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شهرستان ها

گزارش میدانی خبرنگاران خراسان جنوبی از نقاط 11
گانه استان

همه همراه ،رصد ها میدانی

این بار گویا همه دست به دست هم داده اند تا کمی روی کرونا را کم کنند هرچند
در این بین برخی راه در رویی می یابند تا از اجرای قوانین شانه خالی کنند اما بنا
بهاعالمکمیتهامنیتیواجتماعیستادملیکرونارفتوآمدپالکهایغیربومی
به همه نقاط خراسان جنوبی ممنوع است و هیچ نقطه ای استثنا نیست و اعمال
قانون توسط مجریان سفت و سخت ادامه دارد.آن طور که خبرنگاران «خراسان
جنوبی» از نقاط  11گانه استان گزارش دادند ،دومین قرنطینه ستاد ملی کرونا
برای کنترل فوران آتش فشان موج سوم با شدت و حدت در فردوس ،قاینات،
بیرجند ،طبس ،بشرویه ،سرایان ،سربیشه ،درمیان ،نهبندان ،خوسف و زیرکوه
توسط عامالن قانون در حال اجراست و این نقاط در کنترل کامل است.بنابراین
گزارش ،ناظران و عامالن قانون نیز این بار بدون هیچ چشم پوشی با متخلفان
برخورد می کنند طوری که اغلب ورود و خروج ها در نقاط ورودی و خروجی تحت
کنترل است و هیچ کس نمی تواند حتی از بیراهه آن ها را دور بزند.

شهروندان خرسند
شهروندان نیز خرسند از این اعمال قانون و قرنطینه هستند چرا که اگر این گونه
نباشد،نمیشودایناپیدمیجهانیرادرخراسانجنوبیکهمدتیاستبیامان
می تازد آن هم به واسطه افزایش دورهمی های خانوادگی ،برداشت محصوالتی
چون زرشک و زعفران ،گرفتن کارگر برای برداشت این محصوالت و ...به کنترل
درآورد.همچنین از ساعت  21که ترددها ممنوع است دیگر خاموشی در نقاط
مختلف استان زده می شود و همه شهروندان مگر به ضرورت رفت و آمدی در شهر
ندارند.این گزارش حاکی است،استاندار به عنوان رئیس ستاد کرونای خراسان
جنوبی و فرمانداران به عنوان رئیسان ستادهای شهرستان نیز دراین روزها
با شدت و حدت بیشتری از قبل به کنترل اوضاع می پردازند طوری که هر روز
فرماندارانبهنقاطمختلفشهرستانهامیروندواعمالمحدودیتهاوقانونرا
ازنزدیکوبهصورتمیدانیرصدمیکنند.افزونبراینجلسههایستادکرونای
استانی و شهرستانی نیز به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می شود و مرحله به
مرحله عملیات را فرماندهان مورد بررسی قرار می دهند.

مدیریتهوشمند
بنابرگزارش خبرنگار ما از سربیشه در ستاد مدیریت بیماری کرونای این
شهرستان ،اعضا بر اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها باتوجه به
روندبیماریکروناتاکیدکردندووظایفهریکازدستگاههاتبیینشد.همچنین
محدودیتهایابالغیمطابقوضعیتنارنجیشهرستاناعالمومقررشدنظارت
الزم در بخش های مختلف توسط شبکه بهداشت و دستگاه های مسئول انجام
و گزارش روزانه ارائه شود.بنابراین گزارش ضمن تشکر از همراهی های مردم
فهیمواصنافشهرستان،ازهمشهریانخواستهشدازمهمانیهایخانوادگیبه
شدتاجتنابکنندوباتوجهبهبرودتهواموضوعتهویهفضاییراکهدرآنحضور
دارند،فراموشنکنند.رئیسادارهصنعت،معدنوتجارتسربیشههماعالمکرد:
همزمانبااجرایطرحجامعمدیریتهوشمندمحدودیتها،نظارتبرواحدهای
صنفی و غیرصنفی تشدید شد.
«مالیی» با بیان این که نظارتها صبح و عصر ادامه دارد ،افزود :همکاری اصناف
سربیشهجایقدردانیدارد.بنابرگزارشخبرنگارماازقاینات«،کریمی»فرماندار
این شهرستان هم از بازاریان و کسبه قاینات برای اجرای طرح جامع مدیریت
هوشمند قدردانی کرد.

رصد میدانی
«دروگر» از زیرکوه هم گزارش داد ،فرماندار این شهرستان به همراه فرمانده
انتظامی نیز از انسداد ورودی و خروجی های شهر حاجی آباد توسط نیروی
انتظامی به منظور جلوگیری و کنترل بیماری کرونا بازدید کرد.گزارش خبرنگار
ما از نهبندان هم حاکی است ،اعضای ستاد کرونای این شهرستان در دومین روز
از اعمال محدودیت ها از ورودی و خروجی نهبندان که اعمال محدودیت در ورود
خودروها به شهر را دارند و اصناف شهر بازدید کردند .فرماندار نهبندان همچنین
ازبانکهایشهرستانبازدیدوبررعایتپروتکلهایبهداشتیوترغیبمشتریان
به دریافت خدمات غیرحضوری ،تاکید کرد« .بیکی» نیز با حضور در ناحیه پخش
فراورده های نفتی شهرستان که جمعیت حداقلی در آن جا حضور داشتند،
خواستار بررسی شرایط و گزارشی از اقدامات و تعداد مراجعات برای دریافت
خدمات سوخت شد.بنابراین گزارش ،ستاد مدیریت کرونای استان با دستور
کار نقد و بررسی عملکرد فرمانداران برگزار شد و اعمال محدودیت برای فعالیت
مشاغل و اصناف به جز مشاغل گروه یک در شهرهای به رنگ قرمز ،ممنوعیت
ورود خودروهای غیربومی ،نحوه خدمات دهی در ادارات ،رعایت شیوه نامه های
بهداشتی در همه حوزه ها و ...از مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت.
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از گوشه و کنار استان

آسمانی شدن پدر شهید
رمضانی

«خراسان جنوبی»پیگیر دغدغه روستاییان
شهرنشین برای رفت و آمد شد

مجوز تردد
برایتولیدکنندگان

گروه شهرستان ها
رگ و ریشه اغلب شهرنشینان در نقاط مختلف استان به
روستاهابرمیگرددبههمیندلیلبیشترآنهادرموطن
خویشباغوزمینکشاورزیدارندوازآنبهرهبرداریمی
کنند اما اعمال محدودیت های کرونایی سبب شده است
تا نتوانند در زمان اجرای این طرح به روستاها سر بزنند و
از اوضاع و احوال محصوالت برداشت شده در انبار ها به
ویژه زرشک که نیاز به رسیدگی دارد باخبر شوند.همین
سرنزدنهاسببشدهتازرشکهاییکهدرانبارهاستبه
دلیلنداشتنتهویهوجابهجاییمحصولتر،پالسیدهواز
حیز انتفاع خارج شود.دیگر این که برخی از آن ها درهای
انبارهای زرشک را باز گذاشته اند تا محصول آن ها فاسد
نشود اما این امکان وجود دارد که پرنده های گرسنه و
دیگر حیوانات به محصول برداشت شده آسیب برسانند.
همچنین این روزها در اغلب نقاط استان هنوز گل های
ارغوانی زعفران روی مزارع است و این محدودیت ها
سببشدهاستتاروستاییانشهرنشیننتوانندمحصول
خود را برداشت کنند.

محصول بر زمین مانده
تعدادی از روستاییان شهر نشین با «خراسان جنوبی»

تماس گرفتند و از دغدغه های خود برای سر زدن به
محصول برداشت شده و محصول روی زمین مانده گالیه
کردند.البته این موضوع را هم بیان کردند که اکنون
فصل یخ آب و آبیاری مزارع و باغ ها نیز است که نمی
توانند این کار را هم به دلیل محدودیت ها انجام دهند
و آب کشاورزی شان هدر می رود«.خراسان جنوبی» با
فرمانداردرمیانتماسگرفتودغدغههایشهرنشینان
این شهرستان در مرکز استان و دیگر نقاط را با «بخشی»
درمیان گذاشت.

دغدغه ای بجا
او هم دغدغه روستاییان شهرنشین را بجا دانست و این
موضوع را مربوط به همه مهاجران روستایی در نقاط
شهری استان اعالم کرد چرا که نیمی از جمعیت شهرها
روستاییانی هستند که به این نقاط مهاجرت کرده اند.
به گفته فرماندار درمیان باید روستاییان قبل از اعمال
محدودیت ها به روستاها می رفتند به رتق و فتق امور
مربوط به محصوالت برداشت شده خویش می پرداختند
و این موضوع را به زمان اعمال محدودیت ها موکول نمی
کردند.افزون براین به طور حتم در روستاها دوست و
آشنایی است و می توانند به او بسپارند که سر به انبارهای
زرشک و دیگر محصوالت آن ها بزند و کار آبیاری را هم

موضوع محور
یکی از چالش های اساسی درمیان موضوع آب رسانی به روستاهاست که با
اولویت بندی امور ،از این پس تقسیم اعتبارات در کمیته های برنامه ریزی،
موضوع محور خواهد بود.
«مالنوری» اعالم کرد :به این ترتیب با احصای کمبودها در مناطق مختلف،
موارد اولویت بندی می شود و در ردیف تخصیص اعتبار قرار می گیرد.
فرماندار درمیان نیز با تأکید بر این که درمیان ،قطب تقریب مذاهب استان
است ،گفت 52 :روستای شهرستان با تانکر آب رسانی می شود.
«بخشی» به همجواری درمیان با کشور افغانستان اشاره و اظهار کرد که با توجه
به مرزی بودن شهرستان و تعدد ترددها اما از اعتبارات ملی در حوزه راه محروم
مانده ایم و منابع اندک استانی ،جوابگوی نیازهای منطقه در حوزه راه های
روستایی نیست.

 123گروه کسب و کار روستایی
 123گروه کسب و کار روستایی به همت بنیاد برکت در شهرستان نهبندان
تشکیل شد.به گزارش«خراسان جنوبی» بنیاد برکت به عنوان معین اقتصادی
طی یک سال اخیر در نهبندان اقدامات همه جانبهای در توسعه اشتغال این
شهرستان داشته است که از جمله آن می توان به تشکیل  123گروه کسب و
کار روستایی در قالب  38صندوق طرح آسمان اشاره کرد.
همچنین تکمیل زنجیر ه پرورش شتر با پرورش  9هزار نفر شتر از سیاست های
بنیاد برکت تا پایان سال 1400در استان است.
بنابراین گزارش ،قرار است بنیاد برکت با اجرای  230طرح دیگر تا پایان سال
گامهای بلندتری در توانمندسازی مردم این خطه بردارد.
افزون براین با گذشت یک سال از حمایت های بنیاد برکت برای اشتغال
نهبندان اکنون شاهد به ثمر رسیدن  880طرح اشتغال زابا ایجاد هزار و ۴۰۰
فرصت شغلی در این شهرستان هستیم.

شارژ حساب
بافت باارزش
چنشت

انجام دهد.بخشی ادامه داد :موضوع تردد روستاییان
شهرنشین را باید دستگاه متولی آن یعنی سازمان
جهاد کشاورزی در ستاد استانی کرونا مطرح می کرد
و مجوزهای الزم را از این ستاد می گرفت تا اکنون بهره
برداران این بخش و دامداران دچار چالش نمی شدند.

نامه تردد دریافت کردیم
رئیس سازمان جهاد کشاورزی درپاسخ به پیگیری
«خراسان جنوبی» اعالم کرد که از روز گذشته با ابالغ
نامه ای از سوی ستاد کرونای استان به این سازمان و
ارجاع آن به مدیریت های جهاد کشاورزی در شهرستان
ها  ،بهره برداران و مالکان واحدهای تولیدی که امکان
خرابی محصوالت تولیدی آن ها وجود دارد ،می توانند
با مراجعه به مدیریت های جهاد کشاورزی با اعالم نام
و نام خانوادگی ،شماره ملی ،شماره خودرو و نوع آن،
مجوز رفت و آمد به روستاها و واحدهای تولیدی و دامی
خود را دریافت کنند.به گفته مهندس«قوسی» مدیریت
های جهاد کشاورزی در شهرستان ها نیز اطالعات را به
فرمانداری ها ارسال می کنند و به این ترتیب روستاییان
شهرنشین و تولید کنندگان می توانند به روستاها یا
واحدهای تولیدی خود برای سرکشی یا هر اقدام
دیگری مراجعه کنند.

رئیس سازمان
جهاد کشاورزی:
از روز گذشته
با ابالغ نامه ای
از سوی ستاد
کرونای استان
به این سازمان
و ارجاع آن به
مدیریت های
جهاد کشاورزی در
شهرستان ها بهره
برداران و مالکان
واحدهای تولیدی
که امکان خرابی
محصوالت تولیدی
آن ها می رود ،می
توانند با مراجعه
به مدیریت های
جهاد کشاورزی
با اعالم نام و نام
خانوادگی ،شماره
ملی ،شماره
خودرو و نوع آن
مجوز رفت و آمد
به روستاها و
واحدهای تولیدی
و دامی خود را
دریافت کنند.

پنج میلیارد ریال اعتبار ملی برای اجرای طرح بافت با ارزش فرسوده روستای
چنشت سربیشه اختصاص یافت.معاون عمران روستایی اداره کل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی اعالم کرد که این اعتبار ملی برای ادامه اجرای طرح در روستای
چنشت ابالغ شده است که با ابالغ این اعتبار  ،مسیر اصلی روستا به صورت
سنگفرش و جداره سازی اجرا میشود.مهندس«حامد تنها» افزود :تاکنون یک
میلیارد تومان برای بافت تاریخی چنشت هزینه شده است.

پدر شهید ابراهیم رمضانی از شهدای هشت
سال دفاع مقدس بخش دستگردان طبس ،دار
فانی را وداع گفت.به گزارش«خراسان جنوبی»
حاج غالمحسین رمضانی دیشب در سن 85
سالگی به دلیل ابتال به کرونا و مشکالت ریوی
در بیمارستان طبس فوت کرد.پیکر این مرحوم
پس از تشییع در کنار فرزند شهیدش در روستای
مهدی آباد آرام گرفت.شهید ابراهیم رمضانی ،
سال  63در عملیات بدر به شهادت رسید.

آمران سالمت
طرح آمران سالمت در  6پایگاه ثابت و  9پایگاه
سیار قاینات با هدف پیشگیری از بروز بیشتر
ویروس کرونا و آموزش شهروندان درباره
رعایت گذاشتن ماسک و فاصله گذاری در حال
اجراست«.جواد یوسفی» رئیس جمعیت هالل
احمر قاینات گفت :در این طرح  65نفر از جوانان
هالل احمر مشارکت دارند.

بودجه ویژه
صندوق توسعه ملی این بار به انجام مطالعات
آبخیزداری در خوسف اعتبار ویژه اختصاص داد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوسف
اعالم کرد :اعتبارات صندوق توسعه ملی
همیشه به منظور اجرای پروژه های بیابان زدایی
و آبخیزداری بوده است اما این بار با پیگیری
هایی که انجام شده ،این صندوق برای اجرای
مطالعات آبخیزداری نیز اعتبار اختصاص داده
است«.کرباسچی» ادامه داد :چهار حوزه برای
اجرای مطالعات آبخیزداری مشخص شده که
کارهای مناقصه آن تمام و مشاور وارد اقدامات
اجرایی شده است.او با اشاره به یکی از مصوبات
سفر استاندار سابق به خوسف که مربوط به مطالعه
آبخیزداری درمنطقه بود و البته سازمان مدیریت
هیچ اعتباری به آن اختصاص نداد ،گفت :اعتبار
اختصاص یافته برای مطالعات حوزه های براکوه،
بید و شادان فاز یک و فاز  2و حوزه ماژان پنج
میلیارد و  200میلیون ریال است .این مناطق از
جمله حوزه هایی هستند که قرار است مطالعات
آبخیزداری در آن ها انجام شود.

