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●●چند روز است که شبکه های دیجیتال نهبندان
از شبکه  10به بعد دچار اختالل شده و ظاهرا
پیگیری خاصی هم در شهرستان برای رفع این
مشکل انجام نشده است .مسئوالن ضمن تماس
با صدا و سیما این موضوع را پیگیری کنند.
●●برنامه آموزش و پرورش استان برای معلم هایی
که در این شرایط فعالیت مدارس ،چندان تحرکی
در فضای مجازی برای آموزش دانش آموزان
ندارند چیست ؟ آیا نباید نظارتی بر این کار انجام
شود؟ وقتی معلم کم کار باشد ،کار والدین برای
هدایت دانش آموز سخت تر می شود.
●●پرداخت وام ازدواج ربطی به برگزاری جشن
عروسی ندارد .خیلی ها در این ایام سعی می کنند
اسباب الزم را خریداری کنند اما با این حال سنگ
اندازی ها در پرداخت وام ازدواج ادامه دارد .در
حالی که روز به روز بر قیمت کاالها افزوده و توان
خرید زوج ها و خانواده ها کم می شود ،دلیل این
همه تعلل در پرداخت وام ازدواج چیست؟
●●برای کاری به روستای حاجی آباد بیرجند
رفتم اما در کمال تاسف در این شرایط کرونایی
با صحنه هایی مواجه شدم که جای سوال بسیار
بود .بسیاری از ساکنان در تردد های خود ماسک
نداشتند و چندان به رعایت دستورهای بهداشتی
خود را مقید نمی دانستند .کاش مسئوالن سری
به این منطقه می زدند و چاره ای می اندیشیدند.

تجربه های تلخ استان
از زلزله های ویرانگر در شهر و روستا

با بهره برداری از بزرگترین پروژه
فوالدی استان اتفاق می افتد

خراسان جنوبی در آستانه
یک پدیده بزرگ اقتصادی

مجتمع فوالد قاینات در حالی نیمه دوم امسال به
بهره برداری می رسد که پس از سال ها تالش و در
گام نخست و به زودی برای فعالیت واحد احیای
مستقیمخود 180نیروازبینواجدانآقاوخانمبه
کار خواهد گرفت و با این اقدام خراسان جنوبی در
آستانهیکپدیدهبزرگاقتصادیقرارمیگیرد.به
گزارشخبرنگارمابرایناساسنیروهایالزمازبین
متقاضیانمقاطعتحصیلیلیسانس،فوقدیپلمو
دیپلمجذبمیشوند.برابراینگزارشمتقاضیان
واجد شرایط در رشته های برق،صنایع  ،مکانیک
 ،عمران ،رایانه  ،محیط زیست ،شیمی ،مواد و
متالوژی،حسابداری،مدیریتوبهداشتمیتوانند
از 31شهریورتاهفتممهربهسامانهبرگزاریآزمون
بهنشانی buqaen.ac.irمراجعهوثبتنامکنند.از
جملهشرایطمهمایناستخدامایناستکهحداقل
 60درصد پذیرفته شدگان لیسانس از نیروهای
بومی استان یا ساکن شهرستان های همجوار با
کارخانهتاشعاع 100کیلومتریآنخواهندبود.

 ۱۰۰برنامه شاخص برای
هفته دفاع مقدس
قاسمی-صدبرنامهشاخصطیهفتهدفاعمقدس
در استان اجرا می شود .امسال به دلیل چهلمین
سالگرد دفاع مقدس برنامه ها و پاسداشت این
واقعه تاریخی انقالب اسالمی پر رنگ تر و از سوم
خرداد شروع شده است و تا پایان سال ادامه دارد
ودراینمدتنیزدوهزاربرنامهمختلفباهمکاری
دستگاه های اجرایی ،نظامی ،امنیتی و ...برگزار
شده است اما آن طور که مدیر کل بنیاد حفظ آثار و
نشر ارزش های دفاع مقدس در جمع خبرنگاران
گفت :صد برنامه به صورت محوری و شاخص
در هفته دفاع مقدس امسال انجام می شود که
افتتاحنمایشگاهاقتدارچهلدرحسینیهجماران،
تجلیل رزمندگان دوران دفاع مقدس در دستگاه
ها و مراسم سخنرانی ویدئو کنفرانس مقام معظم
رهبری ،رونمایی از  10کتاب مکتوب و صوتی
از خاطرات رزمندگان و شهدا و ...از آن جمله
است .خبر جدید و مهم سرهنگ «فالحی» آغاز
ساخت مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان
در بیرجند بود که وی تاخیر در اجرای آن را موجب
افزایشهزینههایساختخواندوتاکیدکرد:برای
احداثاینپروژهفرهنگی 35میلیاردتوماناعتبار
نیاز است و انجام این پروژه نیاز به شروع در استان
و مشارکت همه دستگاه ها و خیران دارد تا چهار
فاز موزه به سرانجام برسد .به گفته وی ساخت14
یادمانشهدایگمنامبادومیلیاردتوماناعتباردر
استانپیشبینیشدهکههفتمورددرحالتکمیل
استوبقیهدرهفتهدفاعمقدسآغازمیشود.

کنتور هوشمند در 1700
چاه کشاورزی
دو هزار و 106حلقه چاه کشاورزی در خراسان
جنوبی وجود دارد که هزار و 751چاه مجهز به
کنتورهوشمندشدهاست.مدیردفترمطالعاتپایه
منابعآبشرکتآبمنطقهایگفت:افتسطحآب
هایزیرزمینیاستاندرسالآبی98-97بهطور
متوسط ۲۱سانتی متر نسبت به مدت مشابه سال
قبلکاهشداشت«.شهابیفرد»اظهارکرد:دشت
سده با  65سانتی متر ،خضری با  58سانتی متر و
سرایانوبیرجندهرکدامبا45سانتیمتربیشترین
افت آب در استان را داشته اند .او تعداد دشت های
ممنوعه و ممنوعه بحرانی استان را به ترتیب  18و
هشت مورد دانست و دشت های خضری ،سده،
سرایان ،فردوس ،بشرویه ،طبس ،دستگردان و
درمیانرادشتهای ممنوعهبحرانیاعالمکرد.

 

گسلهایفعالزیرستون
 1000هکتاربافتفرسوده
تاریخ زلزله های به وقوع پیوسته در خراسان جنوبی را
که ورق می زنی برخی صفحات این کتاب از مخاطرات
طبیعیمرگبارومخربیسخنمیگویدکهازذهنتاریخ
منطقه محو نخواهد شد و زلزله های زیرکوه ،خضری،
فردوس و طبس از آن جمله است .دیروز سالگرد زلزله
 7/8ریشتری بود که در چشم به هم زدنی شهر طبس
را با خاک یکسان کرد و جمع زیادی هم جان خود را
از دست دادند ،البته روز گذشته هم در چهل و دومین
سالروز این واقعه تلخ ،بار دیگر زمین در طبس لرزید و هر
چند شدت آن 2/5ریشتر بود و در عمق  6کیلومتری،
رخ داد اما خود زنگ هشداری بود که به صدا درآمد.
بنا بر اعالم مسئوالن ،خراسان جنوبی سومین استان
زلزله خیز کشور است که  ۵۰گسل فعال دارد و به طور
متوسط هر  ۱۲سال یک بار ،زلزله ای باالی  6ریشتر در
ایناستانرخدادهاستواینموضوعلزومتوجهبهحذف
بافتهایفرسودهونظارتجدیتربرساختوسازهادر
شهروروستارادوچندانمیکند،بافتهاییکهدرشهر
بیش از  1007هکتار را شامل می شود.

رئیسمرکز
لرزهنگاریبیرجند:
درششماهامسال
 380زلزلهدر
استانبهثبت
رسیدکهنسبتبه
مدتمشابهسال
قبلکاهشدارد

رئیس مرکز لرزهنگاری بیرجند در گفت و گو با خبرنگار
ما از فعالیت همه گسل های
استان خبر می دهد و می
معاونادارهکل
گوید که در شش ماه امسال
راهوشهرسازی:
 380زلزله در استان به ثبت
درمجموع1007
رسید که نسبت به مدت مشابه
هکتاربافت
سال قبل کاهش دارد .به گفته
فرسودهوناکارآمد
«هاشمی» بزرگ ترین زمین
شهریدراستان
لرزه در این مدت 4/5ریشتر
وجود دارد
بود و بیشترین تعداد زلزله هم

در درح ،طبس ،نهبندان ،سربیشه ،آرین شهر و خوسف
ثبت شد .به گفته وی ،گسل جنوب بیرجند در این مدت
فعالیت زیادی داشت که شاید یکی از دالیل آن آزاد
سازی انرژی زمین باشد.

 37درصد جمعیت  7شهر در بافت
فرسوده

روزنامه خراسان در شماره  3052به تاریخ  26دی 1338در مطلبی
در صفحه  6آورده است :ساعت  9صبح روز جمعه  17دیماه آقای دادور
استاندار به اتفاق آقایان فرماندار ،شهردار ،رئیس دادگاه و عده ای از
روسای ادارات از تاسیسات آب بیرجند بازدید به عمل آوردند .از چاه عمیق
شماره  2و پمپ چاه ها که آب را با فشار به منبع هدایت می کند دیدن کردند
و توضیحات الزم توسط فرماندار و شهردار داده شد .ضمنا ساختمان های
مشخص مانند پادگان ،اداره دارایی و  ...مورد توجه واقع شد.

استان را  34و اراضی ناهمگون شهری را  153هکتار
و مجموع مساحت محالت هدف شناسایی شده در
استان را هزار و  271هکتار اعالم می کند .او پرداخت
تسهیالت نوسازی و بافت فرسوده شهری به ازای هر
واحد در بیرجند را  80میلیون تومان و در دیگر شهرها
 60میلیون تومان می داند و تاکید می کند که اگر
ساخت و ساز از طریق سازندگان حرفه ای دارای پروانه
انبوه سازی انجام شود این مبلغ در شهر بیرجند به170
میلیون تومان و در دیگر شهرها به  140میلیون تومان
افزایش می یابد.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و
شهرسازی هم با بیان این که 37درصد جمعیت شهری
هفت شهرستان بیرجند ،خوسف ،نهبندان ،قاینات،
بشرویه ،سرایان و فردوس در بافت فرسوده زندگی می
کنند ،افزود :در مجموع 1007هکتار بافت فرسوده
و ناکارآمد شهری در استان وجود دارد که  37درصد
جمعیت شهری در نقاط یادشده ساکن هستند و
نوسازی منازل مسکونی ضروری است.
به گفته مهندس «علیزاده» مساحت کل بافت فرسوده
مصوب استان در شهرهای
بیرجند ،قاینات ،سرایان،
مدیرکلبنیاد
فردوس ،بشرویه و نهبندان
مسکن44:هزارو
معادل  ۴۹۱هکتار و مساحت
 11واحددربیش
بافت فرسوده شهرستان
از 780روستای
بیرجند ۲۳۰،هکتار و
استانمقاومسازی
روستاهای ادغام شده استان
شدهاست
 ۲۱۹هکتار است.
وی مساحت محدوده تاریخی

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی هم با اشاره به
سرشماری نفوس و مسکن سال  95می گوید88 :هزار
و  835واحد مسکن روستایی در هزار و 752روستای
دارای سکنه استان وجود دارد که از این تعداد44هزار و
11واحددربیشاز 780روستامقاومسازیشدهاست.
به گفته «آسمانی مقدم» 28هزار و  29واحد روستایی
بعد از سال  84تاکنون نوسازی و بازسازی شده است و
 38درصد مسکن روستایی استان فاقد استحکام بنا وکم
دوامو 12درصدهمنیمهبادواماست.بهگفتهوی50/5
درصدواحدهایمسکونیروستاییاستاندرحالینیمه
مقاوم و کم مقاوم است که میانگین کشوری مقاوم سازی
واحدهای روستایی حدود 43/5درصد است.

دو میلیارد و  129میلیون ریال از شهریه مدارس
غیردولتی استان به والدین دانش آموزان برگشت
داده شد .معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان
سازمان صمت گفت :با توجه به تعدیل شهریه مدارس
غیردولتی ،با پیگیری این معاونت دو میلیارد و 129

میلیون ریال به والدین دانش آموزان برگشت داده شد.
به گفته «تهوری» این مبالغ مربوط به فعالیت های فوق
برنامه و غیردرسی بوده است که به واسطه شیوع کرونا
و تعطیلی مدارس در سال تحصیلی  ۹۸ _۹۹از سوی
مدارس به دانش آموزان ارائه نشده است.

برگشت 200میلیونی
شهریه به والدین
فعالیت خوابگاه دانش آموزی با نصف ظرفیت
خوابگاه مدارس و مراکز شبانه روزی استان با نصف ظرفیت با رعایت پروتکل های
بهداشتیمجازبهپذیرشدانشآموزهستند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان با اعالم این که برای مدارس شبانه روزی پروتکل های
ویژهایدرنظرگرفتهشد،گفت:خوابگاههایمدارسومراکزشبانهروزیبانصفظرفیت
ورعایتکاملپروتکلهایبهداشتیازجملهضدعفونیمستمرومرتبخوابگاههاقبل
از ورود و خروج دانش آموزان ،سرویس های بهداشتی ،راهروی خوابگاه ها و  ...مجاز به
پذیرشدانشآموزهستند.بهگفته«واقعی»هماکنون 69مدرسهخریدخدماتباحدود
هفتهزاردانشآموزدختروپسراستاندردورههایمختلفتحصیلیفعالیتمیکنند
که ازاینتعداد 57مدرسهدردورهابتدایی 10،مدرسهدردورهمتوسطهاولودومدرسه
دردورهمتوسطهدومدرمناطقمرزیوروستاهایمحرومفعالاست.

پرداخت 3.2میلیارد تسهیالت کرونا به فعاالن
فرهنگ و هنر
حسین قربانی – سه میلیارد و 193میلیون تومان تسهیالت آسیب دیدگان کرونا به
اصحاب فرهنگ و هنر استان پرداخت شد .معاون امور هنری و سینمایی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی با اعالم این که فعاالن فرهنگ و هنر استان تا پایان شهریور
برای ارائه درخواست استفاده از تسهیالت کرونا فرصت دارند ،گفت :خراسان جنوبی
با پرداخت سه میلیارد و  193میلیون تومان تسهیالت ویژه آسیب دیدگان کرونا ،رتبه
اول در بین استان ها را کسب کرد.
سید «علی زمزم» با اشاره به این که  301پرونده درخواست تسهیالت از سوی فعاالن
فرهنگ و هنر و فعاالن قرآنی استان ثبت شده است ،تاکیدکرد که از این تعداد 93
فقره خویش فرما 56 ،فقره رسمی و  154فقره بدون بیمه بوده اند و تعداد کل اشتغال
به نفرات ثبت شده نیز  418مورد است.
به گفته وی مجموع تسهیالت درخواستی این پرونده ها چهار میلیارد و  860میلیون
تومان است که از این مبلغ یک میلیارد و  438میلیون تومان خویش فرمایی2 ،
میلیارد و  681میلیون تومان کسب و کارهای رسمی و  919میلیون تومان غیر
رسمی بوده است .او با بیان این که افراد بدون بیمه یا اعضای صندوق هنرمندان
تا  31شهریور برای ثبت نام در سامانه کارا مهلت دارند ،افزود :پرداخت اقساط این
تسهیالت از آبان آغاز می شود.

افزایش بیماران کرونایی
آماربیمارانکروناییدرخراسانجنوبیطی ۲۴ساعتگذشتهاز ۴۷به ۶۰نفرافزایش
یافت.معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیبیرجندگفت:هماکنون۱۶۴بیمارحادتنفسی
دربیمارستانهایاستانبستریهستندکهتستکرونای ۶۰نفرازآنانمثبتاعالمشده
است.دکتر«جاللاحمدی»افزود:از ۶۰بیمارمبتالبهکرونا ۹،نفردربخشهایآیسی
یو بستری شده اند که حال سه نفر از آنها وخیم است .وی گفت :در ۲۴ساعت گذشته،
مورد فوت ناشی از کرونا در استان نداشته ایم و آمار جانباختگان 148نفر است .شایان
ذکر است تعداد بیماران کرونایی استان طی 24ساعت 13نفر افزایش داشته است و بر
اساساعالموزارتبهداشت،استانهمچناندروضعیتهشداربهسرمیبرد.

بازداشت  23خرده فروش مواد مخدر
درراستایاجرایطرحارتقایامنیتاجتماعیدربیرجند 23خردهفروشموادمخدر
دستگیرشدند.رئیسپلیسمبارزهباموادمخدراستانگفت:اینطرحدرراستایتامین
امنیتاجتماعیوروانیشهرونداندرنقاطآلودهبیرجندبهاجرادرآمد.بهگفتهسرهنگ
«شاهوردی» مأموران با اقدامات اطالعاتی و پلیسی و در پاک سازی از این محلهها ۳۲
خردهفروشموادمخدررادستگیروبهمراجعقضاییمعرفیکردند.

خراسان جنوبی  66سال پیش    
در روزنامه

بازدید از تاسیسات آب بیرجند

انصاری

ثبت  380زلزله در  6ماه
از میان خبرها

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

 50/5درصد واحدهای مسکن
روستایی استان نامقاوم

رویداد

گالیه های روستاییان استان در اتاق معاون وزیر
انصاری-اعضای مجمع نمایندگان استان به دیدار معاون وزیر جهاد کشاورزی
و رئیس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور رفتند و ضمن طرح
مشکالت استان ،رسیدگی سریع تر به گالیههای روستاییان استان از منابع
طبیعی را خواستار شدند .رئیس مجمع نمایندگان استان گفت :با همه
اقدامات انجام شده ،در تمام دهگردشیها مردم از منابعطبیعی گالیههایی
دارند که باید هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی شود« .خسروی» با تأکید
بر پراکندگی ،مرزیبودن ،خشکسالی چندین ساله و وسعت استان اظهارکرد
 :اختصاص اعتبارات حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری نیازمند نگاه ویژه است.
در این دیدار سایر نمایندگان استان هم به بیان دیدگاههای خود پرداختند و
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز گزارشی از فعالیتها و مشکالت حوزه
کاری خود ارائه کرد که در پایان رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور برای اختصاص اعتبار ویژه قول مساعد داد.

دغدغه  250میلیاردی
برای  190پروژه مدرسه سازی
 190پروژه عمرانی حوزه مدارس در دست اجراست که برای اتمام آن حدود
 ۲۵۰میلیارد تومان نیاز است .مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس با
اعالم این که امسال  ۱۶میلیارد تومان تعهد برای ساخت مدارس داشته ایم
و پیشبینی می شود این تعهد تا پایان سال به بیش از  ۳۰میلیارد تومان برسد
گفت :طرح آجر به آجر با هدف و راهبرد جمع آوری کمکهای خرد مردم کلید
خورد و در این طرح هر خیر به میزان وسع خود در مدرسهسازی شریک میشود.
«چاوشان» با بیان این که طرح آجر به آجر ،اقدامی نوآورانه در راستای جذب
خیران خرد است ،افزود :سال گذشته  ۲۴میلیارد تومان از تعهد خیران معادل
 ۷۰درصد محقق شده است .به گفته وی امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا
جشنواره خیران مدرسهساز برگزار نشد.

