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2670خانوارجدید مشمول یارانهمعیشتیشدند
دو هزار و  670خانوار پس از اعتراض به حذف از فهرست دریافت
کمک معیشتی در سبد دریافت کنندگان آن قرار گرفتند .سرپرست
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،گفت 226 :هزار و  461خانوار

یارانه بگیر در استان داریم که در ابتدای اجرای طرح حمایت معیشتی
 177هزار و  623خانوار زیر پوشش قرار گرفتند« .اشرفی» با اشاره
به اعتراض  54درصد از یارانه بگیرانی که در فهرست قرار نگرفتند،

یادداشت
غالمرضا بنی اسدی

نوروز و رسم نو شوندگی
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بقچه نوروزی بهار
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ثبت  119کرونا مثبت

2

خریداران و فروشندگان از خرید اینترنتی می گویند

فروشآنالین
خریدآفالین

[ صفحه ] 2

ادامه داد :از این تعداد دو هزار و  670نفر مشمول شدند که با احتساب
آمار جدید در مجموع حدود  79.6درصد یارانه بگیران استان ،سبد
معیشتی هم دریافت می کنند.

یادداشت سردبیر
مجتبی نوریان

قدردان همراهیتان
سالی گذشت سالی که بنای آن بر مــدار شعار
توسعه استان گذشت و نماینده عالی دولت
در استان مدام از آن گفت همان دستور کاری
که روزنــامــه خــراســان جنوبی هم در  15سال
انتشارش از آن گفت و نوشت.
اگر چه شهرها و به ویژه روستاهایی از خراسان
جنوبی در بهار امسال ،بی امــان از سیل نبود
و پیش بینی بارش هایی نیز در روزهــای آینده
دارد اما طی این سال ،سیل طرح ها ،برنامه ها و
پروژه هایی را نیز شاهد بود که توانست کام مردم
استان را شیرین کند.
ایـن اسـتان هـم متاثـر از کشـور ،اگـر چـه پایـان
سـالش را درگیـر کرونـا و مشـکالت ناشـی از
آن شـد و همچنـان گرفتـار آن اسـت تـا بـدان جـا
کـه  119مبتلا و  13قربانـی داشـته اسـت امـا
امیـدوار اسـت در روزهـای پیـش رو و تعطیلات
نـوروز ،بـا رعایـت بیشـتر و عمـل بـه توصیـه هـا
بتوانـد شـاهد قطـع زنجیـره انتقـال باشـد آرزویی
کـه دور از دسـترس نیسـت و فقـط و فقـط بـا چنـد
روز در خانـه ماندن و «نـه» گفتن به سـفر ،مهمانی
رفتـن و مهمـان پذیـری ،محقـق مـی شـود.
در این واپسین روزهای سال 98؛ بر خود الزم
می دانیم قــدردان همراهی هــای همیشگی
مخاطبان با وفای «خراسان جنوبی» باشیم و
البته خدا قوت به مدیران پر تالشی که لحظه ای
از خدمت ،دست نکشیدند به ویژه آن هایی که
رسانه را بازوی خود می دانند و آن را باور دارند.
نــــوروز را پــیــشــاپــیــش تــبــریــک م ــی گــویــیــم؛
وب ــا امــیــد بــه تــحــول در ســال پیش رو و مدد
از حــضــرت حــــق ،بــــرای حــــول حــالــنــا الــی
احــســن الــحــال ،وع ــده انــتــشــار شــمــاره آینده
روزنامه خراسان جنوبی 16 ،فروردین 99

