شرکت تحویل شده و مابقی اصال  به دست 
ما نرسیده است. وی با بیان اینکه هفته گذشته 
در  نفتی  های  فرآورده  پخش  شرکت  مدیرعامل 
اخبار شبکه استان اعالم کرد در مهر ۴۱ تن گاز مایع 
به بنده تحویل شده و نظارتی در توزیع نیست، 
ابتدای  از  است که  صورتی  در  این  تصریح کرد: 
مهرماه تا پایان این ماه تنها ۱۹ تن و ۲۰ کیلو 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.
اداره صنعت و معدن مرا زیر  اینکه  بیان  با  وی 
سوال برده که گازها چه شده است، ادامه داد: گفته 
اند از اول تا ۲۳ آبان ماه، ۹۰ ُتن گاز مایع به بنده 
داده اند، در صورتی که سه محموله ۵۹ ُتنی تحویل 
ما شده است، که ۳۱ تن کسری گاز است و مدیر 
شرکت پخش فرآورده های استان نباید این حرف 

ها را بگوید.
متصدی تاسیسات سیلندرپرکنی گاز 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 روال گاز رسانی هستند، مشکل 

ما این هست که ۱۴ روز بی گاز بوده ایم.
وی تصریح کرد: مردم در فصل سرما گناه دارند، 
از روستای بصیران ۱۴۰ کیلومتر چند مرتبه برای 
دریافت سیلندر مراجعه کرده اند اما دست خالی 

برگشته اند.
یوسفی با بیان اینکه شرکت بوتان دو هفته گذشته 
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 
به  تنی  پنج دستگاه گاز ۲۳  اینکه سال گذشته 
شهرستان خوسف تزریق شد که این مقدار کفاف 
می کند، ادامه داد: معادن هیرد، کودکان، چدن و 
سایر معادن خوسف سیلندرهای ۵۰ کیلویی گاز 
مایع دارند و مصارف زیادی دارند که باید برای رفع 

نیاز آنها چاره اندیشی کرد.

۹۲ تن گاز مایع 
در خوسف توزیع شده

پخش  ملی  شرکت  مدیر  مردانی«  »قربانعلی 
فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی هم در 
شرایطی که موضوع کمبود گاز در برخی شهرستان 
ایجاد  خانواده ها  برای  را  بسیاری  مشکالت  ها 
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 ۹۲ ُتن گاز مایع 
در خوسف توزیع شده است، گفت: حدود ۸۰ ُتن 
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 خیابان ها سیلندرها 

تعویض می شوند.
مردانی تصریح کرد: در سنوات قبل یعنی ۹ سال 
نبوده است،  پیش که هیچ گازکشی در خوسف 
میانگین گاز توزیعی خوسف ماهی ۱۰۰ ُتن بوده 
است؛ همین االن که ۹۰ درصد خوسف گاز کشی 

شده ۹۰ تن گاز توزیع شده است.
وی با بیان اینکه گاز مصرفی شهرستان خوسف 
ع تحویل می شده است،  بر اساس درخواست موز
گفت: هیچ ماهی سهمیه کامل گاز مایع خراسان 
جنوبی جذب نشده چون نیازی به جذب آن نبوده 
است. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 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 
ع را ما کم نمی کنیم  داد: سهمیه شرکت های موز

و کل سهمیه گاز به شرکت بوتان داده می شود.

نظارت بر شرکت های 
ع گاز افزایش یافت موز

مردانی با تأکید بر اینکه در تأمین گاز مایع مشکلی 
نداریم و مردم نباید دست خالی به روستاهای خود 
برگردند، گفت: دو ماه است کنترل و نظارت ها بر 

ع بیشتر شده است. شرکت های پخش و موز
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 
محموله  یک  خوسف  شهرستان  در  مایع  گاز 
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 فرآورده های 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 ۸۰ ُتن گاز مایع هم برای خوسف زیاد است 
چراکه قبل از گاز کشی روستاهای خوسف، ۹۰ تا 

۱۰۰ تن گاز توزیع می شده است.

تزریق یک محموله گاز مایع
 تا آخر آبان به خوسف

مردانی تصریح کرد: مصرف گاز مایع در خوسف 
با توجه به گازکشی منازل باید ۲۷ درصد کاهش 
داشته باشد نه افزایش؛ از ابتدای امسال تاکنون 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۴ درصد در 
کل استان کاهش مصرف گاز مایع داشته ایم که در 

خوسف هم این عدد هست.
ماه جاری ۸۹  آبان  روز  اضافه کرد: طی ۲۳  وی 
تن گاز مایع به خوسف تزریق شده است و یک 

محموله دیگر هم تا آخر ماه تحویل می شود. 

حوادث

21 تن گاز مایع گم شد

دو کشته در حادثه محور دیهوک به طبس

ــا  ــته برج ــنده دو کش ــون کش ــا کامی ــد ب ــتگاه پرای ــک دس ــورد ی برخ
گذاشــت. رئیــس پلیــس راه اســتان گفــت: بــر اثر برخــورد یک  دســتگاه 
ــه طبــس  ــا کامیــون کشــنده در کیلومتــر۳۲ محــور دیهــوک ب پرایــد ب
راننــده و  سرنشــین پرایــد در دم جــان باختنــد. ســرهنگ رضایــی علــت 

حادثــه را انحــراف بــه چــپ کامیــون کشــنده اعــالم کــرد.

برداشت از حساب پدر برای خرید بازی
پسـر نوجـوان بـرای خریـد بـازی آنالین ۷ میلیـون تومـان مخفیانه از 
حسـاب پـدرش پـول برداشـت کـرد. بـه گـزارش ایـران، سـرهنگ علـی 
عباسی کسـانی، رئیـس پلیس فتای اسـتان کرمانشـاه در تشـریح این 
خبـر گفـت: چنـد روز قبـل مـرد جوانـی بـا مراجعـه بـه پلیـس فتـا از 
برداشـت غیرمجـاز ۷ میلیـون تومـان از حسـاب بانکی اش خبـر داد و 
بـا ایـن شـکایت پرونده ای تشـکیل شـد و در اختیـار کارشناسـان قرار 
گرفـت. با تحقیقات و بررسـی های تراکنش های انجام شـده مشـخص 
شـد تمامـی مبلـغ بـه سـرقت رفتـه بـرای افزایـش اعتبـار و ارتقـای 
قابلیت هـا و تجهیـزات جنگـی بازی آنالیـن »کال اف دیوتـی« انجام  
شـده اسـت. در ادامه بررسـی ها 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 

کـرده و سـپس پیامک هـای تراکنـش بانکـی را پـاک  کرده اسـت.

داستانک حکمت های نهج البالغه

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.
ــم چــادری رو دیــدم  ــه خان ــون فرعــی ی ــه خیاب ســر ی
ــود  ــه ب ــابی رو گرفت ــه حس ــرد آخ ــب ک ــو جل توجهم

ــه ــره اش رو ببین ــی چه ــت کس ــی خواس ــاید نم ش
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.
ــه خــودش  ــو ب ــی بدجــور توجــه من ــم چــرا ول نمیدون

ــود. جلــب کــرده ب
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.
ــی  ــه کم ــو ک ــان و کاه ــدو بادمج ــوه و ک ــا می ــد ت چن
خــراب و پالســیده بــود رو خیلــی تنــد و ســریع 

گذاشــت تــو کیســه و رفــت.
بــا وجــود رفــت و آمدهــای زیــاِد آدم هــا هیــچ کســی 

هــم بهــش توجــه نمــی کــرد.
اینجــا بــود کــه اصطــالح مــرگ عاطفــه هــا کامــال بــرام 
ــرم دنبالــش  ملمــوس شــد. خیلــی دوســت داشــتم ب

ببینــم کجــا مــی بــره.
ــر  ــایدم همس ــش ش ــای یتیم ــه ه ــرای بچ ــا ب مطمئن

ــرش. ــادر پی ــا م ــرش و ی ــن گی ــض و زمی مری
ــه  ــه آخ ــا ن ــش ی ــرم دنبال ــه ب ــودم ک ــک ب ــه ش دو ب
خیلــی دوســت داشــتم کمکــش کنــم ولــی هنــوز دو 
ســه تــا خیابــون دیگــه تــا خونمــون راه بــود و از طــرف 
ــرق  ــن ب ــو عی ــتگی . یه ــرما و خس ــی، س ــه تاریک دیگ
گرفتــه هــا از جــام پریــدم و گفتــم همیــن جــا پیــاده 
مــی شــم. ســریع کرایــه رو حســاب کــردم و راه افتــادم 

ــم. ــال اون خان دنب
ــده  ــه مون ــدم ک ــار ق ــدم  ســه چه ــه ای دوی ــد ثانی چن
ــم  ــگار اون ــردم ان ــم ک ــرعتمو ک ــم س ــش برس ــود به ب
ــود کســی دنبالشــه سرعتشــو بیشــتر  متوجــه شــده ب
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 

ــور شــد بایســته. ــم مجب ــو دســتم اون ــم ت گرفت
ولی هنوز سعی می کرد صورتشو ازم بپوشونه.

ــم محــل  ــی کن ــم: چــرا هرچــی صــدات م بهــش گفت
ــه. ــا کارت دارم دیگ ــب حتم ــدی خ نمی

بیــن خودمــون باشــه یــه خــرده هــم از دســتش 
عصبانــی بــودم آخــه بــا اون حــال خســتگی کلــی هــم 

ــودم. ــده ب دوی
ــا  ــم ب ــم خان ــاره گفت ــزد. دوب ــی ن ــرد حرف ــکوت ک س

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 
بــود ...                                              ادامــه دارد

یوسـفی،  محمدتقـی   : شـهیدان  شـهادت  سـالروز 
حسـینعلی احمـدی، سـید محمد شـعفی را بـا ذکر 

داریم. مـی  گرامـی  صلواتـی 

ارزش قناعت و خودكفايى
و درود خــدا بــر او، فرمــود: قناعــت يــا خرســندي، 

ــت. ــان اس ــي بي پاي ثروت

کمبود سیلندر گاز 

و سرگردانی مردم خوسف
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معـاون بیمـه و خدمـات سـامت اداره کل بیمـه 
سـامت خراسـان جنوبـی از آغـاز نظـام ارجـاع و 
آذر در شهرسـتان هـای  اول  از  پزشـک خانـواده 

فـردوس و طبـس خبـر داد.
مسـعود مختـاری در گفـت و گو با مهر اظهـار کرد: 
از اول آذر مـاه ۱۴۰۰ طـرح نظـام ارجـاع و پزشـک 
طبـس  و  فـردوس  شهرسـتان های  در  خانـواده 
شـروع شـد و تا اواسـط این ماه این طرح در دیگر 
شهرسـتان های اسـتان هـم شـروع خواهد شـد.

وی ادامـه داد: در مجمـوع حـدود ۵۰ هـزار نفـر در 
اسـتان مشـمول اجـرای ایـن طـرح می شـوند که 
حـدود ۳۰ هزار نفر در شهرسـتان بیرجنـد، ۱۰ هزار و 

۵۰۰ نفـر در قائنـات، ۴ هـزار نفر در طبـس و ۵ هزار 
و ۵۰۰ نفـر در شهرسـتان فردوس هسـتند.

مختـاری ادامـه داد: بـا اولویـت پزشـکان عمومی 
دارای مطـب در ایـن شهرسـتان ها دعـوت بـه کار 
شـده اند و در کارگاه هـای آموزشـی حضـور پیـدا 
کرده انـد. وی بـا اعـام اینکه پاالیش همپوشـانی 
بیمـه ای 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 

اعـام آمادگـی کرده انـد.
بـه گفتـه وی از این تعـداد ۲۲ پزشـک در بیرجند، 
در قائنـات و طبـس هـر کـدام ۵ پزشـک و در 
فـردوس ۴ پزشـک در اجـرای این طرح مشـارکت 
دارنـد. معـاون بیمـه سـامت خراسـان جنوبـی 
تصریـح کـرد: شـماره تلفـن همـراه بیمه شـدگان 
صنـدوق بیمـه سـامت اسـتخراج شـده و اطـاع 
رسـانی پیامکـی بـرای مراجعه به پزشـک خانواده 
در شهرسـتان های طبس، فـردوس، قائنات انجام 
و در شهرسـتان بیرجنـد هـم بـرای بیمـه شـدگان 
پیـام ارسـال خواهـد شـد و آنهـا دو بـار در سـال 
می تواننـد بـرای تغییـر پزشـک خانـواده خـود بـه 

دالیـل مختلـف اقـدام کنند.

از »کودک همسر« 
تا »کودک مادر« و »کودک مطلقه«

ــن آمــار منتشــر شــده از ســوی مرکــز آمــار  جدیدتری
ــا  ــر ۱۰ ت ــر از ازدواج ۹۷۵۳ دخت ــی خب ــران در حال ای
ــن  ــه ای ــد ک ــی ده ــار ســال جــاری م ۱۴ ســاله در به
تعــداد در قیــاس بــا آمارهــای فصلــی دو ســال اخیــر، 
باالتریــن آمــار فصلــی ازدواج دختــران ۱۰ تــا ۱۴ ســاله 
ــار  ــورد آم ــت رک ــوان گف ــی ت ــی م ــه نوع ــت و ب اس
فصلــی ازدواج دختــران در ایــن بــازه ســنی و طــی دو 

ــر، در بهــار ۱۴۰۰ شکســته شــد. ســال اخی
ــر  ــر منتش ــار اخی ــا آم ــق ب ــزارش  ایســنا، مطاب ــه گ ب
شــده از ســوی مرکــز آمــار کــه مربــوط بــه بهــار ســال 
جــاری اســت، تعــداد ازدواج دختــران ۱۰ تــا ۱۴ ســاله 
در بهــار ۱۴۰۰ بــا حــدود ۳۲ درصــد رشــد در قیــاس بــا 
آمــار مشــابه خــود در بهــار ســال گذشــته بــه ۹۷۵۳ 
ــی  ــار فصل ــن آم ــر ای ــوی دیگ ــیده و از س ازدواج رس
ــا توجــه  ــران ب ــازه ســنی از دخت ــن ب ــرای ای ازدواج ب
ــر  ــال اخی ــی دو س ــی ط ــابه فصل ــای مش ــه آماره ب

ــد. ــان می ده ــداد را نش ــن تع باالتری
مطابــق بــا همیــن آمــار، ۴۵ هــزار و ۵۲۲ دختــر 
ــد و  ــار ۱۴۰۰ ازدواج کرده ان ــز در به ــاله نی ــا ۱۹ س ۱۵ ت
ــوط  ــی اســت کــه آمــار مذکــور تنهــا مرب ایــن در حال
بــه ازدواج هــای ثبــت رســمی شــده در ســازمان ثبــت 
ــه گفتــه کارشناســان اغلــب  احــوال کشــور اســت و ب
ازدواج کــودکان ثبــت نشــده و همیــن امــر منجــر بــه 

نبــود آمــار دقیــق در ایــن حــوزه مــی شــود.
ــده، ازدواج  ــاد ش ــار ی ــا آم ــق ب ــر مطاب ــوی دیگ از س
ــا  ــر از ۱۵ ســال و ۶۵۷۳ پســر ۱۵ ت شــش پســر کمت
ــت رســیده اســت. ــه ثب ــار ۱۴۰۰ ب ــز در به ۱۹ ســاله نی

همچنیــن در آمــار فصلــی ازدواج پســران و دختــران 
۱۵ تــا ۱۹ ســاله نیــز بــه نوعــی رکــورد در بهــار امســال 
شکســته شــد و تعــداد ازدواج هــای بــه ثبــت رســیده 
دختــران و پســران ۱۵ تــا ۱۹ ســاله در بهــار ســال 
ــی طــی  ــا آمارهــای مشــابه فصل جــاری در قیــاس ب

دو ســال گذشــته، باالتریــن تعــداد اســت.
ــا  ــق ب ــی اســت کــه مطاب ــاد شــده در حال آمارهــای ی
مــاده ۱۰۴۱ قانــون مدنــی »عقــد نــکاح دختــر قبــل از 
رســیدن بــه ســن ۱۳ ســال تمــام شمســی و پســرقبل 
ــوط  ــه ســن ۱۵ ســال تمــام شمســی من از رســیدن ب
ــا  ــت ب ــرط رعایت مصلح ــه ش ــی ب ــه اذن ول ــت ب اس
تشــخیص دادگاه صالــح« و در ایــن بیــن اگرچــه 
اغلــب مــوارد کــودک همســری بــه طــور غیــر قانونــی 
رخ داده و ثبــت نمی شــوند امــا آنچــه از پژوهش هــا 
بــر می آیــد ایــن اســت کــه بعضــا قضــات بــرای 
تشــخیص مصلحــت طفــل تنهــا رضایــت پــدر و بلــوغ 
جســمی کــودک را در نظــر گرفتــه و رضایــت و آگاهــی 

ــد. ــاظ نمی کنن ــری وی را لح ــوغ فک ــل و بل طف
از ســوی دیگــر صاحــب نظــران معتقدنــد اعطــای وام 
ــده  ــه عوامــل تســهیل کنن ــد از جمل ازدواج مــی توان
کــودک همســری محســوب شــده و منجــر بــه ایجــاد 
انحرافاتــی در ازدواج نظیــر ازدواج و طــاق هــای 

ــرای دریافــت وام شــود. صــوری ب
محمــد مهــدی تندگویــان، معــاون امــور جوانــان 
ــز ســال  ــت دوازدهــم نی ــان دول وزارت ورزش و جوان
گذشــته بــا اظهــار نگرانــی نســبت بــه افزایــش رقــم 
وام ازدواج بــرای دختــران زیــر ۲۳ و پســران زیــر 
۲۵ ســال و امــکان رخ دادن ازدواج و طاق هــای 
میلیــون   ۱۰۰ ازدواج  وام  دریافــت  بــرای  صــوری 
ــم  ــفانه علیرغ ــود »متاس ــه ب ــنا گفت ــه ایس ــی ب تومان
اهمیــت تدویــن دســتورالعمل بــرای نظــارت دریافــت 
کننــدگان وام ازدواج همچنــان شــاهد بی توجهــی 
ــن  ــه چنی ــیدگی ب ــه رس ــی ک ــتیم درحال ــه آن هس ب
مســائلی بــه مراتــب مهم تــر از افزایــش اعــداد و 

ارقــام وام ازدواج اســت.«
انســیه خزعلــی، معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیس 
جمهــوری در دولــت ســیزدهم نیــز دربــاره پدیــده 

کــودک همســری بــا تاکیــد بــر لــزوم در نظــر گرفتــن 
در  و …  اجتماعــی  و  اقتصــادی  فرهنگــی،  بلــوغ 
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 
ــاط در  ــن ارتب ــه ای ــود. چ ــکیل ش ــد تش ــل آن بای ح
قالــب ازدواج و چــه ارتباط هایــی 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.«
ــه  ــر، ب ــئولین ام ــه مس ــدم توج ــا ع ــن ام ــن بی در ای
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 

ــز در حــال جلوه گــری اســت. ــه« نی مطلق
ــار  ــز آم ــار منتشــر شــده از ســوی مرک ــا آم ــق ب مطاب
ایــران، در بهــار ۱۴۰۰ تولــد ۲۹۳ کــودک از مــادران 
ــر از ۱۵  ــدر کمت ــر از ۱۵ ســال و یــک کــودک از پ کمت
ســال نیــز بــه ثبــت رســیده اســت. همچنیــن، تولــد 
۱۵ هــزار و ۳۵۵ کــودک از مــادران و ۶۷۴ کــودک نیــز 
از پــدران ۱۵ تــا ۱۹ ســاله در همیــن بــازه زمانــی ثبــت 

شــده اســت.
ثبت والدت ۷۴۷ کودک از مادران ۱۰ تا 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 ۱۴۰۰ و بــا توجــه 
بــه ســن مــادر در زمــان ثبــت تولــد فرزنــد بیندازیــم، 
متوجــه مــی شــویم کــه طــی شــش ماهــه نخســت 

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

ثبــت رســیده  اســت

طاق ۱۷۲ دختر ۱۰ تا ۱۴ سال در بهار ۱۴۰۰
ـــار  ـــز آم ـــار منتشـــر شـــده از ســـوی مرک بخـــش دیگـــر آم
ـــا ۱۴  ـــه ۱۰ ت ـــر بچ ـــاق ۱۷۲ دخت ـــر از ط ـــز، خب ـــران نی ای
ـــی  ـــه« م ـــودک مطلق ـــده »ک ـــار ۱۴۰۰ و پدی ـــاله در به س

ـــد.  ده

ایران پس از گینه رتبه دوم
 حداقل سن ازدواج را دارد

ایــران پــس از کشــور گینــه کــه حداقــل ســن ازدواج 
در آن ۱۲ ســال اســت، بــا حداقــل ســن ۱۳ ســال 
ــی  ــرای ازدواج، رتبــه دوم را دارد. در برخ ــی ب شمس
کشــورها نیــز ماننــد موزامبیــک، ماداگاســکار ونزوئــا 

ــت. ــال اس ــن ازدواج ۱۴ س ــل س ــوی حداق و بولی

از تبعات روحی روانی کودک همسری تا 
بارداری و  مادری های ناخواسته

طــی نشــدن بــه هنــگام مراحــل رشــد عاطفــی، 
احســاس قربانــی شــدن در کــودک، افســردگی، رشــد 
ــدن از لحــاظ جنســی و جســمی خصوصــًا  ناکافــی ب
ــای  ــدن هورمون ه ــم نش ــه، منظ ــدام زنان ــن و ان لگ
مترشــحه غــدد جنســی و مرتــب نبــودن عــادت 

کســب  عــدم  تحصیــل،  از  بازمانــدن  ماهیانــه، 
مهارتهــای اجتماعــی مقتضــی در زمــان مناســب 
و عــدم اســتقال مالــی از جملــه تبعــات کــودک 
همســری اســت ممکــن اســت ایــن کــودکان در 
ــی نشــده  ــده آل ــه شــهروندان ای ــل ب بزرگســالی تبدی
ــز  ــی بعــدی خــود نی ــی در ازدواج هــای احتمال وحت

ــوند. ــه ش ــکاتی مواج ــا مش ب
بــه گفتــه یــک پژوهشــگر، عــدم آشــنایی یــا تســلط 
ــگیری از  ــای پیش ــر و راه ه ــی همس ــار جنس ــه رفت ب
بــارداری، در کودکانــی کــه ازدواج می کننــد، خــود 
ــارداری و مــادری ناخواســته شــده کــه روی  باعــث ب
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 
خواســـت های عاطفـــی، روانـــی و جنســـی، موجـــب 
طـــاق عاطفـــی و فاصلـــه گیـــری بیشـــتر زوجیـــن 
ــن  ــا ممکـ ــدن نیازهـ ــرآورده نشـ ــی بـ ــده و حتـ شـ
اســـت هـــر کـــدام از زوجیـــن را بـــه رابطـــه هـــای 
ـــه  ـــت جامع ـــه در نهای ـــاند ک ـــویی بکش ـــارج از زناش خ
نیـــز متضـــرر خواهـــد شـــد. در ایـــن میـــان پدیـــده 
ـــن  ـــز دور از ذه ـــه نی ـــودک مطلق ـــا ک ـــوه ی ـــودک بی ک
نخواهـــد بـــود کـــه در عیـــن حـــال ممکـــن اســـت 
ــده  ــا عقـ ــاری یـ ــد و بـ ــی بنـ ــش بـ ــب افزایـ موجـ

انتقـــام در ایـــن کـــودکان شـــود. 

اطالع رسانی برای ترغیب افراد به 
تزریق واکسن کرونا ضروری است

کرونــا  مدیریــت  ســتاد  اطاع رســانی  کمیتــه  مدیــر 
ــودن  ــود ب ــه موج ــه ب ــا توج ــت: ب ــی گف ــان جنوب خراس
ــانی های الزم  ــتان، اطاع رس ــا در اس ــن کرون ــواع واکس ان
ــق  ــه تزری ــدام ب ــون اق ــه تاکن ــانی ک ــب کس ــرای ترغی ب

واکســن نکرده انــد، ضــروری اســت.
ناصــر نبــی زاده در نودمیــن نشســت کمیتــه اطاع رســانی 
و تبلیغــات شــورای اطاع رســانی خراســان جنوبــی و 
کمیتــه اطاع رســانی ســتاد اســتانی مدیریــت کرونــا 
ــزود:  ــتان اف ــن اس ــز ای ــتان قرم ــه ۲ شهرس ــاره ب ــا اش ب
ــته  ــه گذش ــتان در هفت ــای اس ــداد فوتی ه ــفانه تع متاس
ــگ   ــه زن ــده ک ــر ش ــل آن، ۲ براب ــه ماقب ــه هفت ــبت ب نس

ــت. ــه ماس ــرای هم ــری ب خط
جلســه  در  شــده  مطــرح  مــوارد  بــر  مــروری  بــا  وی 
عنــوان کــرد:  مدیریــت کرونــا  اســتانی  اخیــر ســتاد 
تاکیــد اســتاندار خراســان جنوبــی در ایــن جلســه بــر 
اطاع رســانی  و  واکســن  از  اســتفاده  فرهنگ ســازی 

هدفمندتــر بــرای پوشــش کامــل جامعــه بــود.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان جنوبــی 
ــا کمیتــه اطاع رســانی نیــز  ــه مرتبــط ب ادامــه داد: مصوب
درخصــوص همیــن موضــوع بــوده و اطاع ســانی در ایــن 
ــن اســتفاده  ــه ضــروری اعــام شــده اســت همچنی زمین
از ظرفیــت روحانیــون و صاحبــان کام مــورد تاکیــد قــرار 

گرفــت.
وی بــا بیــان اینکــه از هشــت شــهر قرمــز کشــور ۲ شــهر در 
خراســان جنوبــی قــرار دارد، ایــن موضــوع را نگران کننــده 
دانســت و گفــت: تشــویق افــراد واجــد شــرایط بــه تزریــق 
دز ســوم واکســن کرونــا می توانــد در کاهــش مبتایــان و 

فوتی هــا موثــر باشــد.
اصلــی  نبــی زاده تصریــح کــرد: همچنــان محورهــای 
ــان  ــترش جری ــرای گس ــانی ب ــی و اطاع رس ــاع عموم اقن
اطاع رســانی  و  اســت  جامعــه  کل  در  واکسیناســیون 
شایســته و گســترده تر 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 
تولیــت  بــا  طبــس  شهرســتان  اطاع رســانی  کمیتــه 
آســتان بــرای نصــب بنرهــای اطاع رســانی در جهــت 
زائــران،  ســوی  از  بهداشــتی  شــیوه نامه های  رعایــت 

رایزنی هــای الزم را انجــام دهــد.
مدیـــر کمیتـــه اطاع رســـانی ســـتاد اســـتانی مدیریـــت 
کرونـــا از رییـــس کمیتـــه اطاع رســـانی شهرســـتان 
فـــردوس نیـــز درخواســـت کـــرد تـــا بـــا توجـــه بـــه 
ـــکاری  ـــا هم ـــتان، ب ـــن شهرس ـــار در ای ـــت ان ـــل برداش فص
ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجـــارت و ســـازمان جهـــاد 
کشـــاورزی، هرچـــه ســـریع تر نســـبت بـــه اطاع رســـانی 
برداشـــت  راهکارهـــای  و  بهداشـــتی  شـــیوه نامه های 

ســـالم محصـــوالت، اقـــدام کننـــد.
وی بــه مصوبــه مرتبــط بــا بازگشــایی تاالرهــای پذیرایــی 
هــم اشــاره کــرد و گفــت: طبــق ایــن مصوبــه تاالرهــا بایــد 
ــن  ــد، ای ــتفاده کنن ــود اس ــت خ ــد ظرفی ــط از ۳۰ درص فق
در حالیســت کــه بــا صــد درصــد ظرفیــت فعالیــت دارنــد.

بیــش از ۲۰ ســال اســت کــه خراســان 
بــارش  کمبــود  دلیــل  بــه  جنوبــی 
بــه  اســت.  رو  بــه  رو  خشکســالی  بــا 
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش 
اســتان های  از  یکــی  جنوبــی  خراســان 
کویــری در ســطح کشــور اســت کــه بــا 
ــی دســت و پنجــه  ــالی های پیاپ خشکس

می کنــد. نــرم 
از ســال ۱۳۷۷ خشکســالی در خراســان 
جنوبــی آغــاز شــده و حــاال در آســتانه ۲۳ 
ــان  ــوب، مردم ــده نامطل ــن پدی ســالگی ای
بارش هــا  کمبــود  از  جنوبــی  خراســان 
ناراضــی انــد. میــزان بارش هــا در ســال 
آبــی گذشــته نســبت بــه بلنــد مــدت 
کاهــش داشــته و ســد های ذخیــره آب 
اســتان نیــز بــه دلیــل کمبــود بــارش هــا، 

ــد. ــی ندارن ــرایط مطلوب ش

آغاز مهاجرت مردم به شهرها
 به خاطر خشکسالی

جنوبــی  خراســان  کشــاورزان  از  یکــی 

می گویــد: در آبــان مــاه پارســال تنهــا یــک 
ــس از آن  ــتیم و پ ــاران داش ــارش ب ــار ب ب
دیگــر بارانــی بــر تــن خشــک کویــر نباریــد.
او ادامـــه می دهـــد: در حـــال حاضـــر بـــه 
دلیـــل همیـــن خشکســـالی، بســـیاری از 
ــرت  ــر مهاجـ ــاورزان فکـ ــداران و کشـ دامـ
بـــه شـــهر ها را در ســـر می پروراننـــد و بـــا 
ـــکنه  ـــی از س ـــتا ها خال ـــاب روس ـــن حس ای

می شـــود.
تمــام  می کنــد:  بیــان  کشــاورز  ایــن 
زندگــی کشــاورزان بــه آب وابســته اســت 
و اگــر بارانــی نبــارد، چگونــه می تــوان 
کشــاورزی کــرد و زندگــی خــود و اطرافیان 

را اداره کــرد؟
او عنـــوان می کنـــد: اگـــر کشـــاورزان، 
دامـــداران و عمـــوم مـــردم بتواننـــد در 
ـــرف  ـــی در مص ـــه جوی ـــرایط، صرف ـــن ش ای
آب و اســـتفاده از سیســـتم های نویـــن 
باشـــند،  داشـــته  مدنظـــر  را  آبیـــاری 
ـــری روزگار  ـــکات کمت ـــا مش ـــم ب می توانی

ــم. بگذرانیـ

از کاهش بارش ها
 تا خالی شدن سدها

خنــدان رو مدیــرکل هواشناســی خراســان 
ــی در خصــوص کاهــش بارش هــا در  جنوب
ــی ۱399-۱400  ــال آب ــت: در س ــتان گف اس
ــی ۶۱  ــان جنوب ــارش در خراس ــن ب میانگی

میلــی متــر بــوده اســت.
ــه  ــارش نســبت ب ــزان ب ــن می ــزود: ای او اف
ســال آبــی ۹۸-۹۹ بیــش از ۶۰ درصــد و 
نســبت بــه بلنــد مــدت ۴۶ درصــد کاهــش 
داشــته اســت کــه زنــگ خطــری را در 

ــت. ــدا در آورده اس ــه ص ــتان ب اس
در  امیدواریــم  کــرد:  اظهــار  رو  خنــدان 
ــی را  ــای نرمال ــال، بارش ه ــتان امس زمس

ــه بلنــد مــدت در اســتان شــاهد  نســبت ب
ــیم. باش

مشــکات خشکســالی،  از  دیگــر  یکــی 
ــتان  ــد های اس ــره س ــم ذخی ــش حج کاه
ــرکت  ــل ش ــر عام ــروری مدی ــه س ــت ک اس
ــن  ــی در ای ــان جنوب ــه ای خراس آب منطق
بــاره گفــت: ۵۷ میلیــون متــر مکعــب 
ــازی  ــره س ــد های ذخی ــت س ــم ظرفی حج
آب در اســتان اســت کــه تنهــا ۱۱ میلیــون 

ــود دارد. ــا وج ــب آب در آن ه ــر مکع مت
او تصریــح کــرد: ایــن بدیــن معنــی اســت 
کــه تنهــا ۲۰ درصــد از حجــم کل ســد های 
اســتان آب دارد و بیــش از ۸۰ درصــد از 

ــتند. ــی هس ــتان خال ــد های اس س

قهر آسمان، خشکی زمین

 مردم از روستاهای بی آب دل می کنند

رژیم غذایی گیاهی به تسکین میگرن مزمن کمک می کند علمی
بهبود توانایی راه رفتن بیماران

 ام اس با داروی ایرانی

متخصصــان یــک شــرکت دانش بنیــان فعــال در پــارک 
ــدند  ــی ش ــاخت داروی ــه س ــق ب ــس موف ــاوری پردی فن
کــه توانایــی راه رفتــن را در بیمــاران ام اس بهبــود مــی 

بخشــد.
بــه گــزارش پــارک فنــاوری پردیــس، ام اس یــا مالتیپــل 
ــه در  ــت ک ــی اس ــاری التهاب ــی بیم ــکلروزیس نوع اس
آن غاف هــای میلیــن ســلول های عصبــی در مغــز 
آســیب دیدگی  ایــن  می بیننــد.   آســیب  نخــاع  و 
ــی  ــی از سیســتم عصب ــی بخش های ــد در توانای می توان
کــه مســئول ارتبــاط هســتند، اختــال ایجــاد کنــد کــه 
بــه ایجــاد عایــم و نشــانه های جســمی بســیاری 

منجــر مــی شــود.
ــارک  ــان مســتقر در پ ــک شــرکت دانش بنی ــان ی محقق
ــدند  ــی ش ــاخت داروی ــه س ــق ب ــس موف ــاوری پردی فن
ــن  ــی رود. ای ــه کار م ــاران ام اس ب ــان بیم ــه در درم ک
دارو باعــث بهبــود راه رفتــن بیمــاران مبتــا بــه ام اس 
ــی  ــاب نخاع ــه طن ــه ب ــیبی را ک ــزان آس ــود و می می ش

وارد می کنــد، کاهــش می دهــد.

ارتباط رژیم غذایی پرچرب و موادشیمیایی 
با افزایش سرطان پروستات

ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــد روی موش ه ــات جدی تحقیق
ــن در  ــرار گرفت ــرب و ق ــی پرچ ــم غذای ــی از رژی ترکیب
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 )PFAS( و رژیــم 
ــتات در  ــلول های پروس ــر روی س ــرب را ب ــی پرچ غذای

هــر دو مــدل مــوش و کشــت ســلولی بررســی کردنــد.
ــرطانی  ــلول های س ــم س ــن تی ــه ای ــر ک ــای ن موش ه
بدخیــم پروســتات را بــه آنهــا تزریــق کــرده بــود، زمانــی 
کــه رژیــم غذایــی پرچــرب مصــرف کردنــد و در معــرض 
PFAS قــرار گرفتنــد، ســرعت رشــد تومــور ســریع تری 

داشــتند.
 ،PFAS بــا  محققــان مشــاهده کردنــد در مواجهــه 
در  تومــور  دهنــده  تشــکیل  پروســتات  ســلول های 
ــر  ــر بیشــتر تکثی ــًا ســه براب یــک کشــت ســلولی تقریب

ند. می شــو

تحقیقــات قبلــی نشــان داد کــه چربــی رژیــم غذایــی در 
رژیــم غذایــی معمولــی غربــی می توانــد بــه گســترش 
ــون،  ــد. اکن ــک کن ــتات کم ــرطان پروس ــای س توموره
ــوی  ــگاه ایلین ــان دانش ــد از محقق ــه جدی ــک مطالع ی
نشــان می دهــد کــه رژیــم غذایــی پرچــرب و افزایــش 
قــرار گرفتــن در معــرض PFAS می توانــد گســترش 

تومورهــای پروســتات را ســرعت بخشــد.

رژیم غذایی گیاهی به تسکین
 میگرن مزمن کمک می کند

ــان دار،  ــه میگــرن، از ســردرددهای ضرب ــا ب ــراد مبت اف
ــت تهــوع و اســتفراغ  ــور و صــدا، حال ــه ن حساســیت ب

رنــج مــی برنــد.
بــه گــزارش مدیســن نــت، محققــان در نیویــورک 
ــدید را  ــن ش ــرن مزم ــا میگ ــردی ب ــوردی م ــه م مطالع
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 

ــت. ــی یاف ــل توجه ــه ســرعت تســکین قاب ب
پزشــکی  در  متخصــص  دونایــف«،  »دیویــد  دکتــر 
ــه  ــد ک ــان می ده ــزارش نش ــن گ ــت: »ای ــه، نوش تغذی
رژیــم غذایــی گیاهــی کامــل ممکــن اســت یــک درمــان 
ایمــن، مؤثــر و دائمــی بــرای معکــوس کــردن میگــرن 

ــن باشــد.« مزم

با مصرف این سبزی هیچ وقت
 دچار کم خونی نمی شوید

جعفــری غنــی از آهــن اســت کــه نقــش آن در درمــان 
ــد. طعــم دادن خــوراک  ــی را روشــن مــی کن کــم خون
خــود بــا جعفــری یــک راه ســاده بــرای افزایــش مصرف 
آهــن اســت. یکــی از ســاده تریــن راه هــا بــرای رســیدن 
ــموتی  ــک اس ــا ی ــود ب ــروع روز خ ــدف، ش ــن ه ــه ای ب
جعفــری اســت. مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه بــرگ 
جعفــری خــواص ضــد آنمــی قــوی دارد. ســطوح 
مناســب ویتامیــن C از جــذب آهــن پشــتیبانی مــی 
ــذب  ــت و ج ــن C اس ــی از ویتامی ــری غن ــد. جعف  کنن
ــه  ــه نوب ــود مــی بخشــد. ایــن امــر ب بهتــر آهــن را بهب

خــود بــه درمــان کــم  خونــی کمــک مــی  کنــد.

هرگز این نوشیدنی را ناشتا نخورید!

ــرای شــما عــوارض  ــا معــده خالــی ب نوشــیدن قهــوه ب
ــه همــراه دارد کــه بهتــر اســت از خــوردن  ــی ب گوناگون
آن پرهیــز کنیــد. نوشــیدن قهــوه بــا معــده خالــی 
بســیاری از عملکرد هــای معــده و روده را تحــت تاثیــر 
قــرار مــی دهــد، از جملــه ترشــح اســید هیدروکلریــک 
ــود. ــده ش ــی مع ــاب ناگهان ــث الته ــد باع ــه می توان ک

ــد  ــک می کن ــراس را تحری ــده پانک ــن غ ــوه همچنی قه
ــواد  ــرای هضــم م ــی ب ــد آنزیم های ــه تولی ــا شــروع ب ت
غذایــی کــه در معــده نیســت کنــد، ایــن اتفــاق ممکــن 
اســت منجــر بــه اختــال در کار آن و بیماری هــای 

سیســتم گوارشــی شــود.
اکثــر پزشــکان نوشــیدن یــک لیــوان آب را بعــد از 
بیــدار شــدن از خــواب در صبــح توصیــه می کننــد؛ امــا 

ــد ســرد باشــد. ــد توجــه داشــت کــه ایــن آب نبای بای

کشف داروی گیاهی برای مقابله با کرونا

ــه  ــرای مقابل ــی گیاهــی ب دانشــمندان انگلیســی داروی
ــد. ــد ۱۹ را کشــف کردن ــا کووی ب

از زمــان  اینترنشــنال بیزنــس تایمــز،  بــه گــزارش 
ــال ۲۰۱۹،  ــان در س ــا در جه ــری کرون ــه گی ــروع هم ش
ایــن ویــروس شــاهد جهش هــای متعــددی بــوده 
ــه  ــش یافت ــد و جه ــواع جدی ــه ان ــوری ک ــه ط ــت ب اس
آن ماننــد کرونــای دلتــا بســیار مرگبارتــر از نســخه 
ــه  ــق ب ــمندان موف ــی دانش ــه تازگ ــتند. ب ــی هس ابتدای
کشــف دارویــی گیاهــی شــده انــد کــه می توانــد یکــی 
ــان  ــد. محقق ــا باش ــرای کرون ــی ب ــای درمان از راهکار ه
نــام  بــه  ترکیبــی  انگلیــس  ناتینگهــام  دانشــگاه 
ــرده  ــف ک ــی دارد کش ــه گیاه ــه پای ــیگارگین را ک تاپس
انــد کــه می توانــد بــه طــور موثــری انــواع آلفــا، بتــا و 

ــد. ــال کن ــا را غیرفع ــروس کرون ــای وی دلت
تحقیقــات  ایــن  مدیــر  چانــگ،  چــو  کیــن  دکتــر 
می گویــد: تحقیقــات مــا حاکــی از تاثیــر گــذاری 
ایــن ترکیــب در مقابلــه بــا نــوع دلتــای ویــروس کرونــا 
ــروس در  ــن وی ــب ای ــوع غال ــک ن ــم این ــه ه ــت ک اس
جهــان محســوب می شــود. بــا افتخــار می توانیــم 
بگوییــم تاپســیگارگین بــه طــور موثــری توانایــی غیــر 

ــا را دارد. ــروس کرون ــردن وی ــال ک فع

آغاز نظام ارجاع 
و پزشــک خانواده در دو شهرستان استان
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حجت االســـام والمســـلمین ســـید ابراهیـــم رئیســـی، رئیـــس 
ـــده  ـــه ش ـــات ارائ ـــت: خدم ـــت گف ـــأت دول ـــه هی ـــور در جلس جمه
در بســـتر فضـــای مجـــازی بـــه مـــردم بایـــد از امنیـــت کامـــل 
ــل  ــا" در مقابـ ــات و داده هـ ــد از "خدمـ ــد و بایـ ــوردار باشـ برخـ
ـــه  حمـــات ســـایبری دشـــمن کامـــا حفاظـــت شـــود. رســـیدگی ب
ـــه وزارت  ـــًا ب ـــی صرف مشـــکل کـــم آب
نیـــرو منحصـــر نمی شـــود و 
ــط،  ــتگاه های مرتبـ ــه دسـ همـ
وظیفـــه دارنـــد در مشـــورت 
بـــا جوامـــع دانشـــگاهی 
بـــرای  ملـــی  حـــل  راه 

ــد. ــالی بیابنـ خشکسـ

ســعید خطیــب زاده، 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 
رویه هــای آژانــس باشــد. امیدواریــم ایــن ســفر همچــون قبــل 
ــیر  ــم در مس ــه  کرده ای ــس را توصی ــواره آژان ــد. هم ــازنده باش س
همکار ی هــای فنــی باقــی بمانــد و اجــازه ندهــد برخــی کشــورها 
ــوب  ــرد. در چارچ ــو بب ــس جل ــام آژان ــه ن ــی را ب ــراض سیاس اغ
ــخ  ــم. تاری ــاذ می کنی ــود را اتخ ــم خ ــرایط تصمی ــوالت و ش تح
ایــن ســفر از قبــل مطــرح شــده بــود. ایــن ســفر هــم دســتورکار 
ــی  ــه خوب ــس ب ــس دارد. آژان ــران و آژان ــوی ای ــخصی از س مش
مــی دانــد اعمــال تروریســتی رژیــم صهیونیســتی در ایــران 
ــر  ــوده تأثی ــراه ب ــی هم ــورهای مدع ــی کش ــکوت برخ ــا س ــه ب ک
قابل توجهــی بــر برخــی ابعــاد فنــی گذاشــته و بیــن مــا و آژانــس 
ــود. ــده و می ش ــری ش ــود پیگی ــوب خ ــوع در چارچ ــن موض ای

ــدی  ــن ج ــای وی ــویم گفت وگوه ــز ش ــه متمرک ــت هم ــر اس بهت
باشــد. تمرکــز مــا بــر رفــع تحریم هــای یکجانبــه فراســرزمینی و 
غیرقانونــی اســت کــه بــر ضــد ایــران اعمــال شــده اســت. آنچــه 
در ویــن انجــام می شــود، تمرکــز بــر رفــع تحریم هــا علیــه ایــران 
اســت. اگــر کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس فکــر می کننــد 
ــنوند.  ــوع را بش ــن موض ــد ای ــم، بای ــاوت داری ــی متف گفت وگوی
دربــاره ویــن و منطقــه دســتورکار مــا روشــن اســت. دربــاره 
اظهــارات مبهــم و گمانه زنــی رســانه ها موضــع نمی گیــرم.

ایــران بــا اراده جــدی بــرای رفــع تحریم هــا و بــا یــک تیــم کامــل 
عــازم ویــن خواهــد شــد. امیدواریــم طرف هــای مقابــل بــه جــای 
ــه  ــوب ب ــت خ ــدی و نی ــا اراده ج ــانه ای ب ــبهه افکنی های رس ش
ویــن بیاینــد. اگــر ایــن اراده جــدی را نداشــته باشــند و بخواهنــد 
ــخ  ــران پاس ــًا ای ــد، قطع ــراه کنن ــازنده هم ــای غیرس ــا نیت ه ب
متناســب خواهــد داد. مــا همــه گزینه هایــی کــه آن هــا داشــتند 
ــم  ــر نمی کن ــد. فک ــه اش را دیدن ــم و نتیج ــتان دیدی در افغانس
ــاور  ــد ب ــه می گوین ــه آنچ ــد ب ــات را می گوین ــن جم ــی ای وقت
داشــته باشــند. دربــاره اظهــارات یکــی از مقامــات آمریــکا 
مبنــی بــر این کــه ایــران بــه نقطــه غیرقابــل بازگشــت در برجــام 

برمی گــردد، ترامــپ رفتــه ولــی انــگار کارخانــه جعلیــات و اخبــار 
جعلــی آمریــکا تعطیــل نشــده اســت.این که جمــع نمایشــی راه 
بیندازنــد و فکــر کننــد براســاس آن بتواننــد روایــت جعلــی را بــه 
جامعــه جهانــی غالــب کننــد و بــا نزدیک شــدن بــه گفت وگوهــای 
ویــن جــو روانــی ایجــاد کننــد هیــچ کمکی بــه آنهــا نخواهــد کرد. 
جهــان فرامــوش نکــرده کــه ایــن آمریــکا بــود کــه از برجــام خــارج 
ــی آمریکاســت کــه سیاســت ترامــپ را  ــت کنون ــن دول شــد و ای
ادامــه می دهــد. همزمــان کــه پیغــام بــرای مــا می فرســتد، 
ــردارد  ــا را ب ــد تحریم ه ــکا بای ــد. آمری ــال می کن ــا را اعم تحریم ه
ــه توافــق برســد. برجــام  ــد ب و ایــن تنهــا راهــی اســت کــه بتوان
ــران را نداشــته  اگــر منافــع اقتصــادی و عادی ســازی تجــارت ای
ــاز  ــرای آن ب ــد ب ــا اب ــره ت ــن پنج ــد ای ــل بدان ــرف مقاب ــد، ط باش
نخواهــد مانــد؛ کمــا اینکــه قانــون مجلــس نیــز کــه بــرای دولــت 
الــزام آور اســت، همیــن را می گویــد. 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 
به عنــوان مســئول وضعیــت مــردم، موظــف اســت تمــام تــاش 
ــای  ــن نیازه ــات و تأمی ــح و ثب ــت، صل ــه امنی ــد ک ــود را بکن خ
اولیــه مــردم اتفــاق بیفتــد. افغانســتانی صلــح و ثبــات خواهــد 
داشــت کــه در آن دولتــی باشــد کــه در آن قومیت هــای متنــوع 
ــاری  ــط تج ــرد. رواب ــر بگی ــت آن را در نظ ــاالی جمعی ــر ب و تکث

امــارات  و  ایــران  اقتصــادی  ســطح و  بــه 
در  بی ســابقه ای  و  مــاه قابل توجــه  چنــد 

ــی  ــت. طبیع ــیده اس ــر رس ســت اخی ا
، ایــن روابــط خــوب اقتصــادی،  ی ر تجــا
ی سیاســی و دیپلماتیــک، رفــت و  هــا مد آ

دیپلماتیــک را هــم الزم و 
می کنــد  ضــروری 

در  این هــا  و 
دســت انجــام و 

طراحــی اســت.

برنامـه،  کمیسـیون  رئیـس  نایـب  خدابخشـی،  محمـد 
بـه متضـرران  از طـرح وام  بودجـه و محاسـبات مجلـس 
بورسـی خبـر داد.وی در ایـن بـاره گفتـه اسـت: بـا توجـه 
در  سـرمایه،  بـازار  در  خـرد  حقیقـی  سـهامداران  ضـرر  بـه 
در  تـا  شـد  پیشـنهاد  بـورس  سـازمان  رئیـس  بـا  جلسـه 
قبـال ارزش تابلـو سـهامی بـه عنـوان وثیقـه لحـاظ شـود، 
تـا وام قرض الحسـنه ای بیـن ۵۰ تـا ۱۰۰ میلیـون تومـان بـه 

بـا سـهامداران متضـرر پرداخـت شـود.  وام  ایـن 
می توانـد، بازپرداخـت سـه تـا پنـج سـاله 
را  افـراد  ایـن  ضـرر  از  و بخشـی  جبـران 
کنـد به ایـن سـهامداران خرد کمک 

سـهام  از  مقابـل  در  و 
می تـوان  افـراد  ایـن 

بـه عنـوان وثیقه 
کـرد. اسـتفاده 

رئیـــس  قالیبـــاف،  باقـــر  محمـــد 
گفـــت:  اســـامی  شـــورای  مجلـــس 
آمـــوزش و پـــرورش در ۲۰ ســـال گذشـــته 
اســـت. داشـــته  را  وزرا  بی ثبات تریـــن 

از  انتظـــاری  در چنیـــن شـــرایطی چـــه 

ــی و  ــی حکمرانـ ــم وقتـ ــن وزارت داریـ ایـ
ـــته و  ـــراد دارد و خواس ـــت ای ـــم و تربی تعلی
ناخواســـته بـــا رونـــد فعلـــی بـــه آمـــوزش 
ـــد آن را  ـــه بای ـــم ک ـــه زده ای ـــرورش ضرب و پ

جبـــران کنیـــم.

ــح  ــای صب ــی از روزنامه ه ــب در یک ــی اصاح طل ــال سیاس ــدی فع ــاس عب عب
ــود؟  ــد ب ــه خواه ــران آب چ ــتی بح ــمی و دم دس ــل رس ــت: راه ح ــور نوش کش
ــه  ــت ک ــدت نیس ــاله بلندم ــا ۱۰ س ــه ۵ ی ــک برنام ــه ی ــل، ارای ــور از راه ح منظ
هیــچ یــک از معترضیــن بــه اجــرای آن اعتمــادی نــدارد، زیــرا ســاختار موجــود 
ــد، مســاله  ــه بخواهن ــه ای ک ــر نیســت، آن هــم برنام ــث برنامه پذی ــن حی از ای
ــش تقاضاســت  ــی در افزای ــم حــل کند.مشــکل اصل ــک حوضــه مه آب را در ی
ــی رخ  ــل انســانی و حکومت ــه عل ــش تقاضــا ب ــم افزای ــت بگویی ــر اس ــه بهت ک
ــج و تجــاری شــدن کشــاورزی  داده اســت.تغییر الگــوی کشــت و کاشــت برن
ــه  ــده هم ــات ش ــت صیفی ج ــش کش ــب افزای ــل موج ــل  و نق ــهولت حم و س
ــل  ــرم راه ح ــه نظ ــر می برد.ب ــاال و باالت ــرف را ب ــی مص ــاری غرقاب ــار آبی در کن
نهایــی کــه احتمــاال خیلــی ســریع و در کوتاه مــدت انجــام داده خواهــد 
شــد، پرداخــت مبالــغ جبرانــی از جیــب ملــت اســت. بــا افزایــش نقدینگــی و 

ه اســتقراض ایــن کار را انجــام می دهنــد. همان طــور کــه  ر بــا ر د
موسســات اعتبــاری ایــن کار شــد و هنــوز هــم کمتر 
کســانی می داننــد کــه بخــش عمــده ای از مصائــب 
افزایــش قیمت هــا محصــول همــان تصمیــم 

اســت. ایــن تصمیــم متناســب بــا 
ســاختار موجــود اســت و همــه را 

می کنــد! راضــی 

ــران در  ــل و ســفیر اســبق ای ــن المل ــط بی ــر رواب ســیدجال ســاداتیان تحلیلگ
ــردرگم  ــی س ــت رئیس ــت: دول ــام گف ــرات برج ــداوم مذاک ــاره ت ــس درب انگلی
ــه دنبــال چــه هدفــی اســت.به هــر حــال دولــت رئیســی  ــد ب اســت و نمی دان
ــز قصــد  ــروز نی ــود و ام ــف ب ــا برجــام مخال ــه ب ــی اســت ک برخاســته از جریان
ــادی  ــکات اقتص ــرای مش ــری ب ــل دیگ ــون راه ح ــردد چ ــام بازگ ــه برج دارد ب
کشــور نــدارد. دولــت پــس از ســه مــاه کــه از عمــر دولتــش می گــذرد بــه ایــن 

در ایــن زمینــه نتیجــه رســیده کــه بایــد بــه برجــام بازگــردد. دولــت 
ــز طــرح و برنامــه ای ارائــه نکــرده اســت. به همیــن  ــل نی دلی
فشــار قــرار هــم در داخــل و هــم در خــارج از کشــور تحــت 
فق دارد.آمریــکا بــه دنبــال ایــن اســت کــه بــا رویکــرد  توا

از  و  بازگــردد  برجــام  بــه  بتوانــد  موقــت 
وضعیــت مذاکــره غیرمســتقیم دور شــود تــا 
دســت آمریــکا بــرای برخــوردی کــه بــا ایــران 

ــود. ــته ش ــر از گذش ــت بازت ــد داش خواه

ــه  ــس ک ــان در مجل ــردم فاورج ــده م ــی نماین ــوی الرگان ــام موس حجت االس
مقابــل یکــی از امضــا کننــدگان طــرح »صیانــت از حقــوق عامــه در 

ــداری  ــت: نگه ــود، گف ــاک« ب ــر و خطرن ــات مض حیوان
ــاری و  ــث بیم ــکونی باع ــای مس ــوان در مجتمع ه حی

رعــب و وحشــت می شــود. کــه ایــن طــرح را در پــی 
اعتراضــات شــدید مــردم بــه نگهــداری حیوانــات 

ــرده ام. ــا ک ــکونی امض ــای مس در مجتمع ه

غامرضــا میــری رئیــس اتحادیــه صــادر کننــدگان زعفــران گفــت: خشکســالی و 
عــدم توجــه دولــت بــه کشــاورزان ممکــن اســت باعــث شــود تولیــد و صــادرات 
زعفــران در ســال های آینــده کاهــش پیــدا کنــد! قیمــت زعفــران هنــوز بــه حــد 
ــا ایــن افزایــش قیمــت کمــی  ــی نرســیده اســت و ب نرمــال قیمت هــای جهان
نزدیکتــر بــه ایــن حــد شــده ایــم و همانطــور کــه میدانیــد ۸۵ درصــد تولیــد 
ــان  ــران در جه ــده زعف ــد کنن ــن تولی ــت و بزرگتری ــران اس ــان از ای ــران جه زعف
ــته  ــال گذش ــا س ــده، ام ــن نش ــوز تعیی ــال هن ــران امس ــت زعف ــتیم. قیم هس
ــا ۱۶ میلیــون تومــان فروختــه شــد. همچنیــن در بحــث  از کیلویــی هشــت ت
صــادرات بــه هیــچ وجــه بصــورت فلــه ای نبــوده و در بســته های ۱۰ و باالتــر تــا 

۵۰۰ گــرم آنهــم براســاس درخواســت مصــرف کننــده خواهــد بــود.

ــو  ــدی عض ــی ج ــود  عل ــی ش ــه م * گفت
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس در مــورد اینکــه 
ــوان صــادرات قطعــه و  ــدازه ت ــن ان ــا ای ــا کشــور ت آی
خــودرو دارد کــه بتوانــد در مقابــل خــودروی خارجــی 
ــا  ــر میلیارده ــال حاض ــرده در ح ــار ک ــد، اظه وارد کن
ــه  ــی ب ــازان داخل ــه س ــم و قطع ــادرات داری دالر ص
انجــام  صــادرات  اروپایــی  و  خارجــی  برندهــای 
ــش  ــای بخ ــرکت ه ــی از ش ــی برخ ــد؛ حت ــی دهن م
ــه  ــرو محرک ــازی و نی ــه س ــوزه قطع ــی در ح خصوص
ــز و  ــون بن ــی همچ ــرکت های ــان و ش ــور آلم ــه کش ب

ــد. ــی دهن ــام م ــادرات انج ــی ام و ص ب

ــس  ــی رئی ــود  عبدالملک ــی ش ــه م * گفت
ــه  ــران گفت ــی ای ــاق بازرگان ــگری ات ــیون گردش کمیس
برآوردهــا نشــان می دهــد 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 ظرفیت هــای 
ــه عنــوان یــک اولویــت  ــد ب ــران در ایــن حــوزه بای ای
جــدی در نظــر گرفتــه شــود. وی بــا بیــان اینکــه بــا 
پایــان یافتــن ذخایــر نفتــی، بهتریــن گزینــه توســعه 
داد:  توضیــح  بــود،  خواهــد  صنعــت گردشــگری 
برآوردهــا نشــان می دهــد کــه ورود هــر گردشــگر 
ــرای  ــزار دالر ارزآوری ب ــدود ه ــران، ح ــه ای خارجــی ب
کشــور دارد و در شــرایطی کــه مــا بــا محدودیت هــای 
ــوب  ــی مطل ــن فرصت ــتیم، ای ــه هس ــی مواج تحریم

ــد اســت. ــع ارزی جدی ــه مناب ــرای دسترســی ب ب

ــر مصــرف  ــود  مشــترکان پ ــی ش ــه م * گفت
ــه  ــود ب ــی خ ــرق مصرف ــبه ب ــار محاس ــد در انتظ بای
ــن  ــند؛ ای ــه باش ــدون یاران ــده و ب ــام ش ــت تم قیم
ــرق کشــور  جدیدتریــن هشــدار ســخنگوی صنعــت ب
بــه کســانی اســت کــه بــه دلیــل مصــرف بســیار بــرق، 
از یارانــه بیشــتری اســتفاده مــی کننــد؛ رویکــردی کــه 

ــرت دارد. ــت مغای ــا عدال ب

* گفته مـی شـود مسـعود میرکاظمـی رئیس 
سـازمان برنامـه و بودجـه در صفحـه شـخصی خود در 
توئیتـر نوشـته تـا سـال ۱۴۰۵ دولـت بایـد ۵۳۵ هزار 
را  قبـل  دولـت  اوراق  و سـود  اصـل  تومـان  میلیـارد 
پرداخـت کنـد؛ دولت سـیزدهم تاکنون بیشـتر از آنکه 

اوراق بفروشـد اوراق تسـویه کـرده اسـت.

انجمــن  دبیــر  شــود  مــی  گفتــه   *
ــد بلیــت  ــرخ جدی ــاره ن ــی درب شــرکت های هواپیمای
هواپیمــا گفتــه در جلســه بــا مســئوالن ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری در خصــوص نــرخ هــای جدیــد 
توافــق کردیــم. وی افــزود: کاهــش قیمــت هــا 
ــافرپذیری  ــت مس ــت ظرفی ــذف محدودی ــس از ح پ
ــا  ــود ام ــاز می ش ــی از اول آذر آغ ــای داخل در پروازه
یکــی دو روز طــول مــی کشــد تــا شــرکت هــای 
ــود  ــای خ ــتم ه ــد را در سیس ــرخ جدی ــی ن هواپیمای
ــم  ــر امیدواری ــروز بعدازظه ــا ام ــی ت ــد ول اعمــال کنن
ایــن اتفــاق بــه طــور کامــل رخ دهــد. دامنــه کاهــش 
قیمــت هــا از ۲ تــا ۳۳ درصــد اســت کــه بیشــترین 
ــش  ــا کاه ــم ب ــران- ب ــرواز ته ــه پ ــت ب ــش قیم کاه
ــه طــور متوســط  ۳۳ درصــدی اختصــاص دارد امــا ب
ــت. ــوده اس ــد ب ــا ۱۳ درص ــا ۱۲ ت ــت ه ــش قیم کاه

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

تمرکز ما در وین بر رفع تحریم هاست

باز هم دست در جیب ملت 

دولت رئیسی سردرگم است

صیانت در برابر حیوانات مضر

ایران ٨۵ درصد از تولید زعفران جهان را تأمین می کند

انتقاد از وضعیت آموزش و پرورش

وام ۱۰۰ میلیونی به سهامداران بورس
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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 
بـا  جنوبـی،  خراسـان  اسـتان  اسـتایل  فـری 
موفـق  شـبانی  حسـین  مربیگـری  و  هدایـت  
اخـاق  جـام  و  نقـره  مـدال  یـک  کسـب  بـه 
ایـران  برتـر  لیـگ  دوره  دوم چهارمیـن  مرحلـه 
شـد. در ایـن رقابـت هـا منیـب احمـدی مقـدم 

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

دعوت شمشیرباز خراسان جنوبی 
به اردوی تیم ملی

از  جنوبــی  خراســان  شمشــیربازی  هیئــت  دبیــر 
دعــوت شمشــیرباز اســتان بــه اردوی تیــم ملــی 

داد. نوجوانــان خبــر 
یوســفی گفــت: محمــد جــواد ســعیدی راد شمشــیر 
ــان دعــوت  ــی نوجوان ــه اردوی تیــم مل ــاز اســتان ب ب
شــد. او افــزود: ایــن اردو جهــت اعــزام بــه مســابقات 

قهرمانــی آســیا تــدارک دیــده شــده اســت.
دبیــر هیئــت شمشــیربازی خراســان جنوبــی تصریــح 
ــه میزبانــی  کــرد: ایــن مســابقات در اســفند مــاه و ب

امــارات برگــزار خواهــد شــد.
مســابقات  در  بــاز  ایــن شمشــیر  بیــان کــرد:  او 
ــد  ــزار ش ــران برگ ــته در ته ــه گذش ــه هفت ــی ک انتخاب
شــرکت و در میــان ۸ نفــر انتخابــی بــرای اردوی تیــم 

ــت. ــرار گرف ــی ق مل

کارگاه استعدادیابی سنگنوردی ویژه 
نوجوانان در بیرجند برگزار شد

اولیــن کارگاه اســتعدادیابی ســنگنوردی نوجوانــان در 
پایــگاه قهرمانــی ســالن شــهید ســرحدی برگــزار شــد 
ــر و  ــان پس ــدادی از نوجوان ــن کارگاه ۲روزه تع .در ای
دختــر مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد و بــرای تشــکیل 
نوجوانــان  ســنگنوردی  تیــم  آموزشــی  اردوهــای 
المپیــاد  بــه  اعــزام  جهــت  بیرجنــد  شهرســتان 
ســنگنوردی کشــوری برنامــه ریــزی الزم انجــام شــد.

طرح امداد و نجات زمستانه هالل احمر آغاز شد
ــرح  ــرای ط ــی از اج ــان جنوب ــر خراس ــال احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
ــتان  ــاری در اس ــال ج ــاه س ــدای آذر م ــتانه از ابت ــات زمس ــداد و نج ام

ــر داد.  خب
بــه گــزارش امــروز خراســان جنوبــی محمدرضــا رضایــی در حاشــیه 
ــس راه  ــل پلی ــتانه در مح ــات زمس ــداد ونج ــرح ام ــزرگ ط ــش ب رزمای
بیرجنــد بیــان کــرد: ایــن طــرح بــا بهره گیــری از تــوان عملیاتــی پایــگاه 
ــا  ــاز و ب ــی اســتان آغ هــای فعــال هــال احمــر در محورهــای مواصات

ــه دارد. ــاه ادام ــان اســفند م ــا پای ــه شــرایط جــوی ت توجــه ب
ــگاه  ــار پای ــت، چه ــگاه ثاب ــرح 24 پای ــن ط ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــم واکنــش ســریع فعــال اســت، اف ــم آنســت و تی موقــت، دو تی
تعــداد ۱۴۰ نفــر نجاتگــر در پایگاه هــای امــداد، دو نفــر خلبــان، یــک نفــر 
مهنــدس پــرواز و ۴۰ نفــر نجاتگــر آنــکال در اجــرای ایــن طــرح همــکاری 

می کننــد. 
وی ســیاب، گرفتــاری خودروهــا در بــرف، آبگرفتگــی منــازل، حــوادث 
ــه  ــرف و ســیاب را از جمل کوهســتانی، محاصــره شــدن روســتاها در ب
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. 
ــم  ــت تی ــی از فعالی ــان جنوب ــر خراس ــال احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
امــداد هوایــی بــا یــک فرونــد بالگــرد در اجــرا و برگــزاری ایــن طــرح خبــر 

داد و گفــت: ۴۶دســتگاه خــودرو شــامل خــودروی نجــات، آمبوالنــس و 
ده دســتگاه موتــور تریــل نیــز جهــت اجــرای طــرح زمســتانه در حــوادث 

به کارگیــری می شــود. 
ــودرو  ــداد 60 خ ــن تع ــرح همچنی ــن ط ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
شــامل انــواع خــودروی ســبک و ســنگین بعنــوان پشــتیبان آمــاده بــه 
ــه  ــا، در هم ــیوع کرون ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک ــت، عن ــری اس کارگی
ــتر  ــز بس ــر نی ــای برفگی ــاط دارای گردنه ه ــژه در نق ــه وی ــتان ها ب شهرس
مناســبی بــرای اســکان اضطــراری بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 

فراهــم شــده اســت.
و  ترافیکــی  ســوانح  بــه  امدادرســانی  در  بخشــی  ســرعت  رضایــی 
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، 
ــای  ــوس نیروه ــور محس ــا حض ــا ب ــاده ه ــی ج ــب ایمن ــش ضری افزای
ــی در فصــل زمســتان از  ــی هــال احمــر در محورهــای مواصات عملیات
ــی امــداد زمســتانی جمعیــت  دیگــر اهــداف اجــرا و برگــزاری طــرح مل

هــال احمــر اســت.
وی از هموطنــان خواســت در صــورت قــرار گرفتــن در شــرایط اضطــراری 
ــواع حــوادث و ســوانح طبیعــی، غیرطبیعــی و  ــده ان ــا پیچی عمومــی ی

انســان ســاخت بــا شــماره اضطــراری ملــی ۱۱۲ تمــاس بگیرنــد.



امروز خراســـان جنوبی _ گروه خبر 
رزمایـــش طـــرح ترافیکـــی زمســـتانه بـــا حضـــور 
ــی و  ــاون هماهنگـ ــتان، معـ ــی اسـ ــده انتظامـ فرمانـ
ــداری و  ــرکل راهـ ــتانداری، مدیـ ــی اسـ ــور عمرانـ امـ
ـــی  ـــس فرمانده ـــس پلی ـــاده ای، رئی ـــل ج ـــل و نق حم
ـــتان  ـــی اس ـــتادی و اجرای ـــران کل س ـــس راه و مدی پلی

خراســـان جنوبـــی آغـــاز شـــد.
نقـــل جـــاده ای  مدیـــرکل راهـــداری و حمـــل و 
خراســـان جنوبـــی در ایـــن رزمایـــش گفـــت: طـــرح 
ـــاز و   ـــاه آغ ـــم آذرم ـــال از یک ـــتانی امس ـــداری زمس راه

تـــا ۱۵ فروردیـــن مـــاه ادامـــه خواهـــد داشـــت.
ـــرح  ـــن ط ـــزاری ای ـــدف از برگ ـــال زاده ه ـــدس ج مهن
ــی  ــط و ایمنـ ــای ذیربـ ــتگاه هـ ــاش دسـ ــاده بـ را آمـ
ـــی  ـــگام بارندگ ـــافران در هن ـــاده ای و مس ـــران ج کارب
و زمســـتان عنـــوان کـــرد و افـــزود: ایـــن طـــرح بـــه 
ـــن  ـــا در ای ـــت ت ـــتانه اس ـــداری زمس ـــرح نگه ـــوان ط عن
مـــدت بتوانیـــم اقداماتـــی کـــه وظیفـــه ذاتـــی مـــا 

اســـت را انجـــام دهیـــم.
ـــی  ـــاق و همدل ـــا وف ـــش ب ـــن رزمای ـــرد: ای ـــان ک وی بی
و  جاده هـــا  ســـطح  در  امدادرســـان  دســـتگاه های 

محورهـــای مواصاتـــی اســـتان انجـــام می شـــود 
ــتگاه های  ــام دسـ ــی تمـ ــده آمادگـ ــان دهنـ ــه نشـ کـ
ــرد:  ــح کـ ــال زاده تصریـ ــان اســـت. جـ خدمـــت رسـ
ــز  ــا تجهیـ ــال بـ ــتانی امسـ ــداری زمسـ ــرح راهـ در طـ
ـــزی  ـــی و مرک ـــن راه ـــه بی ـــاب راهدارخان ـــودن33 ب نم
ســـبک،  ماشـــین آالت  دســـتگاه  و127  جانمایـــی 
ــا  ــی راهدارخانه هـ ــنگین در تمامـ ــنگین و سـ نیمه سـ
مســـتقر خواهنـــد شـــد. وی افـــزود: هـــم چنیـــن در 
ــل  ــک و محـ ــن و نمـ ــن شـ ــوص 15000تـ ــن خصـ ایـ
ـــن طـــرح حـــدود  ـــو شـــده و در ای ـــورد نظـــر دپ هـــای م
ــپ و  ــا 40 اکیـ ــتان بـ ــای اسـ ــر راه هـ 17800 کیلومتـ
گشـــتن راهـــداری بـــه طـــور شـــبانه روزی پوشـــش 

داده مـــی شـــود.
ـــداران   ـــر از راه ـــدت 365 نف ـــن م ـــه داد: در ای وی ادام
ــا  ــان مـ ــراه هموطنـ ــار و همـ ــدت همیـ ــام مـ در تمـ

ــع  ــود و در مواقـ ــد بـ ــا خواهنـ ــاده هـ ــطح جـ در سـ
ــام  ــل انجـ ــاش کامـ ــاده بـ ــورت آمـ ــه صـ ــران بـ بحـ
وظیفـــه خواهنـــد نمـــود. جـــال زاده بـــا اشـــاره 
ــت  ــاط دارای اولویـ ــین آالت در نقـ ــه ماشـ ــه اینکـ بـ

راهدارخانه هـــا  و  برفگیـــر  گردنه هـــای  براســـاس 
ــوان  ــام تـ ــد:  تمـ ــادآور شـ ــوند، یـ ــی شـ ــتقر مـ مسـ
ـــداری  ـــروی راه ـــین آالت و نی ـــش ماش ـــود را در بخ خ
ــول  ــل قبـ ــع و قابـ ــه موقـ ــات بـ ــه خدمـ ــرای ارائـ بـ
ــداری و  ــرکل راهـ ــم. مدیـ ــاده کرده ایـ ــردم آمـ ــه مـ بـ

حمـــل و نقـــل جـــاده ای خراســـان جنوبـــی افـــزود: 
بـــه هموطنـــان توصیـــه مـــی شـــود در ایـــن مـــدت 
از ســـفرهای غیرضـــروری اجتنـــاب کننـــد و چنانچـــه 
ســـفر ضـــروری دارنـــد حتمـــا اطاعـــات جـــوی و راه 
ــن  ــامانه تلفـ ــق سـ ــا از طریـ ــکاران مـ ــا را از همـ هـ
گویـــای 141 ســـامانه پیامکـــی 0563000141 و یـــا 
ـــراه  ـــای هم ـــن ه ـــر روی تلف ـــزار 141 ب ـــرم اف ـــب ن نص

ــوند.  ــود آگاه شـ خـ

تأکید بر همراهی و همکاری مردم 
با پلیس برای کاهش تصادفات 

در  هـــم  جنوبـــی  خراســـان  انتظامـــی  فرمانـــده 
ــی  ــان جنوبـ ــه خراسـ ــان اینکـ ــا بیـ ــم بـ ــن مراسـ ایـ
ـــوادث  ـــه ح ـــت ک ـــور اس ـــاور کش ـــتان پهن ـــومین اس س
ــت:  ــدد، گفـ ــی پیونـ ــوع مـ ــه وقـ ــی در آن بـ مختلفـ
کـــه  پلیـــس  همیشـــگی  دغدغه هـــای  از  یکـــی 
ــه در  ــداری بلکـ ــتانی راهـ ــرح زمسـ ــا در طـ ــه تنهـ نـ
ــت  ــه اسـ ــورد توجـ ــاده ای مـ ــای جـ ــام طرح هـ تمـ
تصادفـــات جـــاده ای و مجـــروح و فـــوت شـــدن 
هموطنـــان اســـت. ســـردار فرشـــید بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــات  ـــا تصادف ـــن طـــرح ه ـــا اجـــرای ای ـــم ب ـــاش داری ت
ــه  ــهری بـ ــر شـ ــی و معابـ ــای مواصاتـ را در محورهـ
ـــان  ـــش همزم ـــن رزمای ـــزود: ای ـــانیم، اف ـــل برس حداق

بـــا سراســـر کشـــور در خراســـان جنوبی آغـــاز شـــده 
ــی   ــه دارد. وی از آمادگـ ــفند ادامـ ــان اسـ ــا پایـ و تـ
۱۰۰درصـــدی نیروهـــای پلیـــس در اســـتان بـــرای 
محورهـــای  تمـــام  دادن  قـــرار  پوشـــش  تحـــت 

مواصاتـــی بـــه خصـــوص گردنـــه هـــا و محورهـــای 
صعـــب العبـــور خبـــر داد و افـــزود: در طـــول ســـال 
ــه  ــادی از جملـ ــای زیـ ــرح هـ ــا و طـ ــت هـ مأموریـ
طـــرح زمســـتانی، تعطیـــات نـــوروزی و طـــرح 

تابســـتانی را داریـــم.

فرمانـــده انتظامـــی خراســـان جنوبـــی بـــا بیـــان 
ــون  ــش از ۳۲ میلیـ ــته بیـ ــه گذشـ ــه در ۷ماهـ اینکـ
ـــه رشـــد   ـــم ک ـــای اســـتان داشـــته ای ـــاده ه ـــردد در ج ت
ـــدای  ـــرد: از ابت ـــان ک ۹ درصـــد را نشـــان مـــی دهـــد، بی
ســـال جـــاری متأســـفانه در محورهـــای مواصاتـــی 
۱۶۳ هـــم اســـتانی در تصادفـــات فـــوت شـــده انـــد 

کـــه۲۳ نفـــر رشـــد فوتـــی هـــا را داشـــته ایـــم.
ســـردار فرشـــید افـــزود: مـــردم بایـــد در جـــاده هـــا 
ــس  ــا پلیـ ــد و بـ ــرام بگذارنـ ــم احتـ ــوق هـ ــه حقـ بـ
ـــد.  ـــدا کن ـــش پی ـــات کاه ـــا تصادف ـــد ت ـــکاری کنن هم

عامل ۴۸ درصد تصادفات واژگونی 
و خروج از محور به دلیل خستگی

درصـــد   ۴۸ عامـــل  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
تصادفـــات واژگونـــی و خـــروج از محـــور بـــه دلیـــل 
خســـتگی و خـــواب آلودگـــی بـــوده اســـت، گفـــت: 
ـــا  ـــند ت ـــته باش ـــان داش ـــت زم ـــد مدیری ـــدگان بای رانن
ـــا حرکـــت کننـــد و  ـــاده ه ـــرعت مطمئنـــه در ج ـــا س ب

ــند. ــته باشـ ــم داشـ ــتراحت هـ فرصـــت اسـ

رشد تصادفات در استان نگران کننده است 
معـــاون عمرانـــی اســـتانداری خراســـان جنوبـــی 
ــم  ــی رغـ ــت: علـ ــه گفـ ــن جلسـ ــه ایـ ــم در ادامـ هـ
اســـتان  در  دوبانـــده  باندهـــای  شـــدن  اضافـــه 
ــه   ــتیم کـ ــات هسـ ــد تصادفـ ــاهد رشـ ــم شـ ــاز هـ بـ
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 
ــانه ملـــی  ــی و رسـ ــای فرهنگـ وظیفـــه مجموعه هـ
فرهنگ ســـازی و اطـــاع رســـانی ایـــن مباحـــث 

اســـت.
ـــای  ـــگان ه ـــش ی ـــن رزمای ـــت؛ در ای ـــر اس ـــه ذک الزم ب
ـــداد  ـــس، ام ـــر، اورژان ـــال احم ـــه ه ـــدادی از جمل ام

ـــتند. ـــرکت داش ـــز ش ـــودرو و... نی خ

همزمان با سراسر کشور و با حضور مسئوالن استانی انجام شد 

آغاز رزمایش ترافیکی راهداری زمستانی خراسان جنوبی
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