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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها

3

امام جمعه قاین:

خروجی جلسه

انتقاد خبرنگار ،خیرخواهانه باشد

حقانی  -نقد خبرنگاران از مسائل باید خیرخواهانه
باشد .حجت االسالم والمسلمین «رحمانی» امام جمعه
قاین در مراسم تجلیل خبرنگاران شهرستان ،با گرامی
داشت یاد وخاطره شهید صارمی و شهدای خبرنگار
و قدردانی از خدمات خبرنگاران گفت :خبرنگاری
خطر است و خیلی از خبرنگاران در صحنه های حوادث

پروتکل های کرونایی
محرم در  3شهرستان
دستورالعمل ستاد کرونا برای عزاداری های
محرم و صفر در نهبندان ،زیرکوه و سربیشه اعالم
شد .به گزارش«خراسان جنوبی» در کارگروه ویژه
محرم نهبندان که با حضورجمعی از مسئوالن
استانی و محلی برگزار شد ،دستورالعمل ستاد
کرونا برای محرم و صفر و محدودیت های مجالس
عزاداری و فعالیت هیئت ها در برگزاری برنامه
ها اعالم شد.
بنابر این گزارش حضور هیئت های مذهبی در
فضای باز و اماکن روباز ،رعایت کاهش ساعات
برگزاری مراسم (حداکثر  2ساعت) ،ممنوع
بودن جابه جایی هیئت ها و دسته روی ،استفاده
از طبل ،سنج و وسایل مشابه ،استفاده از ماسک
به صورت مستمر و ...از جمله دستور العمل هایی
بود که باید رعایت شود.
به گزارش خبرنگار ما از زیرکوه ،محور جلسه
مدیریت کرونایی این شهرستان نیز به برنامه
ریزی برای ایام عزاداری محرم و سفر برمی گشت
که خواسته «عربشاهی» فرماندار زیرکوه هم
رعایت پروتکل های بهداشتی در این ایام بود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان زیرکوه هم به
 81مورد مثبت کرونا در این شهرستان و به
رتبه هشتم زیرکوه در استان اشاره کرد.
دکتر«ناصری» نیز خواستار عدول نکردن
عزاداران از خط قرمزهای کرونایی شد.
گزارش خبرنگار ما از سربیشه هم حاکی است،
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرماندار در
جلسه ستاد مدیریت کرونای این شهرستان اعالم
کرد :مراسم عزاداری محرم و صفر مطابق پروتکل
های اعالمی ستاد ملی کرونا برگزار می شود.
«میرزاجانی» استفاده از ظرفیت های فرهنگی به
ویژه روحانیان مستقر و امامان جمعه را در پیشبرد
اهداف دستور العمل ها که تعادل بخشی بین
برگزاری مراسم عزاداری و حفظ سالمت مردم
است بسیار تاثیرگذار دانست.

خبرنگاران طالیه داران
جبهه جنگ نرم
خبرنگاران طالیه داران جبهه مقابله با تهاجم
فرهنگی و جنگ نرم دشمنان نظام هستند .رئیس
دانشگاه بزرگمهر قاینات در مراسم تجلیل از
خبرنگاران شهرستان گفت :امروز استکبار جهانی
از رسانه به عنوان مهم ترین ابزار برای دست یافتن
به منافع شوم خود و هجمه فرهنگی استفاده
می کند .دکتر سید «احسان شکیب» در ادامه به
نقش بی بدلیل خبرنگاران در تنویر افکار عمومی،
روشنگری و ارتقای سطح بینش جامعه و خنثی
سازی توطئه های دشمنان نظام اشاره و اظهارکرد
که خبرنگاران عوامل مؤثر در حوزه های سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی هستند و می توانند
جامعه را ارتقا دهند.

از گوشه و کنار استان

طبیعی و غیر طبیعی در میادین جنگ و حضور در بخش
های بیماران کرونایی ،خطر را با جان ودل خریده اند.
«کریمی» فرماندار قاینات هم اظهارکرد :خبرنگاری
حرفه پر مخاطره ای است و آن دسته از خبرنگارانی
که شغل و درآمد ثابتی ندارند فرمانداری آمادگی دارد
تا با پرداخت  100میلیون تومان از طریق صندوق

کارآفرینی امید برای آن ها شغل ایجاد کند .در ادامه
این مراسم رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی قاینات
هم گفت 14 :نشریه در شهرستان مجوز فعالیت
دریافت کرده اند که از این تعداد  6نشریه فعال است.
«میرزنگویی» ادامه داد :این شهرستان  11خبرنگار
فعال دارد.

نماز جمعه؛ در خوسف
نماز جمعه روز گذشته فقط در خوسف برگزار شد .بنا به اعالم شورای سیاست
گذاری امامان جمعه استان ،از آن جا که فقط خوسف در استان وضعیت زرد
دارد ،نماز عبادی سیاسی جمعه روز گذشته در این شهر برگزار شد.

اتصال  47مدرسه روستایی نهبندان
به اینترنت

طوماری که رانندگان در خصوص
کمربندی قاین به روزنامه ارسال کردند

 47مدرسه روستایی نهبندان به شبکه اینترنت پرسرعت متصل است .مدیر کل
آموزش و پرورش در گردهمایی معاونان این اداره کل در نهبندان ،گفت :تا پایان
سال 79روستای دیگر این شهرستان از مزایای اینترنت نسل  4برخوردار می
شود«.واقعی» با اشاره به آمادگی استان برای بازگشایی مدارس در نیمه شهریور
گفت :توجه به توسعه زیر ساختها به ویژه در روستاها و مناطق محروم استان
و اتصال مدارس به شبکه ملی اطالعات ،نیاز مبرم آموزش و پرورش در آستانه
بازگشایی مدارس است.او با بیان این که باید تالش کنیم تا دانش آموزی از
تحصیل بازنماند ،افزود :با برنامه ریزی دقیق و نظار ت مستمر باید فضایی
ایجاد شود که با وجود پراکندگی باالی جامعه به ویژه در مناطق کویری ،عدالت
آموزشی و اجتماعی بین دانش آموزان برقرار شود.

کمربند مرگ

 51نوعروس قاین کمک جهیزیه گرفتند
 51سری کمک جهیزیه به ارزش  765میلیون تومان در دومین مرحله رزمایش
کمک مومنانه به نوعروسان قاینی اهدا شد.فرمانده سپاه ناحیه قاینات گفت:
در مرحله اول رزمایش کمک مومنانه نیز همین تعداد نوعروس کمک جهیزیه
دریافت کردند .سرهنگ «هزاری» ادامه داد:درادامه رزمایش ،دو میلیارد و789
میلیون تومان کمکهای نقدی و غیر نقدی بین نیازمندان شهرستان توزیع
شد .در حاشیه این مراسم از خبرنگاران فعال قاینات در حوزه سپاه تجلیل شد.

گروه شهرستان ها
یکی از شریان های مواصالتی پرتردد خراسان جنوبی
و شرق کشور کمربندی شهر قاین است و دالیلی هم که
بر این موضوع صحه می گذارد واقع شدن آن در مسیر
دوغارون -یزدان و زاهدان  -مشهد است که روزانه
چندین خودروی سبک و سنگین از مقاصد مشهد،
کرمان ،بندرعباس ،زاهدان و بیرجند از این مسیر عبور
می کند.دالیل دیگری که سبب ترافیک سنگین این
مسیر شده است ،وجود کارخانه سیمان قاین و تولید
بیش از  2هزار تن چغندرقند و  6هزار تن زرشک در
شهرستان است که طی سال و فصل برداشت محصوالت
برتعدادخودروهادرکمربندیقاینمیافزاید.بهگزارش
«خراسانجنوبی»نداشتنعرضاستانداردوقرارگرفتن
در مسیر منطقه گردشگردی بوذرجمهر ،باغ ها و ییالق
های شاهیک ،زبر ،دستجرد و پارک جنگلی قهستان
سبب شده است تا حوادث رانندگی بسیاری در این کمر
بندی رخ دهد و جان و مال بسیاری از کاربران جاده ای را
به مخاطره بیندازد.
بنابر این گزارش ،آن چه بر دغدغه کاربران جاده ای
کمربندی قاین افزوده است بهره برداری از فاز یک
مجتمع فوالد قاینات است که به طور حتم بر ترافیک
سنگین و حوادث جاده ای این مسیر خواهد افزود.به

همین دالیل جمعی از رانندگان خودروهای سنگین
عبوری و محلی طوماری را امضا و به خبرنگار روزنامه
خراسان جنوبی در قاین ارسال کردند و خواستار توجه
جدی مسئوالن راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل
جاده ای برای روکش آسفالت ،تعریض و دوبانده سازی و
تامین روشنایی کمر بندی قاین شدند.
آن ها در ادامه این سیاهه اعالم کردند« :گوش اگر گوش
من و ناله اگر ناله توست» با ابراز تاسف آن چه در خراسان
جنوبی به جایی نرسد فریاد است چرا که برخی مسئوالن
کمترین توجه را به مطالبات مردم دارند.

بی انصافی درباره آسفالت
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ادعای کاربران
جاده ای را درباره فرسودگی آسفالت کمربندی شهر
قاین و این که طی  20سال گذشته هیچ اقدامی
برای به سازی و روکش آسفالت آن انجام نشده است
از روی بی انصافی دانست و گفت :از ابتدای سال از

میزبانی عشایر«قیصار»

چادر نشینی مسئوالن

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،مدیرکل امور عشایری و فرماندار قاینات
 ،مهمان چادرنشینان  18محله عشایری قیصار قاینات شدند تا از خواسته
ها و چالش های پیش روی آن ها مطلع شوند .به گزارش«خراسان جنوبی»
اجرای خط انتقال آب به محله های عشایری ،رفع موانع اجرای کامل زنجیره
گوشت ،حذف چالش های پیش روی آن ها با منابع طبیعی ،حفر چاه به جای
قنات ،دریافت تسهیالت قرض الحسنه و  ...از خواسته ها و مطالبه هایی بود که
نمایندگان عشایر از مسئوالن خواستار تحقق آن شدند.

گردهمایی دهیاران ارسک
دهیاران بخش ارسک گردهم آمدند .بخشدار ارسک در این گردهمایی از
دهیاران به عنوان خط مقدم خدمت رسانی به مردم محروم نام برد و از آن ها
خواست ارتباط محکم تری با بخشداری داشته باشند و از بیان خواسته ها و
مطالبه های مردمی نهراسند.دیگر خواسته مهندس«نیک پور» از دهیاران،
ارائه نظرهای خالقانه و طرح های عملیاتی و اشتغال زا برای بازگشت روستاها
به کارکرد اصلی خود یعنی خودکفایی بود.

این مسیر  10کیلومتری روکش آسفالت و لکه گیری
 6کیلومتر در دستور کار قرار گرفته است و به تناسب
اعتباری که تخصیص می یابد این کار انجام می شود.
مهندس«جالل زاده» تعریض این محور را در قالب طرح
دو بانده سازی محور بیرجند -قاین اعالم کرد که در
دستور کار اداره کل راه و شهرسازی قرار دارد.

تعریض در دستور کار
رئیس اداره راه و شهرسازی قاینات نیز از در دستور کار
بودن تعریض کمربندی شهرقاین خبر داد و گفت :تملک
ها ،تعریض و زیرسازی کمربندی انجام شده و قرار است
پیمانکاری برای اتمام عملیات اجرایی پروژه گرفته شود
تا عملیات اجرایی پروژه شروع شود.
مهندس« دروازبان» اعتبار اجرای این پروژه را از محل
منابع ملی اعالم و اظهار کرد که پروژه کمربندی شهر
قاین جدا از پروژه دوبانده سازی محور بیرجند -قاین
است.

مدیرکل راهداری
و حمل و نقل
جاده ای :از
ابتدای سال از
این مسیر 10
کیلومتری روکش
آسفالت و لکه
گیری  6کیلومتر در
دستور کار قرار
گرفته است و به
تناسب اعتباری که
تخصیص می یابد
این کار انجام می
شود

پیشخوان های کرونایی در قاین
آن چه سیاهه کاغذ خبر خبرنگار «خراسان جنوبی»
در بازدید میدانی از شهر قاین شد این بود که عمده
اماکنی که در شهر پروتکل های بهداشتی را برای
مقابله با ویروس کرونا رعایت نمی کنند دفاتر
خدماتی ،پیشخوان و  ...بخش خصوصی هستند
و یکی از دالیل عمده این بی توجهی ،نبود نظارت
های الزم بر آن هاست.به گزارش خبرنگار ما ،با
ابراز تاسف دفاتر پیشخوان که مأموریت های زیادی
از قبیل تعویض دفاتر بیمه ،شناسنامه ،کارت ملی
و ...و به تازگی نیز احراز هویت افراد برای سهام
عدالت به آنان واگذار شده است به محل تجمع و
ازدحام افراد بسیاری مبدل شده است.همچنین با
توجه به این که برخی از دفاتر با وجود مأموریت های
فراوان و کثرت مراجعان از فضای مناسب و متراژ
کمتری برخوردار است ،این موضوع سبب ازدحام
مراجعان در داخل یا در ورودی این دفاتر شده است
که این موضوع مشکالتی را برای دیگر شهروندان
فراهم آورده است.افزون براین مشاهده می شود
برخی از عوامل داخل این دفاتر بدون ماسک هستند

وکمترین لوازم بهداشتی وضد عفونی هم در اختیار
مراجعان قرار نمی گیرد اما سخت گیری های بی
مورد بعضی از دفاتر ،افزون بر سرگردانی و اتالف
وقت مراجعان گاهی هزینه هایی را نیز بر آن ها
تحمیل می کند به عنوان مثال پیرزن روستایی عصا
به دست برای تهیه و خرید یک عدد استامپ شخصی
در بازار به دنبال مغازه نوشت افزار می گشت.
در گفت و گو با خبرنگار ما ،خواسته شهروندان
از مسئوالن این بود که به پاس زحمات و خدمات
ارزشمند مدافعان سالمت و پیشگیری از وقوع
هرگونه حادثه ای ،دست کم بازرسی های روزانه
خود را از این دفاتر افزایش دهند و برای توجیه
مسئوالن امر اقدام کنند تا آن ها به سالمتی مردم
بی تفاوت نباشند.خبرنگار «خراسان جنوبی» این
موضوع و خواسته شهروندان قاینی را با فرماندار
مطرح کرد که «کریمی» نیز به معاون سیاسی و
امنیتی اش دستور داد جلسه ای با مسئوالن مربوط
برای رفع این مشکل برگزار کند تا این مشکل
اساسی رفع شود.

«شوسف» لرزید
زمین لرز های به بزرگی  3.2درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر)
شوسف نهبندان را لرزاند و بنا به گفته مسئوالن خسارت نداشت .به
گزارش«خراسان جنوبی» بنابر اعالم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،این
زلزله ساعت  9:28روز پنج شنبه رخ داد.

مطالبه علما روی کاغذ فرماندار
فرماندار درمیان با علمای تشیع و تسنن روستاهای بخش قهستان به شور نشست تا
دیدگاه ها و نظرات آن ها را برای توسعه این بخش جویا شود و از خواسته ها و مطالبه
هایآناننیزآگاهییابد.بهگزارش«خراسانجنوبی»تامینآبشربپایداروپیگیری
رفع یا کاهش قطعی های مکرر با برنامه ریزی اصولی ،رفع مشکل زمین های موات
و پیگیری به نتیجه رسیدن توسط منابع طبیعی ،شهرداری و دهیاران ،درخواست
توسعه زیرساخت های روستاها ،تامین و واگذاری زمین برای احداث خانه و محل
کسب و کار جوانان ،ارائه امتیاز و تسهیالت برای راه اندازی مجتمع های گلخانه ای
و دامداری ،راه اندازی پمپ بنزین و گازوئیل ،راه اندازی ایستگاه آتش نشانی و پایگاه
امدادی اورژانس از مهم ترین خواسته های علمای بخش قهستان از فرماندار درمیان
بود.امام جمعه قهستان هم در این نشست نقش ویژه روحانیان برای بیان مشکالت
مردمدرمناطقوهمچنیناثرگذاریمثبتآناندراینگونهمواردرایادآورشد.حجت
االسالموالمسلمین«راستگو»ضرورتتوجهوفعالیتمستمردرزمینهفرهنگسازی
استفاده صحیح از نعمات و مواهب الهی نظیر آب را بسیار مهم و کاربردی دانست.
فرماندار درمیان هم گفت :این شهرستان از نمونه های بارز وحدت و الفت اهل تشیع
و تسنن در استان و کشور است«.حسینعلی بخشی» اجرای رزمایش مواسات و کمک
مومنانه پیرو فرمایش مقام معظم رهبری و هدایت و راهبری خردمندانه ایشان در
عرصه های مختلف را سبب دلگرمی و ایجاد امیدواری دانست و اظهارکرد که حضور
بنیاد علوی در شهرستان درمیان برای رفع چهره محرومیت و اشتغال زایی امتیازی
بزرگ با توجه به محدودیت های اعتباری است.فرماندار از تشکیل جلسه های
تخصصی برای بررسی  ،تصمیم گیری و پیگیری موارد مطرح شده در این نشست به
منظور رفع و کاهش مشکالت خبر داد.

