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 2اخبار
 94درصد وسعت استان
در محرومیت !
قاسمی « -محرومیت در  94درصد وسعت
خراسان جنوبی ریشه دارد» .این خبر در چند
سال گذشته چند بار تیتر روزنامه خراسان جنوبی
شد .خبری که مسئولی در کمیته امداد امام
خمینی(ره) در آن به برآوردهای کارشناسان
وزارت کشور و ضریب های محرومیت در مناطق
مختلف استان اشاره کرد و حال که زمانی از
این خبر ناخوشایند می گذرد معاون حمایت،
سالمت و خانواده اداره کل کمیته امداد امام
خمینی (ره) آن را تکرار و اظهار می کند که در
خصوص مددجویان تحت پوشش ،این ضریب
تغییری نکرده و حتی جمعیت آن ها بیشتر
شده است البته این به معنای تغییر درصد نفوذ
است« .نخعی» تایید می کند که با بدتر شدن
شرایط اقتصادی ،وضعیت هم نامناسب است
و 94درصد وسعت استان در محرومیت به سر
می برد و باالترین ضریب محرومیت هم مربوط به
نهبندان و سربیشه است.
البته در گذشته 65درصد جمعیت مددجویی
در مناطق محروم بودند که هر چند به 63درصد
کاهش یافته است اما به این معنا نیست که ضریب
نفوذ کمتر شده بلکه گسترده تر شده و تعداد
مددجویان افزایش یافته است.
جمعیت برخوردار از حمایت های مستمر کمیته
امداد امسال تغییری نکرده اما تعداد مددجویان
موقت افزایش یافته است و این در آمار اعالمی این
مسئول مشهود است .این آمار از  10هزار خانوار
در پایان سال قبل به 12هزار و  837خانوار در
شرایط موجود رسیده در حالی که هنوز شش ماه
از سال نگذشته است و اگر قرار بود جامعه هدف
دهک های اول ودوم تحت پوشش قرار گیرند به
یقین تعداد افراد واجد شرایط بیشتر از این بود.
بنا به گفته وی ،هم اکنون هزار و  175خانوار
تحت پوشش حمایت مستمرهستند و 12هزار
و  837خانواده از کمک های موقت امداد
برخوردار می شوند و شاخص های محرومیت در
استان تغییر کرده است.
وی با بیان این که ضریب محرومیت از  6تا 9
درجه بندی شده که باالترین ضریب  9و مربوط
به نهبندان و سربیشه است و باالترین خدمات
را با توجه به هدف گذاری انجام شده دریافت
می کنند  ،افزود :در نقشه مناطق سفید و بدون
ضریب محرومیت همچنان دهستان باغستان
اسالمیه و برون فردوس و بخش مرکزی بیرجند
مشاهده می شود که البته درباره بیرجند قابل
قبول نیست و تنها مالک سنجش نزدیکی به
مرکز استان است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

وضعیت قرمز در  6شهرستان

زنگ هشدار بار دیگر در استان نواخته شد

انصاری -کرونا در استان بیشتر از قبل جوالن
می دهد چرا که شاهد افزایش آمار ابتال به کرونا
و افزایش فوتی ها هستیم و این موضوع از مراسم
عروسی ،دورهمی های خانوادگی ،بی توجهی
برخی ها به رعایت پروتکل های بهداشتی و ...
نشات می گیرد .هرچند مسئوالن در خانه ماندن،
رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری را راهکاری
برای کاهش ابتال به کرونا می دانند اما بی توجهی
به شیوع کرونا از سوی برخی شهروندان سبب شده

است تا همچنان صدای زنگ شیوع این بیماری بلند
باشد و روز گذشته هم بر اساس اعالم سخنگوی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،استان
بار دیگر در وضعیت هشدار قرار گرفت و آمار
جان باختگان کرونا به  88نفر رسید.
آن طـور که معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی
بیرجنـد مـی گویـد :هـم اکنـون  217بیمـار بـا عالیم
بیمـاری حـاد تنفسـی در بیمارسـتان هـای اسـتان
بسـتری و از ایـن تعـداد  96نفـر بیمـار کرونایـی

 
هسـتند و هـم اکنـون  18بیمـار در بخـش مراقبـت
هـای ویـژه اسـتان بـه سـر مـی برنـد کـه حـال چهـار
نفـر وخیـم اسـت .بـه گفتـه دکتـر «مهدیـزاده» طبـق
اعلام وزارت بهداشـت شـش شهرسـتان بیرجنـد،
سربیشـه ،نهبنـدان ،قاینـات ،فـردوس و طبـس در
وضعیـت قرمـز یـا بسـیار پرخطـر ،سـه شهرسـتان
سـرایان ،بشـرویه و درمیـان در وضعیـت نارنجـی
یـا پرخطـر و شهرسـتا نهای خوسـف و زیرکـوه
در وضعیـت زرد یـا بـا خطـر متوسـط قـرار دارنـد.

بریدن مالیات بر اساس پست های اینستاگرام

توبه اینستاگرامی یک سرمایهگذار بیرجندی
مالیات نویسی بر اسـاس پست های اینسـتاگرام .شاید
این خبر بـرای خیلـی ها بـاور نکردنی باشـد امـا این یک
واقعیـت اسـت .موضوعـی کـه از زبان یـک سـرمایه گذار
حـوزه گردشـگری در میزگـرد خراسـان جنوبـی مطـرح
شـد در حالی کـه ایـن ماجـرا به هیـچ عنـوان با حسـاب و
کتاب هـا جـور در نمی آمد«.خراسـان جنوبـی» تعدادی
از ریـش سـفیدان و آن هایی را کـه مویـی در عرصه تولید
سـفید کـرده انـد بـه همـراه تعـدادی از جـوان ترهـا بـه

حضـور در میزگـردی فراخوانـد تـا ایـن کارآفرینـان از
چـوب هـای الی چـرخ تولیـد در ایـن عرصـه بـدون پـرده
سـخن بگوینـد .ایـن سـینی خبـری پـر از خبرهـای داغ
 ،نیمـه داغ و حتـی غیـر منتشـره بـود ،جالـب بـود کـه
مامـوران بـرای یکـی از کارآفرینـان عرصـه گردشـگری
اسـتان مالیاتـی را وضـع کـرده بودند کـه به هیـچ عنوان
بـا حسـاب و کتـاب هـای او جـور در نمـی آمد.بعـد از
کنکاش مشـخص شـد که  250میلیون تومان درآمدی

که مامـوران مالیـات برای یـک تور گـردان نوشـته بودند
براسـاس پسـت های صفحه اینسـتاگرامش بوده است.
هرچند این اشـکال در حال رفع و رجوع است اما به طور
حتم این فعال را تـا ثابت کردن موضوع و حـل و فصل آن
دچار فرسایش و بدبینی به دستگاه مربوط کرده است.
دیگـر خبرها و سـنگ هایـی را که پیـش پـای کارآفرینان
عرصـه تولیـد و گردشـگری اسـتان قـراردارد در شـماره
های بعـدی روزنامـه خراسـان جنوبـی خواهیـد خواند.

ماسک؛ شاید ارزان
گروه خبـر -اجباری شدن اسـتفاده از ماسک در مراکز
عمومـی و محل هـای تجمـع ،گـزارش هـای مردمـی از
تفـاوت و افزایش قیمت ماسـک را در پی داشـت و حتی
خبرهایی از رشد بیشـتر قیمت این کاالی پرمصرف در
روزهای کرونایی به ویژه در برخی داروخانه ها شـنیده
مـی شـد امـا سرپرسـت معاونـت امـور صنایـع سـازمان
صمـت ،از راه انـدازی خـط تولیـد ماسـک صنعتـی در
اسـتان و تولیـد روزانـه  10هـزار عـدد از ایـن کاال در
بیرجنـد خبـر داد کـه بـا قیمـت هـزار و  100تومـان در
اختیار مصـرف کننده قـرار می گیرد و بر همین اسـاس
توزیـع آن از دوشـنبه در  10مرکـز آغـاز شـده اسـت .
ایـن وعـده مسـئوالن درحالـی محقق شـد که پنـج عدد
ماسـک با قیمـت پنـج هـزار و  500تومـان ،در حالی به
فروش مـی رسـد کـه در برخـی مراکـز بـه دالیـل متعدد
چنـدان خبـری از خریـدار نیسـت و حتـی در برخـی
واحدهـا انبوهـی از بسـته های ماسـک روی پیشـخوان

مغـازه و امکان خریـد به هـر تعـداد فراهم اسـت .در این
بین شـاید نبود مشـتری یا به نظر یک فروشـنده ،مطلع
نبودن مردم سـبب شـده تا مغازه ها خلوت بماند .البته
فروشـنده ای دیگـر هـم مـی گوید کـه بـا شـروع فعالیت
روزانـه سـهمیه ماسـک هـای ارزان قیمـت را فروختـه
اسـت .همچنیـن ایـن سـوال نیـز مطـرح اسـت که آیـا به
راسـتی این ماسـک ها ارزان اسـت یا این که تخلفی در
فروش ماسـک در دیگر مراکز عرضه صورت می گیرد؟
آیـا کیفیـت ماسـک هـای عرضـه شـده هماننـد همـان
ماسـک هایی اسـت که به قیمـت گـران تـر در داروخانه
هـا و  ...عرضـه می شـود؟
در یـک خیابـان اصلـی فروشـنده ای از مراجعـات هـر
روزه مردمـی و ادامـه داشـتن طـرح صحبـت مـی کند و
ایـن کـه خیلـی در فـروش سـخت گیـر نیسـت امـا چنـد
بسـته هـم بـه یـک نفـر نمـی دهد.
به گـزارش خبرنگار مـا ،با این کـه قرار بود ماسـک های

ارزان قیمـت در مرحلـه اول در مناطـق محـروم شـهر
توزیـع شـود امـا طبـق آن چـه مـردم مـی گوینـد بیشـتر
مراکز عرضه به نوعی در جنوب شـهر واقع شـده اسـت.
ایـن موضـوع را رئیـس اتـاق اصنـاف اسـتان مـی پذیـرد
و وعـده مـی دهـد کـه تعـداد مراکـز عرضـه در شـمال
شـهر در صـورت نیـاز افزایـش یابد اما بیشـتر شـدن این
فروشـندگی هـا بـه اسـتقبال مـردم هـم بسـتگی دارد.
هم اکنون در جلسـه با تولیـد کنندگان مقرر شـد تولید
روزانه  10هـزار عدد ماسـک ادامـه یابد و خوشـبختانه
رونـد توزیـع در بیرجنـد بـا توجـه بـه پراکندگـی مراکـز
عرضـه روان اسـت.
«علیـزاده» ایـن را هـم مـی گویـد کـه کارشناسـان
بازرسـی و اصنـاف بـه منظـور بررسـی نحـوه فـروش و
اطلاع رسـانی بـه ایـن مراکـز اعـزام می شـوند چـرا که
باید فروش ماسـک ارزان قیمت را خوانا و بزرگ با درج
قیمـت به مـردم اعلام کنند.

خراسان جنوبی 61سال پیش
در روزنامه

گداها را گرفتند
روزنامـه خراسـان در شـماره  2941بـه تاریـخ  11شـهریور 1338در
مطلبـی در صفحـه  6آورده اسـت :از سـاعت  5بعـداز ظهـر روز پنـج شـنبه
 4شـهریورماه آقـای فرزیـن بـازرس شـهرداری بـا عـده ای از ماموریـن
شـهرداری بیرجنـد متکدیـان را جمـع آوری و بـا کامیـون بـه نواخانـه حمل
کردنـد ایـن قبیـل گداهـای سـمج و مصر بـا ازدحـام پـر صدائیکـه در مقابل
اتوبـوس هـا و مسـافرین داشـتند واقعـا ناراحتـی ایجاد مـی کردنـد و ضمنا
بـرای سـیاحان خارجـی و مسـافرین خارجـی موضوعـی قابـل تعجـب بـود.

 11قربانی جاده ای در  10روز
حسینقربانی 34-فقرهتصادفجادهایدراستانطی 10روزگذشته11کشته
و  44مجروح در پی داشت .رئیس پلیس راه استان با بیان این مطلب به خبرنگار
ما گفت :آخر هفته گذشته پر حادثه ترین روزها بوده است که سهم 41درصدی از
تصادفات اتفاق افتاده را به خود اختصاص می دهد .سرهنگ «رضایی» واژگونی
و خروج از جاده را با 46درصد و بی توجهی راننده به جلو را با 42درصد بیشترین
عللاینتصادفاتدانستوافزود 59:درصداینتصادفاتدرمحورهایاصلیو35
درصددرمحورهایروستاییرخداد.ویباگالیهازبعضیازرانندگانجادهایدر
رعایتنکردنقوانینراهنماییورانندگی،اظهارکردکهباوجودتوصیههایپلیس
درباره رعایت قوانین و مقررات ،متاسفانه شاهد حرکات خطر ساز و حادثه آفرین
در جاده های استان هستیم و کارشناسان عامل اصلی تصادفات به وقوع پیوسته
در جاده های استان را با وجود نقص فنی و استاندارد نبودن برخی از خودروها و
اشکاالت هندسی در نقاط حادثه خیز جاده ها ،خطای انسانی اعالم کرده اند.به
گفته وی خودروهای سواری با 85درصد بیشترین نقش را در تصادفات جاده ای
داشتهاندوبیشترمتوفیانومجروحان 31تا 40سال بودهاند.

برخورداری  1500روستایی از خدمات
فنی و حرفه ای
حسین قربانی  -هزار و 492روستایی با اجرای طرح جهادی از خدمات فنی و
حرفهایدرمناطقمحروماستانبامشارکتفنیوحرفهایوبسیجسازندگیبرخوردار
شدند.مدیر کل فنی و حرفه ای با اعالم این که در بخش دولتی  ۱۹مرکز آموزشی با
 ۱۲۰کارگاه در استان فعال است ،گفت :در این کارگاهها  ۵۵۰حرفه آموزشی ارائه
می شود .به گفته «حسین خوشایند»در بحث توانمندسازی مهارتی ،نیروهایی که
بسیج سازندگی استان شناسایی می کند ،آموزش می بینند«.هنری»رئیس بسیج
سازندگی استان هم با بیان این که امسال تشکیل تعاونیهای اشتغال زایی در حوزه
صندوقهای قرضالحسنه مردمی در دستور کار قرار دارد و از فضاهای کارگاهی دو
مجموعه بسیج سازندگی و اداره کل آموزش فنی و حرفهای برای اجرای کارگاهها و
برنامههای مشترک استفاده خواهد شد ،افزود :امسال استفاده از ظرفیت خیران در
پشتیبانیازصندوقهایقرضالحسنهدرحالپیگیریاستو ۲۵۰میلیونتومانبه
صورتقرضالحسنهدراختیارصندوقهاقرارگرفت.

