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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

حدی ماسه فشرده شده بود که حیوان زبان بسته قادر
نبود ،نشخوار کند بنابراین روز به روز الغرتر شده بود.

با خبرنگاران

گوشت های غیرقابل مصرف

برخورد با ناقضان
پروتکل ها ،خواسته
قاینی ها
جمعی از شـهروندان قاین بـا توجه بـه تغییر رنگ
کرونـا در شهرسـتان خواسـتار برخـورد سـریع
بـا متخلفـان و افـرادی شـدند کـه پروتـکل هـا را
رعایـت نمـی کننـد.
بـه گزارش«خراسـان جنوبـی» آن هـا اعلام
کردنـد؛ بـه دلیـل ترددهـای روزانـه برخـی
مسـافران در سـفرهای گردشـگری و تفریحـی
بـه اسـتان هـای بندرعبـاس و کرمـان از ایـن
شهرسـتان ،امـکان انتقـال ویـروس کرونـای
انگلیسـی بـه شهرسـتان وجـود دارد و نیـاز اسـت
کـه بـه ایـن موضـوع به طـور جـدی توجـه شـود.به
گفتـه آن هـا بـا ابـراز تاسـف مشـاهده مـی شـود
تورهـای مسـافرتی از برخـی روسـتاهای بخـش
نیمبلـوک بـه قشـم به صـورت گروهـی انجـام می
شـود و عـده ای نیـز بـه بهانـه زیـارت مرقـد مطهـر
سـردار دل هـا بـه کرمـان مسـافرت مـی کننـد.

محـور دیهوک  -فردوس
خونین شد
برخـورد یـک دسـتگاه پیـکان بـا پرایـد در محـور
دیهـوک  -فـردوس یـک کشـته و پنـج زخمـی بـه
جـا گذاشـت.
رئیس پلیس راه استان گفت :براثر برخورد
یک دستگاه پیکان با پراید در کیلومتر  5محور
دیهوک  -فردوس  ۶نفر زخمی و به بیمارستان
منتقل شدند که راننده سواری پراید به دلیل
شدت جراحات در بیمارستان جان باخت.
سرهنگ «رضایی» افزود :علت حادثه در دست
بررسی است.

شناسایی پاتوق های
فروش مواد
طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاک سازی نقاط
آلوده در سربیشه به اجرا در آمد.
جانشین انتظامی سربیشه اعالم کرد :مأموران
با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی چند
نقطه آلوده را در شهرستان که به پاتوق فروش
مواد مخدر تبدیل شده بود ،شناسایی کردند.
سرهنگ «تقی زاده» ادامه داد :مأموران با
هماهنگی مقام قضایی وارد مخفیگاه خرده
فروشان مواد مخدر شدند و در بازرسی و پاک
سازی از محل  150گرم انواع مواد مخدر کشف
و هشت متهم را دستگیر کردند.

ُگل بود و به سبزه نیز آراسته شد

خوراک های بی کیفیت در
گلوی دام ها
باکمال
خشکسـالی شـدید در سـال زراعـی جـاری ،تعلیـف و
تغذیـه دسـتی را بردامـداران فـردوس تحمیـل کـرده و
همین موضوع سـبب شـده اسـت ،صـف هـای طوالنی
در مراکـز توزیـع نهـاده هـای دامـی و شـرکت هـای
تعاونـی توزیـع خـوراک دام بـه وجـود آیـد و دامـداران
بیشتر از علوفه دسـتی و خوراک و کنسـانتره برای دام
هـای خـود اسـتفاده کننـد در حالـی کـه کیفیـت پایین
این نهاده ها باعث شـده اسـت ،بنا به گفتـه دامداران،
تعدادی از دام ها بیمار و آن ها مجبـور به ذبح این زبان
بسـته ها شـوند.
این چالش ها درکنار کمبود و گرانی بی حد و حصر
نهاده های دامی ،تولیدکنندگان را بیش از پیش نگران
کرده است .
یکی از دامداران فردوس گفت :دو رأس از گاوهایم
سخت مریض شدند و دیگر توان بلند شدن ،نداشتند
به گونه ای که مجبور شدم آن ها را ذبح کنم.

«حیدرخورشیدی» افزود :وقتی باحضور قصاب و یکی
دیگر از دامداران ،دام ها را ذبح و سیرابی را پاره کردیم
 ،مقدار زیادی شن و ماسه در آن دیده که معلوم شد از
خوراک هایی است که مصرف کرده اند چون دام به
خودی خود ،شن و ماسه نمی خورد مگر با خوراکش
مخلوط باشد.

کیفیت پایین خوراک دام
یکی دیگر از دامداران فردوس هم ازکیفیت پایین
خوراک دام گالیه و اظهارکرد :برخی از کارخانه ها،
خوراک های بی کیفیت تولید می کنند که در آن تراشه
چوب و ماسه هم دیده می شود.
من چندین سال است در کنار دامداری به قصابی هم
مشغول هستم و در هنگام خالی کردن سیرابی دام ها
می بینم داخل آن ،شن و ماسه هم وجود دارد.
«مهدی سزاوار» ادامه داد :همین هفته یکی از دام هایم
به دلیل همین خوراک های بی کیفیت می خواست،
تلف شود که وقتی آن را ذبح کردم ،س ِر شیردانش به

آموزش غیرحضوری در قاینات
با توجه به اعالم ستاد استانی کرونا مبنی بر
وضعیت نارنجی (پر خطر) در قاینات ،آموزش در
این شهرستان به صورت غیرحضوری است.
مدیرکل آموزش و پرورش اعالم کرد :این وضعیت
شامل همه مدارس روستایی و شهری میشود و تا
اطالع ثانوی ادامه دارد«.واقعی» ادامه داد :آموزش
در مناطقی از قاینات که پوشش اینترنتی ندارد از
طریق درسنامه انجام میشود و تولید محتوای الزم
پیش از این انجام شده است.
همچنین استفاده از مدرسه تلویزیونی ایران

وی گفـت  :اکنون هم سـه بـره دیگـر درآغـل دارم که هر
سـه از خـوراک هـای بـی کیفیـت مریـض شـده انـد و بـا
این کـه داروهـای زیـادی بـه آن هـا خورانـده ام تا شـاید
خـوب شـوند امـا همچنـان مریـض هسـتند و چنـان چه
خـوب نشـوند مجبورهسـتم بـه دلیـل ایـن کـه آمپـول
های زیادی بـه آن ها زده ام پس از ذبح ،الشـه هایشـان
را معدوم کنم چرا کـه بر اثر داروهایی کـه مصرف کرده
اند و آمپول هایی که به آن ها زده ام گوشـت شـان قابل
مصـرف نیسـت.
او افـزود :تحمل این خسـارت ها برای دامداران بسـیار
سـخت است.
یکی دیگـر از دامداران نیز گفـت :در برخـی از کارخانه
هـای خـوراک دام ،کیسـه هـای خوراکـی کـه در انبـار
بـرای بازدیـد نگهـداری مـی کنند بـا آن چـه روانـه بازار
می شـود ،متفـاوت اسـت.
«هـادی مـرادی» مدیرعامـل شـرکت تعاونـی مجتمـع
دامـداران اسلامیه هـم کیفیـت پاییـن خـوراک دام
را متذکـر شـد وگفـت :معلـوم اسـت وقتـی نهـاده هـای
دامـی مثـل ذرت و سـویا ،گـران و کـم اسـت کارخانـه
های خـوراک دام نیز مواد بـی کیفیت مصـرف و برخی
ها هـم از وضـع موجـود سـوء اسـتفاده و مـواد دیگـر را با
آن مخلـوط مـی کننـد.

گزارشی از کیفیت خوراک دریافت
نشد
مدیرجهـاد کشـاورزی فـردوس هـم با اشـاره بـه این که
نهـاده هایـی کـه بـرای گاوهـای شـیری اسـتفاده مـی
شـود بیشـتر سـویا و ذرت اسـت و تاکنـون گزارشـی از
کیفیـت پاییـن و مشـکل دار بـودن آن بـه ایـن مدیریـت
ارسـال نشـده اسـت ،گفت :دامدارانی کـه دام پرواری
دارنـد از خـوارک هایی ماننـد کلزا ،تخـم آفتابگـردان و
کنجاله سـویا اسـتفاده می کنند که شـاید این نهاده ها
کیفیـت الزم را نداشـته باشـد.
مهندس«صفایـی» افزود :اگـر نهاده ای سـبب بیماری
و مـرگ و میـر دام هـا شـده اسـت بایـد کارشناسـان دام
پزشـکی آن را تاییـد کنند.
به گفتـه او اگر دامـداران نهـاده ای دارند کـه مرغوبیت
الزم را نـدارد ،مـی تواننـد کیسـه هـای سربسـته را بـه
این مدیریـت تحویـل دهند تا بـرای ارسـال نمونـه ها به
کارخانـه اسـتفاده شـود.

شهرستان ها
یک دامدار :وقتی
باحضور قصاب
و یکی دیگر از
دامداران  2گاو
را ذبح و سیرابی
را پاره کردیم،
مقدار زیادی شن و
ماسه در آن دیده
که معلوم شد از
خوراک هایی است
که مصرف کرده
اند چون دام به
خودی خود ،شن
و ماسه نمی خورد
مگر با خوراکش
مخلوط باشد

مدیرعامل
شرکت تعاونی
مجتمع دامداران
اسالمیه :وقتی
نهاده های دامی
مثل ذرت و سویا
گران و کم است
برخی کارخانه های
خوراک دام از مواد
بی کیفیت مصرف
و برخی ها هم از
وضع موجود سوء
استفاده و مواد
دیگر را مخلوط می
کنند

تاریخ فردوس
برای همه دانشآموزان این شهرستان و دیگر
شهرستانهای استان توصیه میشود.
وی یادآور شد :براساس اعالم ستاد کرونا از ابتدای
بهمن امسال در مناطق آبی و زرد آموزش برای دوره
اول و دوم ابتدایی و دروس عملی هنرستا نها به
صورت حضوری برگزار شده است.
افزون براین طبق ابالغیهای که به مناطق آموزشی
ارسال شد ،مدارس زیر  ۵۰دانشآموز در مناطق
روستایی هم آموزش حضوری دارند و کالس ها با
حداکثر  ۱۰دانشآموز برگزار میشود.

قاچاق های نافرجام
مأموران انتظامی سربیشه در بازرسی از دو
دستگاه اتوبوس مسافربری احشام و سوخت
قاچاق کشف کردند.
جانشـین انتظامـی سربیشـه گفـت :مأمـوران در
بازرسی از خودروها هشـت رأس گوسفند بدون
مجـوز حمـل دام پزشـکی و هـزار و  ۵۰۰لیتـر
سـوخت خـارج از شـبکه کشـف کردند کـه ارزش
ریالـی آ نهـا بنـا بـر نظریـه کارشناسـان380
میلیـون ریـال بـرآورد شد.سـرهنگ «تقـی زاده»
افـزود :مأمـوران در ایـن رابطـه دو خـودرو را
توقیـف و دو متهـم را بـه مراجـع قضایـی معرفـی
کردنـد.

گزهای انار
درایندورهوزمانهتنبیهبدنیدانشآموزانبهشدتممنوعاستوبهمحضاینکه
معلمیکوچکترینبرخوردیبادانشآموزیداشتهباشدبالفاصلهموجیازانتقاد
دربارهایناقدامبهراهمیافتدو...امادرگذشتهاینگونهنبود،قبولاستکهتنبیه
بدنی شیوه پسندیده ای در تربیت نیست و همه کارشناسان امور تربیتی این روش
رامضموموغیرکارآمدمیدانندامابرخیازوالدینبهخصوصپدرهادرگذشتهبه
معلمفرزندانخودسفارشمیکردندکهدرصورتتنبلییابیانضباطیفرزندشان
راتنبیهکندواینعبارتازسویوالدینتاسالهامطرحبودکهوقتیفرزندشانرابه
مکتبیامدرسهمیسپردندبهآخوندمکتبیامعلممدرسهسفارشمیکردندکه«
گوشتهایشازشماواستخوانهایشازما»یعنیاگرتنبلییافضولیکردآنقدراو
رابزنیدکهگوشتهایشآبشودوازالغریتدریجی،استخوانهادربدنشنمایان
شود.آن چه ذهن نگارنده را مشغول کرده ،این است که چرا در 50سال قبل و قبل
ترهاآنقدردانشآموزانراتنبیهمیکردند؟تاجاییکهدرحوضانبارحیاطاغلب
مدارس که تا پله سوم و چهارم آب داشت همیشه یک بغل گز انار (حدود  50عدد
پاجوشدرختانارکههریک 80سانتیمترطولویکتا 2سانتیمترقطرداشت)
بود که برای تنبیه دانش آموزان می خیساندند وظرف یک هفته هم این گزها براثر
ضربهبهکفدستدانشآموزانیابدنشانتکهتکهوتماممیشد.خوبیابدبودن
آن اقدام معلمان و به خصوص ناظم مدرسه مورد بحث نیست اما آن چه درذهن
تداعی می کند این است که اغلب این مسئوالن که بازنشسته شده اند یا درآستانه
بازنشستهشدنهستندوآنهاییکهپستهارارهانمیکنندحاصلتنبیهباهمان
گزهاهستندکهباخودمیگویندبهچهعذابیمدرکگرفتمودرسخواندمحاالبه
این آسانی دست از ریاست بردارم و بنابراین همان ها قوانینی را وضع کرده اند که
بهجای30سال،گاهیتا 60سالهمبتوانخدمتکردوهمینهاآنقدرخدمت
خودراخالصانهوصادقانهمیپندارندکهبههیچوجهحاضرنیستنداینفیضبزرگ
نصیبدیگریشود.
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از گوشه و کنار استان

بازرسان ذره بین به دست
23پرونده تخلف در بازرسی بازرسان اعزامی از مرکز استان ،در شهرستان
درمیان تشکیل شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» چهار تیم بازرسی متشکل از بازرسان سازمان
صمت به همراه مسئول حوزه بازرسی استان و مسئول اتاق اصناف شهرستان،
واحدهای صنفی شهر اسدیه درمیان را به منظور اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز
 1400بازرسی کردند.
دراین بازرسی ها  23پرونده تخلف صنفی شامل ارائه نشدن فاکتور ،درج
نشدن قیمت و قاچاق کاال تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع
و همچنین مقداری کاالی قاچاق کشف و تحویل مقامات قانونی شد.

 98.5کیلو حشیش در پژو
مأموران پلیس نهبندان در بازرسی از یک پژو 98 ،کیلو و  500گرم حشیش
کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان گفت :مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر با
دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله موادمخدر توسط سوداگران مرگ،
دستگیری قاچاقچیان موادمخدر را پیگیری و یک سواری پژو 405را در
محورهای فرعی شهرستان شناسایی کردند و به راننده دستور ایست دادند
اما راننده بر سرعت خودرو افزود و طی عملیات پلیسی خودرو متوقف شد.
به گفته سردار«فرشید» مأموران در بازرسی از خودرو 98 ،کیلو و  500گرم
حشیش کشف کردند و بر دست متهم دستبند زدند.

سخاوت خیران برای نیازمندان اسفدن
185بسته غذایی و پوشاک بین نیازمندان اسفدن قاینات توزیع شد.
به گزارش«خراسان جنوبی»  105سبد غذایی و  80بسته پوشاک به همت
خیران موسسه خیریه جنت المأوای اسفدن تحویل نیازمندان شد.
به مناسبت ماه رجب این بستههای حمایتی به ارزش  114میلیون و  750هزار
تومان بین نیازمندان اسفدن ،سینیدر ،شیخعلی ،گرماب ،تیگاب و مهدی آباد
توزیع شد.
بنابراین گزارش در مرحله بعد به مناسبت سال نو و فرار رسیدن ماه مبارک
رمضان 240سبد غذایی به ارزش  240میلیون تومان به همت این مؤسسه بین
نیازمندان اسفدن و حومه توزیع خواهد شد.

طبسی ها درمیدان وقف
مردم طبس به موضوع وقف توجه خوبی دارند و همواره برای توسعه این فرهنگ
همیشه جاری به میدان عمل می آیند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس با بیان این که از ابتدای امسال  12وقف
جدید در این شهرستان به ثبت رسیده است ،افزود :اکنون  530وقف در طبس
ثبت شده که نیت بیشترین موقوفات مربوط به عزاداری امام حسین(ع) و کمک
به نیازمندان و مساجد است.
وی با اشاره به تعداد موقوفات منفعتی و انتفاعی در طبس ادامه داد :از 530
موقوفه شهرستان  397موقوفه منفعتی است به این معنا که درآمد حاصل از آن
برای اجرای نیات واقف هزینه می شود.
وی با بیان این که امسال سه پروژه عمرانی در بقاع متبرکه شهرستان طبس
اجرایی شده است ،افزود :تا پایان امسال نیز بیش از هفت پروژه عمرانی برای
بهبود فضای بقاع متبرکه این شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.
به گفته وی به منظورتثبیت موقوفات  ۴۵فقره سند مالکیت توسط اداره ثبت
اسناد و امالک برای موقوفات شهرستان طبس صادر شده است.
در طبس سه هزار و  307رقبه وجود دارد که از این تعداد سه هزار و  209رقبه
منفعتی و  98رقبه انتفاعی است.

