سه شنبه |  16شــهریور  29 | 1400محرم  | 1443شماره 3631

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتامعی

 2اخبار
حرف مردم

ستون حرف مردم
روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادهاومشکالتشامست.

منابــر:
پیامک:
تلفــن:
32448054 2 0 0 0 9 9 9 056 32448050
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●●چنـد فرمانـدار و سـه رئیـس اداره راه تغییـر
کردنـد ولـی هنـوز  ۶کیلومتر جـاده بین سـمک تا
مهل آباد نهبندان که حدود  ۳۰روسـتا را به مرکز
شهرستان متصل می کند ،آسـفالت نشده است.
از  10سـال پیـش عملیات آسـفالت مسـیر شـروع
شـده اسـت و سـاالنه حدود  10متر زیرسازی می
شـود و دیگـر جـاده خاکـی را تیـغ نمی زننـد چون
به اصطلاح آن هـا جـاده در حال آسـفالت اسـت.
●●مسـئوالن اسـتان و شهرسـتان اگر توان تکمیل
پـروژه را ندارنـد از خیـرش بگذرنـد وفقـط بـرای
تیـغ زنـی جـاده اقـدام کننـد تـا مـردم کمتـر بـه
دردسـر بیفتنـد.
●●رئیس جمهور در سفر به دو اسـتان خوزستان و
سیستان و بلوچسـتان صحبت از تعیین استاندار
ویژه با اختیارات خـاص به منظور پیشـبرد امور به
میـان آورد .کاش پیگیـری شـود تـا اگر قرار اسـت
اسـتاندار تغییـر کنـد بـرای خراسـان جنوبـی هـم
اسـتاندار ویژه معرفی شـود.
●●بـا ایـن کـه دولـت جدیـد و وزیـران مسـتقر شـده
انـد امـا رونـد افزایـش قیمـت هـا همچنـان ادامـه
دارد .یک شـنبه چنـد پاکت سـیمان را در بیرجند
به ازای هـر پاکت  35هـزار تومـان خریـدم اما روز
گذشـته همـان سـیمان را بـه ناچـار بـا قیمـت هـر
کیسـه  38هزار تومـان خریداری کـردم .پس این
مسـئوالن نظارتـی چـه مـی کنند؟
●●اسـتانی وجـود دارد کـه مانند خراسـان جنوبی
و بعد از تشکیل شـدن شـاهد تغییر چند استاندار
باشـد .هنـوز عـرق یـک اسـتاندار خشـک نمـی
شـود و برنامـه هایـش بـه سـرانجام نمـی رسـد
کـه دولـت دسـت بـه تغییـر مـی زنـد .در ایـن بیـن
یـک اقـدام سیاسـی انجـام مـی شـود ولی مـردم و
اسـتان مدام ضرر می بینند .مگـر از دوره فعالیت
اسـتاندار فعلـی چقـدر گذشـته کـه بـاز هـم قـرار
اسـت تغییـر کنـد؟
●●بـرگ درختـان زبـان گنجشـک بولـوار بهشـتی
بیرجند روز به روز زرد می شـود و مشـخص نیست
به چـه مشـکلی دچـار شـده اسـت در حالی کـه در
دیگـر نقـاط شـهر ایـن درختـان بسـیار سـر سـبز
اسـت .بـه طـور قطـع بـرای کاشـت و پـرورش آن
تـا ایـن مرحلـه هزینـه شـده پـس نیـاز اسـت  ،بـه
نگهـداری آن هـم توجـه شـود.

کشت جایگزین در ۱۵۰۰
هکتار از اراضی کشاورزی
در سال زراعی جاری در سطحی معادل هزار
و  ۵۰۰هکتار از اراضی کشاورزی استان
،کشتهای جایگزین اجرا شد.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گفت:
این سطح مربوط به محصوالتی از جمله سورگوم
علوفهای و دانهای ،چغندر علوفهای ،ارزن
علوفهای و دانهای است و در خراسان جنوبی،
کاشت محصول آب بر و حساس به تنشهای
خشکی و شوری توصیه نمی شود.
به گفته«حسینی» کاشت محصوالت علوفهای
کم آب بر و مقاوم به تنشهای شوری و خشکی و
سازگار با شرایط اقلیمی نظیر سورگوم ،چغندر
علوفهای و ارزن به کشاورزان توصیه می شود.
همچنین به کشاورزان گفته میشود به
کشتهایی اقدام کنند که دارای حداکثر بازدهی
تولید و کارایی مصرف نهادهها و از نظر نیاز جامعه
و بازار مصرف از مقبولیت برخوردار باشد.

مشارکت ۹۰۰
دانش آموز در طرح هجرت
 ۹۰۰دانش آموز دختر و پسر استان در قالب ۷۲
گروه جهادی در مرمت ،به سازی و زیباسازی
مدارس استان در قالب طرح هجرت  ۳همکاری
میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش با اشاره به مرمت و
زیباسازی  ۱۳۰آموزشگاه استان توسط دانش
آموزان جهادی در قالب طرح هجرت  ،۳گفت:
افزون بر این در کارگروه تعمیر و تجهیز شورای
پروژه مهراستان ،مرمت و زیباسازی ۶۳۵
مدرسه شهری و روستایی در دست اجراست.
«واقعی» از تعمیر و نوسازی بیش از هزار و ۸۰۰
میز و صندلی دانش آموزی و تجهیزات اداری
توسط هنرجویان جهادی هنرستانهای استان
خبر داد.

اجرای سیستم آبیاری نوین
در 1700هکتار
از ابتدای امسال در هزار و  ۷۰۰هکتار از اراضی
کشاورزی استان سیستمهای نوین آبیاری
اجرا شده است.مدیر آب و خاک سازمان جهاد
کشاورزی گفت :هم ا کنون نیز در  ۱۲هزار
هکتار از اراضی ،پروژه سیستمهای آبیاری
تحت فشار در حال اجراست که با احتساب این
پروژه ها ،خراسان جنوبی رتبه اول کشور را در
بحث پروژههای آبیاری تحت فشار در حال اجرا
کسب کرده است« .محمدی» پرداخت تسهیالت
دولتی را پشتوانه خوبی برای اجرای سیستمهای
نوین آبیاری در استان دانست و افزود :با اجرای
سیستمهای نوین آبیاری به ازای هر هکتار4 ،
هزار و  ۴۰۰متر مکعب آب صرفه جویی میشود.

 

پول نقد برای ویزیت در اختیار داشته باشند .بیماران
اکبری  -تجهیز مطب پزشکان به کارت خوان از
هم در این شرایط کرونا برای تهیه پول نقد باید راهی
مصوبات مجلس در سال  97است که از اوایل سال
کوچه و خیابان و عابر بانک شوند.چند مطب را در
 98رنگ اجرا به خود گرفت .بر این اساس و طبق
یک ساختمان پزشکان از نظر می گذرانم .با آن که
تبصره  ۶قانون بودجه سال  98و ماده  ۱۶۹قانون
دستگاه کارت خوان پشت باجه قراردارد اما غیرفعال
مالیا تهای مستقیم ،تمام فعاالن عرصه سالمت
است و بیماران برای تهیه پول نقد راهی خیابان
که مجوز فعالیت آن ها توسط وزارت بهداشت،
می شوند.
درمان و آموزش پزشکی و  ...صادر میشود،
اما برخی مطب ها هم کارت خوان
مکلف شدند درخصوص نصب ،راهاندازی و
نصب دارند و هزینه ها هم به صورت
استفاده از پایانه فروشگاهی (کارت خوان)
الکترونیک پرداخت می شود.
اقدام کنند .حال با گذشت بیش از دو سال روابط عمومی امور
در یک مطب دیگر که افراد از نقاط
از این ابالغ برخی پزشکان بدون توجه به این مالیاتی :پزشکان و
مصوبه و ابالغ انجام شده از انجام این قانون  ...موظف به نصب
دور و نزدیک آمده اند از همه پول نقد
سر باز می زنند و هزینه ویزیت را به صورت کارت خوان در
دریافت می شود .هزینه ویزیت پزشک
مطب ها هستند
 85هزار تومان است و افراد برای تهیه
نقد دریافت می کنند و بسیاری از بیماران و
و شکایاتی که به
آن به عابر بانک مراجعه می کنند.
همراهانشان را به دردسر می اندازند.
سازمان در این
برای تهیه گزارش راهی چند مطب می باره می رسد،
پول نقد در دست
شویم .در این شرایط کرونا ،مطب ها شلوغ بسیار است .از
تر از هر زمان دیگری است .در بسیاری این رو دادستانی و اما شلوغی یکی از مطب ها در یک
موراد شاهد پروتکل شکنی ها هستیم ... .مداخله دارند و
ساختمان آن هم در شرایط قرمز کرونا
چنان چه این روند
دارای نمای خاصی است .با آن که
در برخی مطب ها جای سوزن انداختن
ادامه یابد جرایم
کارت خوان روی میز منشی قراردارد
نیست .بیماران اگر چه از روزهای قبل سنگین درانتظار
اما افراد یک به یک پس از نوبت گیری
نوبت گرفته اند و از طرف منشی  ،ساعتی متخلفان خواهد
به عابر بانک مراجعه می کنند و پول
برای حضور در مطب و ویزیت توسط پزشک بود
نقد می آورند.یکی از افراد حاضر در
برایشان مشخص شده است اما گالیه دارند
مطبی که کارت خوان ندارد ،می گوید:
که هنگام حضور در مطب باید بیش از یک
بسیاری از بیماران از روستا و شهرهای دیگر می آیند،
تا دو ساعت در این شرایط کرونا و شلوغی منتظر
بیش از  50بیمار نوبت گرفته اند .همه به ناچار پول
بمانند تا نوبتشان شود .اما موضوع اصلی که در این
نقد می دهند و در این شرایط کرونا این موضوع جای
مطب برای بیماران و همراهانشان آزاردهنده شده ،
تعجب دارد .فرد دیگری هم می گوید :طی چهار
این است که یا کارت خوان نصب نیست یا اگر نصب
روز گذشته چهار نوبت به همین پزشک مراجعه و هر
باشد با اعالم منشی که کارت خوان خراب است باید

کمبود کارمند در پست فردوس

بار هم هزینه  85هزار تومان ویزیت را به صورت نقد
پرداخت کردم .در این چهار روز وضعیت برای همه
بیماران همین گونه بود.

دریافت شکایت های بسیار
اما روابط عمومی امور مالیاتی استان در این باره می
گوید :به منظور شفاف سازی فعالیت های اقتصادی
و تکمیل بانک های اطالعاتی سامانه های طرح
جامع مالیاتی ،نصب و راه اندازی صندوق های
فروش و کارت خوان در دستور کار ویژه امور مالیاتی
قرار گرفت و با جدیت در دست اقدام است و اگر
مودیان مالیاتی از این کار خودداری کنند برایشان
ضررهای بسیاری در پی دارد .به گفته «زراعتکار»
پزشکان و  ...موظف به نصب کارت خوان در مطب
ها هستند و شکایاتی که به سازمان در این باره می
رسد بسیار است .از این رو دادستانی و  ...مداخله
دارند و چنان چه این روند ادامه یابد جرایم سنگین
درانتظار متخلفان خواهد بود .شهروندان هم می
توانند شکایات خود را در این موارد به سامانه 1526
اعالم کنند.

افزون بر خشکسالی به کشاورزان تحمیل شد

توفان461میلیاردی خسارت
انصاری

کشـاورزان اسـتان نیمه اول سـال زراعی جـاری را در
حالی پشـت سـر گذاشـتند که باران چندانی بـر زمین
ننشسـت و همـه امیـد آن هـا بـه بـارش هـای بهـاری
بـود امـا آن هـم بـه انـدازه ای بـود کـه چنـدان دردی
از آنـان درمـان نکـرد .بـا وجـود ایـن درختـان در بهـار
بـه گل نشسـت و آن هـا نیـز همـه تلاش خـود را بـه کار
گرفتند تـا به هـر شـکل ممکـن از تشـنگی مـزارع و باغ
هـا بکاهند بلکـه در فصل برداشـت ،امیدشـان نـا امید
نشـود امـا بـه یـک بـاره سـرمای زودرس بهـار بخشـی
از گل هـا و جوانـه هـای محصولشـان را از بیـن بـرد بـه
گونـه ای کـه در برخـی از مناطـق ،دیگـر هیـچ امیـدی
بـرای برداشـت نمانـد از جملـه در محصـول گـردو و
بـادام .شـرایط خشکسـالی بـی سـابقه و کمبـود آب
در حالـی بـه یـک چالـش عمـده تبدیل شـد کـه دوباره
بـار سـنگینی از خسـارت روی دوش آنـان قـرار گرفـت
و ایـن بـار توفـان بخـش زیـادی از زحمـت کشـی چنـد
ماهـه شـان را نقـش بـر زمیـن کـرد بـه گونـه ای کـه
بنـا بـه گفتـه رئیـس اداره مدیریـت بحـران و کاهـش
مخاطـرات سـازمان جهـاد کشـاورزی  461میلیـارد
تومـان خسـارت بـه دلیـل وزش تندبـاد بـه ایـن بخـش
حـادث شـد.
«یزدان مهر» افزود :کل مسـاحت اراضی زراعی آسیب
دیـده  ۱۲هـزار هکتـار اسـت کـه بیـن  5تـا  ۳۰درصـد
خسـارت بـه آن وارد شـده و در بخـش باغی نیـز 17/5
هـزار هکتـار بیـن یـک تـا  ۳۰درصـد متحمـل خسـارت
شـده اسـت.
وی با اشـاره به این که بیشـترین میزان خسـارت توفان
مربوط به شهرسـتانهای بشـرویه ،فردوس ،سـرایان و
نهبندان اسـت ،اظهارکرد :در حوزه زیرسـاختی نیز به

روزنامه خراسان در شماره  3902به تاریخ سوم دی سال 1341در مطلبی
در صفحه  4آورده است :دفتر پست شهرستان فردوس فقط دو نفر کارمند
دارد که یکنفرش مدیر ،بایگان ،منشی ،تحویلدار و حسابدار پست بوده و
مجبور است با کمترین حقوق و سمت دونپایه هر روز حتی روزهای جمعه و
تعطیل صبح و عصر کار بکند زیرا باید هفته ای هشت پست برای خط گناباد
و طبس و سرایان ببندد و نامه های سفارشی و امانات را هم قبول و قبض
صادر نموده و تمبر پست هم بفروشد .کارمند دیگر نیز خدمتگذار پست که
مسئول توزیع و مهر زدن مراسالت و جراید و نامه های رسیده میباشد و با
توجه باینکه رده بندی و تفکیک و مهمور نمودن جراید و نامه های هشت
پست در هفته بتنهائی کار مشکلی است و بطور قطع تا اتمام این کارها
فرصتی برای توزیع نامه ها نخواهد داشت.

رویداد

چالش قیمت روی جلد داروها
تامین دارو همیشه از چالش های پیش روی بیماران است .یک روز کمبود است،
یک روز گران می شود ،یک روز نوع خاصی عرضه می شود و  ...اما در این بین
تفاوت قیمت در عرضه آن با نرخ هایی که روی برخی درج شده ،حکایت دیگری
است که البته صدای گالیه بیماران هیچ وقت به گوش متولیان آشنا نبوده است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پاسخ به تفاوت قیمت روی
جلد برخی از داروها با قیمت اعالمی از سوی متصدیان گفت :در خصوص قیمت
گذاری داروها ،کمیسیونی در وزارت بهداشت متشکل از سازمان حمایت از
مصرف کننده ،واحدهای تولید کننده و وزارت بهداشت تشکیل که در آن جا
قیمت نهایی تعیین و به صورت نرخ نامه به داروخانهها ابالغ میشود.
دکتر«آهنی» افزود :بنا به دالیلی از جمله گرانی ،تحریم و قیمت باالی دالر،
مالک قیمت فروش دارو برای داروخانهها قیمت روی جلد نیست بلکه قیمتی
است که سایت سازمان غذا و دارو به صورت روزانه منتشر میکند.وی ادامه
داد :برای تعیین قیمتها باید یک مالک از بین فاکتور ،قیمت روی جلد و سایت
سازمان غذا و دارو در نظر گرفته شود که از نظر کارشناسی بهترین مالک برای
تعیین قیمت دارو ،سایت سازمان غذا و داروست و مردم می توانند هرگونه
شکایت دارویی را از طریق شماره  ۱۹۰گزارش دهند.او همچنین در پاسخ
به سوال خبرنگار ما مبنی بر تامین واکسن آنفلوآنزا گفت :تا سال قبل واکسن
آنفلوآنزا به طور منظم از شهریور وارد کشور می شد ،اما امسال هنوز خبری
از واردات نیست و جامعه هدف این واکسن در انتظار اعالم وزارت بهداشت
هستند .وی افزود :سال گذشته این واکسن با تأخیر به استان رسید و در دو
مقطع با دو قیمت متفاوت به هم استانیهایی که متقاضی بودند تزریق شد.

آغاز به کار جهادگران مدرسه ساز

حدود  ۲۳هکتار از اراضی کشاورزی خسارت  5تا ۵۰
درصـدی وارد شـد.او بـا یـادآوری ایـن کـه محصوالتـی
چـون پسـته ،انـار ،عنـاب ،زرشـک و خرمـا در بخـش
باغـی و پنبـه در بخـش زراعـی بیشـترین خسـارت را
از توفـان دیـده اسـت ،گفـت 336 :میلیـارد تومـان بـه
بخـش باغـی خسـارت وارد شـد و بیشـترین خسـارت
مربـوط بـه درختـان پسـته بـود کـه  ۱۹میلیـارد تومـان
بـه بشـرویه و  ۱۷میلیـارد و  ۷۰۰میلیـون تومـان به باغ
هـای فـردوس خسـارت وارد شـد.این مقام مسـئول در
خصـوص خسـارت هـای سـال گذشـته هـم اظهارکـرد

:سـال گذشـته  ۵۵۹میلیارد تومـان خسـارت به بخش
کشـاورزی اسـتان وارد شـد کـه  ۲۸۶میلیـارد و ۴۰۰
میلیـون تومـان مربـوط بـه خسـارت سـیل فروردیـن
و اردیبهشـت بـود .وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه میـزان
تسـهیالت در نظـر گرفتـه شـده در سـالهای قبـل کـم
بود ،گفـت :بـرای جبران خسـارات کشـاورزی امسـال
نیـز برنامـه حمایتـی از سـوی وزارت جهـاد کشـاورزی
و وزارت کشـور بـرای ارائه تسـهیالت کمبهـره پیگیری
شـده اسـت که در صورت تصویب در اختیار کشاورزان
قـرار خواهـد گرفـت.

 575هزارنفر واکسن نزده اند

نیاز استان به یک میلیون دوز واکسن کرونا
انصاری  -در استان  ۵۷۵هزار نفر باالی  ۱۸سال
دارای شرایط دریافت واکسن هنوز وجود دارند که
برای واکسیناسیون با دو دوز به این مشموالن ،به وجود
یک میلیون و  ۱۵۰هزار دوز واکسن دیگر نیاز است.
از قله پیک پنجم کرونا عبور کردیم و آمار مبتالیان به
کرونا در استان رو به کاهش است .
دبیر ستاد دانشگاهی وکنترل کرونا ویروس در استان
از کاهش  28درصدی مبتالیان به کرونا در استان خبر
داد وگفت :موارد مثبت تستهای مولکولی و سریع
کرونا در استان در هفته گذشته به طور متوسط ۴۰۶
مورد بود که در این هفته به  ۲۹۲مورد رسید.
«شریف زاده» با اشاره به این که استان از قله پیک پنجم
عبور کرده و آمار مبتالیان رو به کاهش است ،افزود:
متوسط مبتالیان بستری در بیمارستا نهای استان
از  ۲۸۰مورد در هفته گذشته به  ۳۶مورد رسیده و
متوسط موارد بستری در بخشهای ویژه در هفته

خراسان جنوبی  59سال
پیش
در روزنامه

گذشته و این هفته تغییری نداشته و  ۴۰مورد است.
وی با اشاره به این که در استان  ۵۷۵هزار نفر باالی
 ۱۸سال دارای شرایط دریافت واکسن هستند که برای
واکسیناسیون با دو دوز به این مشموالن ،به وجود یک
میلیون و  ۱۵۰هزار دوز واکسن نیاز است  ،افزود :با
توجه به واکسیناسیون انجام شده تاکنون در استان به
تحویل بیش از  ۷۴۸هزار و  ۲۰۰دوز واکسن دیگر نیاز
است.او تاکید کرد :افراد باالی  ۶۰سال نیاز به ثبت
نام در سامانه سالمت ندارند و میتوانند بدون نوبت با
مراجعه به مراکز واکسن دریافت کنند.
وی با اشاره به آمار کرونا در شبانه روز گذشته گفت:
در این مدت  853آزمایش تشخیص کرونا در استان
انجام شد که  356بیمار جدید کرونایی در استان
شناسایی شدند.
به گفته وی هم اکنون  ۳۹۲بیمار با عالیم حاد تنفسی
در بیمارستا نها بستری هستند که  ۲۴۰نفر را

بیماران کرونا تشکیل می دهند و از این تعداد  ۴۴نفر
در بخش مراقبتهای ویژه تحت نظر قرار دارند که حال
هشت نفر نامساعد است.
وی افزود :در شبانه روز گذشته با ثبت سه مورد فوت
جدید ناشی از کرونا تعداد قربانیان این بیماری به هزار
و  ۸۵نفر افزایش یافت.

شناسایی  3816مکان برای طرح نیروگاه خورشیدی
سه هزار و 816مکان برای اجرای طرح
نیروگاه خورشیدی در استان شناسایی
شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)
گفت :از این تعداد هزار و  ۱۷۵مکان
دارای فضای مناسب برای احداث نیروگاه
خورشیدی است.
«سلم آبادی» با بیان این که هدف از اجرای

این طرح کمک به وضعیت اقتصادی و
معیشت خانوادههای مددجویان زیر پوشش
کمیته امداد است ،افزود :با اجرای این طرح
هزار و  ۱۷۵نفر مشغول به کار خواهند شد.
وی با اشاره به این که قرار بود تفاهم نامهای
برای اجرای طرح نیروگاههای خورشیدی
بین سازمان مدیریت برنامه ریزی استان
و کمیته امداد امام خمینی منعقد شود،

اظهارکرد :تأمین اعتبار از سوی سازمان
مدیریت برنامه ریزی استان انجام نشده
و به همین دلیل هم اکنون طرح نیروگاه
خورشیدی در استان با تعداد پایین تری در
حال اجراست.
به گفته وی از سال  ۹۷حدود  ۲٠٠نیروگاه
خورشیدی توسط کمیته امداد امام خمینی
استان راه اندازی شده است.

حسین قربانی – آغاز به کار قرارگاه جهادگران مدرسهساز استان با امضای
تفاهمنامه بین اداره کل نوسازی مدارس و سازمان بسیج سازندگی استان
اجرایی شد.رئیس سازمان بسیج سازندگی استان روز گذشته در این مراسم
با اعالم این که یکی از برنامههای سال  ۱۴۰۰سازمان بسیج سازندگی کشور
تمرکز گروههای جهادی در قالب قرارگاههای جهادی است تا نظارت بیشتری
بر فعالیت و عملکرد آن ها انجام شود ،گفت :بعد از تشکیل قرارگاههای ملی،
قرارگاههای جهادی استانی هم تشکیل میشود و بعد از برگزاری جلساتی با
سازمان نوسازی مدارس کشور و تشکیل قرارگاه ملی جهادگران مدرسهساز به
تبع آن قرارگاه استانی در خراسان جنوبی تشکیل و برنامهریزی شد تا  ۴۰گروه
جهادی تخصصی در این حوزه فعالیت داشته باشند.
«هنری» افزود :تعمیر ،مرمت و زیباسازی مدارس در اولویت کار قرارگاه
جهادگران مدرسهساز استان قرار دارد و اولین قرارگاه شهرستانی هم در
بشرویه تشکیل شد.مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس هم با اعالم این
که به تنهایی نمی توانیم پاسخ گوی همه نیازهای آموزش و پرورش باشیم،
گفت :بر اساس این تفاهمنامه بسیج سازندگی استان برای مرمت ،رنگآمیزی،
حصارکشی و ساخت مدارس با استفاده از ظرفیت های گروههای جهادی به این
اداره کل کمک خواهد کرد.به گفته «چاوشان» در سال های گذشته اقداماتی
توسط گروههای جهادی برای مدرسهسازی انجام شده اما امروز تخصصگرایی
در اولویت کار گروههای جهادی قرار گرفته است.

ایران یاران جوان
طرح «ایران یاران جوان» با هدف مهار ویروس کرونا و شتا ببخشی به
واکسیناسیون عمومی در استان اجرایی شد.
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان گفت :این طرح با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی و با مشارکت اعضای جوانان جمعیت هاللاحمر استان
باهدف اجرای طرح ملی واکسیناسیون از  25مرداد آغاز شد.
به گفته «موهبتی» در یک هفته گذشته  ۳۱۸دوز واکسن توسط اعضای جوانان
هاللاحمر در دو مرکز شهرستانهای خوسف و قاینات تزریق شده است.

بوروکراسی اداری مانع تبدیل ایده ها
به اختراع
بوروکراسی اداری مانعی برای تبدیل ایده ها به اختراع است.
سردار«قاسمی» فرمانده سپاه استان روز گذشته در مراسم معرفی رئیس جدید
سازمان بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری استان با اعالم این که سپاه در حوزه
پزوهش با رویکرد رسیدن به مرجعیت علمی برای حل مشکالت امروز و آینده
جامعه ورود کرده است ،گفت :هرچند بوروکراسی اداری مانعی بزرگ برای
تبدیل ایده ها به اختراع برای حل مشکالت جامعه است ولی باید استعداد های
فراوان کشور به خوبی شناسایی شوند تا نخبگان در میدان های تولید و ...با
برنامه ریزی مناسب حضور داشته باشند.
در پایان سرهنگ «فرخنده» به عنوان رئیس جدید سازمان بسیج علمی استان
معرفی شد.

