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 2اخبار
با هدف برخورداری جمعیت 16
هزار نفری انجام شد

تدوین طرح جامع مهرشهر

حسین قربانی – طرح جامع مهرشهر بیرجند
در قالب هشت زون بر اساس نیازهای موجود
و برای ایجاد زیرساخت های الزم تدوین شده
است تا جمعیتی بیش از  16هزار نفر از فضاهای
ورزشی ،درمانی و آموزشی و فضای سبز مناسب
برخوردار شوند.معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری روز گذشته در حاشیه کلنگ زنی
احداث سه پروژه آموزشی ،ورزشی و فضای سبز
در جمع خبرنگاران با اشاره به این که عملیات
اجرایی تعدادی از پروژه های بسیار اثربخش در
شهر بیرجند به خصوص در شمال شهر با هدف
تعادل بخشی به فضاهای مورد نیاز شهروندان
آغاز شد ،افزود  :طی یک ماه گذشته با برنامه
ریزی مناسبی که برای تامین زمین مورد نیاز
وکاربری های الزم با همکاری دستگاه های
اجرایی در کمیسیون های مربوط انجام شد،
حدود  18هزار مترمربع برای دهمین بوستان
و بازارچه محله ای مهرشهر اختصاص یافت و دو
فضای آموزشی که یکی مدرسه  6کالسه است،
کلنگ زنی شد .به گفته مهندس «میر جعفریان
»با هدف رفع کاستی های فضای آموزشی افزون
بر  100کالس در حال احداث ،با ساخت این
دو مدرسه ،امیدواریم دانش آموزان این منطقه
دغدغه فضای آموزشی نداشته باشند.

نقش هنر بر بافت  100هزار

متر فرش

انصاری 50 -هزار بافنده استان در  6ماه امسال
100هزار متر مربع فرش بافتند .رئیس اتحادیه
فرش دست باف استان در گفت و گو با خبرنگار
ما ،ارزش فرش های بافته شده را  90میلیارد
تومان اعالم کرد و گفت :آماری از صادرات فرش
های تولید شده در دست نیست زیرا صادرات
نسبت به سال های گذشته کمتر است .به گفته
«کامیابی مسک» فرش مود و قهستان ثبت
جهانی شده است.
او با بیان این که این هنر کم و بیش مشتری های
خارجی دارد ،افزود :آن چه امسال در دنیا رقم
خورده است این که صادرات فرش تولیدی
ایران در جهان از مقام اول به سوم افت کرده که
این موضوع نشئت گرفته از تحریم ها و منسجم
نبودن مدیریت است .وی نبود بیمه را از مشکالت
بافندگان فرش دست باف استان دانست.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

خوش خبر ،سرپرست استانداری
«ناصرخوشخبر»باحکموزیرکشوربهعنوانسرپرست
استانداری خراسان جنوبی منصوب شد .در متن حکم
رحمانی فضلی آمده است « :با عنایت به مراتب تعهد
و تجارب به موجب این حکم جناب عالی را با حفظ
سمت به عنوان سرپرست استانداری خراسان جنوبی
منصوب می نمایم .توفیق شما را در انجام وظایف و امور

محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم » .الزم به ذکر
است خوش خبر معاونت سیاسی استانداری خراسان
جنوبی را هم بر عهده دارد .به گزارش خبرنگار ما،
«محمدصادق معتمدیان» ،استاندار پیشین خراسان
جنوبیازآذر ۹۷درایناستانمشغولبهکارودرجلسه
یک شنبه هیئت وزیران به عنوان استاندار خراسان

گوجه های الکچری
انصاری

تا چند روز پیش وقتی روی کفه ترازو قرار می گرفت
قیمت آن از سه تا چهار هزار تومان بیشتر نبود و حتی
به صورت جعبه ای به قیمت بسیار مناسبی به فروش
می رسید اما به یک باره روی نردبان ترقی رفت تا از
قافله گرانی های بی حد دیگر اقالم جا نماند.
گوجـه فرنگی این روزهـا گوی افزایـش قیمت را حتی
از برخـی میـوه هـا نیز ربـوده اسـت تـا جایـی که تـا 13
هزارتومـان هـم به مشـتری عرضـه مـی شـود و در کنار
آن هـم پیاز پـا روی پلـه افزایش قیمت گذاشـته اسـت.
بررسـی میدانـی خبرنـگار مـا حاکـی از آن اسـت کـه

در هفتههـای اخیـر بـا ادامـه دار شـدن التهـاب بـازار،
قیمـت هـر کیلـو گوجـه فرنگـی بـه یـک بـاره افزایـش
چنـد برابـری را تجربـه کـرده اسـت بـه گونـه ای کـه از
حـدود چهارهـزار بـه  12تـا  13هـزار تومـان افزایـش
یافتـه اسـت در حالـی کـه دالیـل متعـددی بـرای آن
اعلام مـی شـود.
آن طور که رئیس اتحادیه میوه و تره بار بیرجند به
خبرنگار ما می گوید؛ گوجه فرنگی ،در چند وقت
اخیر افزایش قیمت زیادی داشته و علت این موضوع
سرمای زودرسی است که به گوجه های شیراز آسیب
زده است اما باز هم گوجه 13هزار تومانی در بازار
بیرجند نسبت به استان های همجوار ارزان تر است

یک ماه از بازنشستگی رئیس گذشت

اداره دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه با یک کارمند
ضحی-خراسانجنوبیباداشتنمرزمشترکباکشور
افغانستان ،باید از هم مرز بودن با این کشور به عنوان
یک ظرفیت بی بدیل برای مبارزه با جنگ اقتصادی
نظام سلطه ضد کشور و افزایش صادرات نهایت بهره
را ببرد و در این بین باید برای فعال تر کردن صادرات،
پل های ارتباطی با آن کشور تقویت شود و این موضوع
با تقویت دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان
میسر می شود اما در شرایط فعلی این نمایندگی
مسئولی ندارد و فقط یک کارمند به صورت محدود
پاسخ گوی ارباب رجوع است.به گزارش خبرنگار
ما ،سال  93با حضور معاون وقت کنسولی ،مجلس و
امور ایرانیان وزارت امور خارجه و مسئوالن استانی،
نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی
افتتاح و راه اندازی آن زمینه ساز حضور تعدادی از
سرمایهگذاراندراستانشد.ایننمایندگیکهدرابعاد
فرهنگی،اقتصادی،اجتماعیوامنيتیبرایخراسان

جنوبی مهم است هم اکنون بدون رئیس و فقط با یک
کارمندادارهمیشود«.محمدعرفانی»کهچهارمینو
آخرینرئیسنمایندگیوزارتامورخارجهدراستان،
آذر سال گذشته بود ،معارفه شد اما از ابتدای مهر
امسالبهدلیلبازنشستگیوی،ایننمایندگیبدون
رئیس فعالیت می کند.آن طور که رئیس سابق دفتر
نمایندگی وزارت امور خارجه در بیرجند به خبرنگار
مامیگوید:ازابتدایمهرامسالبازنشستهشده وهم
اکنونایندفتربدونمتصدیاستاماهمهتالششرا
بهکارمیگیردتابهصورتتلفنیکارهایاربابرجوع
راازطریقاستانخراسانرضویانجامدهد.سرپرست
استانداریخراسانجنوبیهمبهخبرنگارمامیگوید:
استاندار سابق همه تالشش بر این بود تا با انتخاب
و معرفی یکی از نیروهای بومی استان ،این دفتر به
فعالیتخودادامهدهد.گفته«خوشخبر»همهتالش
خودرابهکارمیگیریمتاایننمایندگیتعطیلنشود.

 

رضوی منصوب شد.با رفتن «معتمدیان» از خراسان
جنوبی ،گمانه زنی ها برای سکانداری استان شدت
بیشتری به خود گرفته است به گونه ای که از سید
سلمان سامانی سخنگو و معاون هماهنگی وزارت
کشور و همچنین حمید مالنوری که در وزارت کشور
مسئولیتهاییبرعهدهداشتهاست،نامبردهمیشود.

و پیش بینی می شود قیمت آن به زودی کاهش یابد.
بـه گفتـه «حیـدری» هـم اکنـون پیـاز هـم در مرحلـه
جمـع آوری و ذخیـره در انبارهاسـت و به دلیـل این که
سـال گذشـته افزایش قیمت چندانی نداشـت امسال
افزایـش قیمـت آن دور از انتظـار نیسـت.
او نبـود نظـارت کافـی بـر بـازار میـوه وتـره بـار را
یـادآور مـی شـود و تاکیـد مـی کنـد کـه در ایـن اوضـاع
هـر جنسـی کـه گـران مـی شـود کسـی بـه سـراغ
فروشـندگان نمـی رود کـه چـرا فلان جنـس گـران
شـده اسـت؟ بنابرایـن وقتـی نظـارت دقیقـی در بـازار
و تولیـد وجـود نـدارد هـر از گاهـی یـک قلـم جنـس
افزایـش قیمـت مـی یابـد.

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

تسطیحخیابانها
روزنامه خراسان در شماره  3139به تاریخ  21اردیبهشت 1339در
مطلبی در صفحه  6آورده است :براثر بارانهای پی در پی چند روز قبل وضع
خیابانهای طبس خراب و گودالهائی بوجود آمده بود شهرداری چند روز
است با سرعت مشغول تسطیح خیابانها میباشد.
امید است با موافقت مقامات مربوطه کسری بودجه آسفالت شهر طبس
هرچه زودتر حواله شده و از این راه یک اقدام عمرانی دیگر جامه عمل بپوشد.

روز سیاه کرونا
رئیساتحادیهمیوه
وترهباربیرجند:
گوجهفرنگی،در
چندوقتاخیر
افزایشقیمت
زیادیداشتهوعلت
اینموضوعسرمای
زودرسیاستکه
بهگوجههایشیراز
آسیبزدهاست

شمارش معکوس پاسخ گویی  24ساعته به
سرمایه گذاران
تا دو هفته دیگر با راه اندازی مرکز فوریت های بررسی مشکالت واحدهای
تولیدی و طرح های سرمایه گذاری در استان ،پاسخ گویی به مشکالت سرمایه
گذاران  24ساعته می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت :با توجه به شرایط حساس
کنونی و تأکید دولت بر تحقق شعار سال ،سازمان صمت برای راه اندازی سامانه
بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام کرده است و همه متقاضیان
سرمایه گذاری که در روند اجرای طرح تولیدی خود با مانع مواجه شده اند یا
سرمایه گذارانی که از گذشته مشغول فعالیت هستند و در ادامه راه به مشکلی
برخورده اند ،می توانند از ظرفیت این سامانه استفاده کنند.به گفته «عابدی»
دستگاه های اجرایی مکلف هستند به محض بارگذاری مشکل و مسئله ای از
سوی سرمایه گذاران ،آن را پیگیری کنند.وی گفت بر اساس دستورالعمل های
ابالغی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت تا دو هفته آینده با جمع آوری اطالعات
الزم از کلیه استان ها ،سامانه را بارگذاری خواهد کرد.عابدی گفت :تا زمان راه
اندازی کامل این سامانه ،سرمایه گذاران و متقاضیان فعالیت در حوزه تولید
می توانند با مراجعه حضوری به سازمان صمت مشکالت خود را از طریق ستاد
تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری کنند.

آتش کرونا در استان با  157تست جدید و مرگ هفت نفر دیگر باز هم شعله ورتر
شد .در حالی که بنا به آمار اعالمی مسئوالن وزارت بهداشت ،استان از نظر
نرخ بروز کرونا در رده های اول کشور قرار دارد و حتی بیرجند به عنوان مرکز
استان جزو  45شهر آلوده کشور در بحث کرونا به حساب می آید ولی جمعی از
شهروندان بی توجه به چنین خبرهای تلخی ،نه تنها خود را ملزم به رعایت پروتکل
های بهداشتی نمی دانند بلکه ماسک بی توجهی بر چهره دارند.
در این شرایط روز گذشته هم با اعالم تست های جدید ،فهرست کرونایی ها
طوالنی تر شد به گونه ای که به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،از214
آزمایش انجام شده ،تست کرونای  157نفر مثبت بود.
به گفته دکتر«دهقانی» از این تعداد  ۶۱مورد مربوط به شهرستان
بیرجند ۲۸ ،مورد قاینات ۱۶ ،مورد زیرکوه ۱۲ ،مورد درمیان و ۱۰
مورد مربوط به سرایان بود و همچنین طبس ،بشرویه و خوسف هرکدام
هشت نفر ،سربیشه پنج نفر و فردوس یک کرونایی جدید داشتند.
وی با بیان این که هم اکنون  ۲۶۵بیمار با عالیم حاد تنفسی در بیمارستانهای
استان بستری هستند ،افزود :از این تعداد  ۱۴۶نفر را مبتالیان کرونا تشکیل می
دهند که  ۳۵نفر از این تعداد در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده اند و حال
عمومی پنج نفر بسیار وخیم است.
وی ثبت هفت مورد فوت جدید بیماران طی روز گذشته را یادآور شد و آمار جان
باختگان کرونا در خراسان جنوبی را  ۲۱۶نفر اعالم کرد.

رعایت کمتر از  50درصد شیوه نامه های بهداشتی
مدیر کمیته تبلیغات و اطالع رسانی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا
دراستان هم گفت که کاهش رعایتهای بهداشتی کرونا به زیر  ۵۰درصد،
خراسان جنوبی را در وضعیت خیلی پرخطر کرونا در کشور قرار داده است.
به گفته «نبی زاده» متاسفانه خراسان جنوبی در مقایسه با دیگر استانهای
کشور وضعیت مناسبی ازنظر رعایت شیوه نامههای بهداشتی ندارد و باید
تالش گسترده تری در زمینه هشدارهای کرونا انجام شود.وی افزود :میزان
رعایت دستور العملهای بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک در مناطق
حاشیهای شهر بیرجند کمتر از بقیه نقاط است و باید در اطالع رسانی ها ،روی
این مناطق تمرکز بیشتری انجام شود.

