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 2اخبار

قرارگاه خاتم االنبیا (ص) تفاهم نامه همکاری برای توسعه استان را امضا کرد
در محضر رمضان

ریشه گرفتاری های انسان
وص ّی ْرأموریفیهِ من
«اللهم ْار ُز ْقنیفیهِ َف ْض َل َل ْیلَةِ القَ ْد ِر َ
ّ
الی ْس ِر».شایدشنیدهباشیدکهشبقدربه
ُ
الع ْس ِرالى ُ
لحاظعظمتاشدرمیانچندشبپنهاناست؛شب
های 21، 19و 23کهتوجهواحتمالبیشتربهیکی
از این سه شب داده شده است و همچنین در سیره و
روایات،شب27ماهرمضانهمذکرشدهواهلسنت
همآنراقویترمیدانند،شایددلیلشتالشبیشتر
برایرسیدنبهآنشبیاستکهبهترازهزارماهاست،
بنابراینباظرافتیدردعایامروزیادآوریمیشود
کهازشببیستوهفتمهمغفلتنکنید.درفرازدوم
همیکخواستهبهجاوشاملحالهمهدرایندوره
و زمانه که گرفتاری ها بشریت را احاطه کرده است
از خداوند داریم که خدایا مشکالت و سختی های
زندگیماراازسختیبهآسانیبگردان.بایددعاکنیم
خداسختیهاراآسانکندوالبتهبهعواملدخیلدر
بهوجودآمدنمشکالتهمبایدتوجهکنیم.قرآندر
سورهسجدهآیه،14ریشهتمامگرفتاریهارادردنیا
وآخرتفراموشیقیامتذکرمیکند.هرگناهیکه
انجاممیشودآثاریرویزندگیمادردنیاوعقوبت
بیچاره کننده ای هم در آخرت دارد .در جایی دیگر
درسورهرومآیه،36منشأگرفتاریهاراخودانسان
معرفیمیکند.ازاینآیهبهخوبیاستفادهمیشود
کهحداقل،بخشیازمصائبوگرفتاریهاییکهدامن
گیرانسانمیشود،نتیجهاعمالوگناهاناوست.

آخرین رده شهرستان ها
در ابتال به کرونا

روز گذشته با مثبت شدن یک مورد جدید ابتال به
کرونا در بیرجند ،آمار مبتالیان در استان به 633
نفر افزایش یافت.معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند گفت 587 :بیمار با حال عمومی
خوب ترخیص شدند و یک نفر هم در بیمارستان
بستری و آمار جان باختگان هم بدون تغییر45 ،
نفر است .دکتر «مهدی زاده» افزود :بر این اساس،
بیرجندبا 209نفربیشترینمبتالراداردوطبس،
درمیان ،قاین ،زیرکوه ،سرایان ،فردوس ،بشرویه
و سربیشه هم بدون تغییر به ترتیب با ،71 ،150
 19 ،26 ،36 ،44 ،63و  7بیمار در رده بعدی
نمودار مبتالیان قرار دارند .همچنین خوسف و
نهبندان هم با چهار مبتال ،همچنان روزهای بدون
تغییری را سپری می کنند.

تعهدسازندگی
تفاهم نامه همکاری قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) در
توسعه استان ،به امضای فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا(ص) و
استاندار خراسان جنوبی رسید و قرارگاه خاتم االنبیا(ص)
متعهد شد در زمینه مطالعات ،اکتشاف و فراوری محصوالت
معدنی استان همکاری کند .فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا(ص)

در این مراسم ،خراسان جنوبی را از مستعدترین استان ها به
لحاظ ظرفیت های مختلف دانست .سردار «سعید محمد» با
اشاره به ظرفیت های حمل و نقل ،کشاورزی ،زیرساخت های
شهری ،صنعت و معدن استان ،از استقبال قرارگاه از پیشنهاد
همکاریدرحوزههایمعدنیاینمنطقهخبرداد.استاندارهم

با اشاره به وضعیت ذخایر معدنی غنی استان ،از تمرکز دولت
در سال های اخیر بر مطالعات و اکتشافات پهنه های معدنی
گفت«.معتمدیان»افزود:درپیمطالعاتوشناساییپهنههای
بسیار مطلوب ،سرمایه گذاری های خوبی برای بهره برداری
از این ظرفیت ها توسط سازمان های وابسته به دولت و بخش
خصوصی در استان انجام شده است.
وی با تأکید بر تجربه و توانمندی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا
(ص) خاطرنشان کرد :با امضای این تفاهم نامه ،زمینه حضور و
فعالیت هر چه بیشتر قرارگاه در استان فراهم می شود.

 350میلیارد
اعتبارمصوبگازرسانی 400روستا

اکبری

امسال گازرسانی به  400روستای باالی  20خانوار
استان  350میلیارد تومان اعتبار مصوب دارد در
حالی که برای اتصال نقاط هدف گذاری شده به شبکه
سراسری گاز 500 ،میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به این
که سال گذشته نیز چنین چالشی وجود داشت که برای
تامین اعتبار تکمیلی ،اصالحیه ارسال و اعتبار مورد
نیاز محقق شد ،گفت :امسال نیز برای تصویب و تحقق
 500میلیارد تومان اعتبار ،اصالحیه دادیم« .هاشمی»
با یادآوری این که هدف ،گازرسانی به روستاهای

باالی 20خانوار است اما روستای با خانوار کمتر در
مسیر نیز به شبکه متصل می شود ،افزود :در همه
روستاها و شهرستان های استان به جز نهبندان و طبس
که دیرتر به شبکه گاز متصل شدند ،توازن گازرسانی
برقرار است و امسال نیز روستاهای باالی  20خانوار
اینشهرستانهادراولویتاست.ویبابیاناینکههیچ
پروژه نیمه تمامی از سال های قبل نداریم و  75درصد
روستاهای باالی  20خانوار به شبکه گاز متصل است،
افزود :از هزار و  800روستا با میانگین جمعیتی بین
صفر تا هشت خانوار ،هزار و  600روستا بدون خانوار یا
تک خانواری است و  200روستا بین دو تا هشت خانوار
دارد که چنین روستاهایی گازدار نمی شوند .به گفته

 191هزار سرپرست خانوار
وام یک میلیونی گرفتند
انصاری 191-هزارسرپرستخانواراستانتسهیالتیکمیلیونتومانیحمایتی
دولت در شرایط کرونا را دریافت کردند .مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به
خبرنگارماگفت 240:هزارخانواراستانیارانهدریافتمیکنندوتسهیالتیک
میلیون تومانی به حساب حدود  80درصد سرپرستان خانوار واریز شده است .به
گفته«اشرفی»10خردادآخرینفرصتبرایثبتنامدریافتتسهیالتیکمیلیون
تومانی است .وی درباره تسهیالت کارفرمایی کرونا گفت :بر اساس برنامه زمان
بندیپیشبینیشده،پرداختتسهیالتدردوماهآیندهبهتدریجانجاممیشودکه
تسهیالت12میلیونیباارائهسفته،مبالغباالترتا180میلیونتومانباارائهسفتهو
معرفیضامنوبیشازآنباوثیقهموردقبولبانکپرداختخواهدشدوبازپرداخت
آنپسازتنفستاپایانشهریورسال،99بهمدتدوسالاست.

هاشمی  ،با اتصال  400روستای جدید به شبکه گاز،
از جمعیت  130هزار خانواری روستایی استان 92
درصد به تعداد  116هزار خانوار از نعمت گاز برخوردار
میشوند.ویهفتهدولتسالآیندهرازمان جشنپایان
گازرسانی به روستاهای با نرم جمعیتی هدف گذاری
اعالم و اظهار کرد :برای گازرسانی به  10هزار واحد
مسکن محرومان نیز پس از اعالم تکمیل واحدها اقدام
می شود .هاشمی افزود :برای امسال با اعتبار حدود
 20میلیارد تومان ،گازرسانی به  200واحد تولیدی
و صنعتی نیز هدف گذاری شده است که در صورت
موافقت با اصالحیه اعتبار ،حدود  300تا  400واحد
صنعتی گازدار می شود.

هاشمی :با اتصال
 400روستای
جدید به شبکه
گاز ،از جمعیت
 130هزار خانواری
روستایی استان
 92درصد به تعداد
 116هزار خانوار از
نعمت گاز برخوردار
می شوند

درصد مشمول خصوصی سازی  10شرکت استان
انصاری -میزان خصوصی سازی مصوب برای 10
شرکت و صندوق حمایتی استان اعالم شد .مدیر کل
امور اقتصادی و دارایی استان گفت :مطابق فهرست
بنگاه های مشمول واگذاری  100درصد سهام
آبفای روستایی 48 ،درصد سهام آبفای شهری،
 100درصد سهام آب منطقه ای 5 ،درصد دارایی
شرکت غله و بازرگانی و  100درصد سهام نیروی
برق (نیروگاه ها) است.به گفته «جعفری»  48درصد
سهام صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش
کشاورزی 49،درصدسهامصندوقحمایتازتوسعه
فعالیت های کشاورزی زنان روستایی درمیان49 ،

درصد سهام صندوق حمایت از توسعه فعالیت های
کشاورزی زنان روستایی سرایان 49 ،درصد سهام
صندوقحمایتازتوسعهفعالیتهایکشاورزیزنان
خوسف و  49درصد سهام صندوق حمایت از توسعه
بخش کشاورزی سرایان ،سربیشه ،فردوس ،قاین،
خوسف ،درمیان ،بشرویه ،زیرکوه ،نهبندان ،طبس
و بیرجند مشمول واگذاری به بخش خصوصی است.
ویدرپاسخبهآخرینآمارازوضعیتخصوصیسازی
این شرکت ها اظهارکرد که آمار خصوصی سازی در
حیطهسازمانخصوصیسازیاستواینسازمانبه
استان آمار و اطالعاتی ارائه نداده است.

نیایش

دعای روزبیست و هفتم ماه رمضان
بسم ا ...الرحمن الرحیم
الی ْس ِر وا ْق َب ْل
اللهم ْار ُز ْقنی فیهِ َف ْض َل َل ْیلَةِ القَ ْد ِر َ
ّ
وص ّی ْر أموری فیهِ من ُ
الع ْس ِر الى ُ
َمعاذیری و ُح ّط عنّی ّ
ً
ِعبادِ
ِ
الصالِحین.
ه
ب
ا
رؤوف
الذنب وال ِو ْز ِر یا
ّ
خدایا روزى كن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن كارهاى مرا از
سختى به آسانى و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را اى مهربان به
بندگان شایسته خویش.

خراسان جنوبی  62سال پیش
در روزنامه

 

باز هم پست مشهد به طبس نرسید
روزنامـه خراسـان در شـماره  2817بـه تاریـخ  12فروردیـن 1338در
مطلبـی در صفحـه  6آورده اسـت :تصـور مـی رفـت کـه با تجدید سـال وضع
پسـت هـم عـوض شـود و بـه طور مرتـب و منظـم وارد خواهد شـد .متاسـفانه
با ورود پسـت سـه شـنبه سـوم فروردیـن ماه  38نامـه و روزنامه های مشـهد
بـه طبـس نرسـید .همـان طوری که پسـت و تلگـراف اسـتان نهم بـه روزنامه
پاسـخ داده انـد در ایـن مـورد قصـوری متوجـه مشـهد نیسـت بلکـه نامرتبـی
پسـت نتیجـه عـدم توجـه پسـت و تلگـراف تربـت حیدریـه و گناباد اسـت.

حرف مردم

ستون حرف مردم
روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.
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●●هر روز آمار کرونایی ها و تعداد بیماران ترخیص شده از بیمارستان های استان
اعالم می شود اما مسئوالن نمی گویند چگونه از افرادی که به این بیماری مبتال
شده اند ،مراقبت می شود و آیا نظارتی بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی
توسط آنان و خانواده هایشان برای جلوگیری از ابتالی دیگران وجود دارد؟
●●هر روز شاهد تغییراتی در میدان های جنوب شهر و به سازی و زیبا سازی آن
هستیم اما انگار مهرشهر طفل ناتنی مرکز استان است که قدمی برای زیباسازی
بولوارها و میدان های آن برداشته نمی شود .ادعاهای مسئوالن مبنی بر توجه به
این نقطه جز وعده چیزی نبوده است.
●●آسفالت حد فاصل میدان ابن حسام تا چهار راه بولوار پیامبر اعظم(ص) پس از
حفاری سال های قبل برای شبکه فاضالب و نشست محدوده حفاری ها به دلیل
زیرسازی نامناسب دارای موج های زیادی است .چرا برای بهبود این وضعیت
تالشی از سوی شهرداری دیده نمی شود؟

