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شهرستان ها

ها رسیدگی شد و متخلفان به پرداخت  144میلیون و
 259هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.
به گفته او دیگر بخشی که به تخلفات نانوایان در زمینه
کم و گران فروشی و ...رسیدگی می کند مربوط به
حوزه کاال و خدمات است که در هشت ماه ابتدای سال
 40پرونده تخلف در این بخش دریافت و به  38پرونده
رسیدگی شد و متخلفان باید  478میلیون و 153
هزار ریال جزای نقدی پرداخت کنند.
او ادامه داد :دیگر بخشی که نانوایان زیر ذره بین قرار
دارند به رعایت نکردن موارد بهداشتی برمی گردد
که در این حوزه نیز دو پرونده به تعزیرات حکومتی
ارسال شد که هر دو پرونده رسیدگی و متخلفان
ملزم به پرداخت  43میلیون و  750هزار ریال جزای
نقدی شدند.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان نیز در تماس
خبرنگار ما اعالم کرد که یک مورد احتکار آرد در انبار
یک نانوایی به نیروی انتظامی گزارش که با محتکر
برخورد های قانونی انجام شد.

از گوشه و کنار استان

استاندار به فرمانداران ماموریت داد:

دلجویی از کادر درمانی

فرمانداران مأموریت دارند تا در هفته گرامی داشت بسیج به هر شکل ممکن از
کادر بهداشت و درمان دلجویی کنند.
استاندار در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا اعالم کرد :فرمانداران مکلف
هستند طی نشستی با حوزه های مرتبط برنامه ریزی کنند و به هر شکل ممکن،
حضوری ،غیر حضوری ،با ارسال پیامک ،اهدای شاخه گل و ...و البته با رعايت
کامل شیوه نامه های بهداشتی برای عرض خداقوت به این عزیزان اقدام کنند.
«مالنوری» ادامه داد :عین بی انصافی است که گاهی اظهار نظرهایی می شود
که مطابق با واقعیت نیست ،درست مثل این که ما سربازی را بدون سالح و
مهمات به خط مقدم بفرستیم و پشت سر بنشینیم و عملکردش را زیر سوال
ببریم ،این اظهارنظرهای غیر واقعی ،انگیزه را از کادر درمان می گیرد.
به گفته او عوامل نیروی انتظامی که برای کنترل ورود و خروج خودروها در پایگاه
های ورودی شهرها مستقر هستند نیز در این برنامه دیده شوند.

برخی نانوایان سودهای چند برابری به جیب می زنند

آرد درکیسه
نهادهدامی!

سهمیه آرد بر اساس کیل سنجی

جریمه  29میلیونی قاچاقچی دارو
قاچاقچی دارو در نهبندان به پرداخت  29میلیون تومان جریمه محکوم شد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهبندان گفت :ماموران بازرسی سهل آباد هنگام
کنترل خودروهای عبوری از یک دستگاه اتوبوس  23هزار و  142عدد انواع
قرصهای قاچاق کشف کردند« .هادی میرعرب» افزود :متهم به همراه پرونده
برای سیر مراحل قانونی به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز
نهبندان معرفی شد که پس از بررسی ،افزون بر ضبط کا الهای مکشوفه به
پرداخت  29میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

خیران ،مددکار آسیب دیدگان کرونایی
خیران بخش دیهوک شهرستان طبس به نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا یک
میلیارد ریال کمک کردند .حجت االسالم «صادقی» امام جمعه شهر دیهوک
با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری و تاکید ایشان درباره تداوم کمک
های مومنانه با محوریت مساجد و محالت در کشور ،گفت :در سومین مرحله از
رزمایش احسان و همدلی  130بسته معیشتی 40 ،عدد بخاری گازی و 100
بسته بهداشتی به مبلغ یک میلیارد ریال با کمک خیران تهیه و بین نیازمندان
بخش دیهوک توزیع شد.

شکل گیری کمیته های گام سوم کمک
مومنانه
کمیته های ذیل گام سوم نهضت کمک مومنانه تشکیل شد.
مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا(ع) با اشاره به پیک جدید شیوع
ویروس کرونا در استان و افزایش مبتالیان و آسیب دیدن تعداد زیادی از
شهروندان اعالم کرد :با توجه به تاکید مقام عظمای والیت مبنی بر استمرار
فعالیتهای جهادی و نهضت کمک مومنانه از ابتدای ماه ربیع االول گام سوم
این نهضت آغاز شده است و تا پایان سال ادامه دارد.
مهندس«مهدی هنری» از تشکیل کمیته های ذیل گام سوم نهضت کمک
مومنانه خبرداد و این کمیته ها را شامل تهیه و توزیع سبد معیشتی ،آزادسازی
زندانیان جرایم غیرعمد ،بهداشت و درمان ،اشتغال ،آموزش و پرورش ،ازدواج
آسان و تامین جهیزیه و مسکن دانست.
او با بیان این که کمک های جمع آوری شده در گام سوم نیز بین افراد آسیب
دیده از بیماری کرونا توزیع میشود ،افزود :مراسم توزیع این کمک ها  6آذر از
حسینیه جماران آغاز خواهد شد.
او ارزش کمک های جمع آوری شده از ابتدای شروع نهضت کمک مومنانه
در نیمه شعبان تا دهه آخر صفر را بیش از هزار و  100میلیارد ریال و ارزش
تسهیالت اهدایی به نیازمندان استان ر ا  173میلیارد ریال اعالم و اظهارکرد:
بیش از  258هزار بسته معیشتی 180 ،هزار کیلو گوشت و ...بین نیازمندان
توزیع شد.

 3ایستگاه پرباران
مهوید و انارستانک فردوس و کریموی سرایان با 10میلی متر بارندگی بیشترین
بارش را در شبانه روز گذشته به خود اختصاص دادند« .نخعی» کارشناس
هواشناسی استان گفت :همچنین در ایستگاههای فتح آباد فردوس ،خضری
 ،7بشرویه  ، 6فردوس ،عشق آباد  ،اسالمیه و ...بین  3تا  5میلی متر بارندگی
ثبت شد.

درگذشت پدر شهید صفری
حاج کربالیی حسین علی صفری پدر شهید غالمرضا صفری به فرزند شهیدش
پیوست .به گزارش «خراسان جنوبی» حاج کربالیی حسین علی صفری پدر
شهید غالمرضا صفری در سن  91سالگی به دلیل کهولت سن دار فانی را
وداع گفت.
شهید غالمرضا صفری در هورالهویزه به شهادت رسید.

رفع تصرف رودخانه شهرستانک
بخشهایی از بستر رودخانه روستای شهرستانک خوسف رفع تصرف و الی
روبی شد .سرپرست مدیریت رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقه ای،
گفت :به منظور جلوگیری از انتقال غیرمجاز آب توسط لوله و کانال دربستر
رودخانه شهرستانک ،بخشهایی از این رودخانه رفع تصرف و الی روبی
شد« .محمدعلی شهابی» افزود :اجرای حکم قضایی در این رودخانه با حضور
کارشناسان شرکت آب منطقهای استان و نیروی انتظامی انجام و لولههای به
کار رفته در بستر رودخانه از زمین خارج شد.
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گروه شهرستان ها

مدیرکل تعزیرات
حکومتی :تاکنون
شاهد قاچاق آرد از
سوی برخی نانوایی
ها در نقاط مختلف
استان بوده ایم اما
موضوع خرید آرد
برای تامین نهاده
های دامی موضوع
جدیدی است که
باید بازرسان این
اداره کل به همراه
دیگر دستگاه های
نظارتی در بازرسی
ها و گزارش های
مردمی مدنظر
قرار دهند

در نـوع خـود موضوعـی ویـژه و خـاص اسـت امـا تاسـف
برانگیـز بـه حسـاب مـی آیـد چـرا کـه گرانـی و کمبـود
نهـاده هـای دامـی دامـداران را بـر آن داشـته اسـت تـا
سـراغ عـده ای از متصدیـان نانوایـی هـا در شـهرها
برونـد و از آن هـا یـا آرد بـه چنـد برابـر قیمـت یارانـه ای
بخرنـد یـا نـان هایـی را کـه روی دسـت شـان مانـده
اسـت،خریداری کننـد تـا دام هایشـان کمتـر گرسـنه
بما ننـد .
به گـزارش «خراسـان جنوبی» شـب هـا بعـد از تعطیلی
نانوایـی هـا در برخی از نقاط فروش کیسـه هـای آردی
اتفـاق مـی افتد کـه دامـداران بـرای مخلوط کـردن آن
بـا دیگـر مـواد غذایـی دامـی از جملـه کاه ،خریـداری
مـی کننـد.
در ایـن بیـن برخـی نانوایـان در فـروش آرد بـه قیمـت
چنـد برابـری و همچنیـن نـان هـای روی دسـت مانـده
فـوت و فـن خـاص خـود را بـه کار مـی گیرنـد که بیشـتر
وقـت هـا از چشـم ناظـران دور مـی مانـد و آرد و قـوت
الیمـوت مـردم در راه دسـتیابی بـه سـود چنـد برابـری
بـرای تامیـن بخشـی از خـوراک دام عرضـه مـی شـود.
اغلب نانوایـان متخلـف از تاریکی شـب ،نبـود نظارت و
نیاز دامداران بیشـترین بهره را می برند و به سـودهای

هنگفتی دسـت مـی یابنـد و جالب این جاسـت کـه اگر
فـردی بـرای پخـت خانگـی نیـاز بـه آرد داشـته باشـد
متصدیـان حاضـر بـه فـروش آن بـه ایـن گونـه افـراد
نیسـتند .

گاهی هر کیسه  100هزار تومان هم قیمت می خورد.
دلیل این که برخی از متصدیان نانوایی اقدام به فروش
آرد به صورت آزاد می کنند پول بیشتری است که
دامداران به سبب نیاز ،به آن ها می پردازند.

مشاهدات عینی

موضوع جدیدی است

یکی از افرادی که به چشم خود فروش آرد توسط
نانوایان را در شهر دیده است ،خبرنگار «خراسان
جنوبی» را به حضور بعد از اتمام پخت در نزدیک یک
نانوایی راهنمایی می کند تا فروش آرد به دامداران
و روستاییان برای تامین نهاده های دامی را از نزدیک
شاهد باشد.
خبرنگار ما هم با رفتن به نقطه ای که او نشانی می
دهد ،به چشم خود می بیند که چطور خودرویی دورتر
از نانوایی پارک شده است و متصدی نانوایی کیسه
های آرد را از انبار پشتی به خودروی خود منتقل می
کند و سپس در چند کوچه پایین تر به دست خریدار
می رساند.
بنا به گفته فردی که شاهد فروش آرد به صورت قاچاق
از چند نانوایی بوده است ،نانوا هر کیسه آرد را حدود
 30هزار تومان از شرکت غله و خدمات بازرگانی
خریداری می کند و حدود  80هزار تومان به دامدار
یا فردی که می خواهد درخانه نان بپزد ،می فروشد و

«خراسان جنوبی» پیگیر این موضوع از سوی متولیان
امر شد و آن طور که مدیرکل تعزیرات حکومتی اعالم
کرد :تاکنون شاهد قاچاق آرد از سوی برخی نانوایی
ها در نقاط مختلف استان بوده ایم اما موضوع خرید
آرد برای تامین نهاده های دامی موضوع جدیدی است
که باید بازرسان این اداره کل به همراه دیگر دستگاه
های نظارتی مانند اداره کل غله و خدمات بازرگانی و
سازمان صمت در بازرسی ها و گزارش های مردمی که
به آن ها اعالم می شود ،مدنظر قرار دهند.

 169گشت مشترک
بنا به آماری که «محمد حسین اشرفی» ارائه داد:
برون داد بازرسی  169گشت مشترک از نانوایی های
استان به مشاهده تخلف  18باب نانوایی و تذکر به 20
باب دیگر منجر شد.
افزون براین به اداره کل تعزیرات حکومتی در این مدت
 6پرونده قاچاق آرد ارجاع شد که به نیمی از این پرونده

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی هم گفت :سهمیه آرد
فقط به نانوایی هایی داده میشود که دارای پروانه
کسب معتبر باشند و همه واحدهای نانوایی استان
دارای پروانه کسب معتبر است.
«اسداللهی» افزود :سهمیه آرد بر اساس کیل سنجی
انجام شده در فواصل زمانی مشخص و بر مبنای نرم
کشوری تعریف می شود.
همچنین عملیات خرید و فروش و توزیع آرد توسط
سامانه های هوشمند کشوری و در استان نظارت
بر واحدهای نانوایی توسط اداره کل غله و خدمات
بازرگانی سازمان صمت و اتحادیه صنف انجام می
شود.
به گفته او با مراجعه به واحدهای نانوایی براساس
سهمیه تعریف شده در طول ماه و میزان مصرف در
هر روز که تعیین شده است،ورودی آرد و مصرف با
موجودی تطبیق داده می شود.
افزون بر این اطالعات یاد شده در دفترچه ثبت ورود
و خروج آرد که در هر واحد نانوایی است ،بررسی می
شود و اگر تخلفی انجام شده باشد توسط  124و اداره
تعزیرات قابل پیگیری است.
مدیرشرکت غله و خدمات بازرگانی  30شهریور هم
در گزارشی که خراسان جنوبی با عنوان «آردهایی
که به ناکجاآباد می رود؛ سهمیه فروشی» منتشر کرد،
گفت که فروش حتی یک کیلو آرد از سوی نانوایی ها
تخلف است و نانوایان موظف هستند بر اساس سهمیه
پخت کنند.

نبود اینترنت ،دانش آموزان بنمرود را به ارتفاعات کشاند

شبکه شاد در کوه ها

روز گذشته این تصویر توسط کاربران فضای مجازی
دست به دست می شد .اما ماجرا از چه قرار بود؟ دانش
آموزان روستای بنمرود زهان که به دنبال استفاده از
فضای شاد بودند به دلیل بهره مند نبودن این روستا از
زیرساخت اینترنت به ارتفاعات پناه می بردند و با وجود
سردی هوا در نقاط مرتفع روستا شبکه شاد را دریافت
می کردند« .کریمی» مسئول روابط عمومی اداره کل
ارتباطات و فناوری اطالعات استان با دیدن این تصاویر
اعالم کرد که روستاي بنمرود زيركوه در برنامه مصوب
اتصال به شبكه ملی اطالعات از محل سایت كالته مزار

قرار دارد و امسال سرویس اینترنت پرسرعت در اين
روستا تامین می شود.
مسئول روابط عمومی آموزش وپرورش استان هم
گفت :دانش آموزان این روستا به دلیل بهره مند نبودن
از زیر ساخت اینترنت ،از طریق درسنامه و معلم آموزگار
مطالب درسی را فرا می گیرند و نیازی نیست که به
ارتفاعات بروند تا شبکه شاد را دریافت کنند.
به گفته «حسینی» شاید دانش آموزان از این طریق
خواسته اند نظر وزیر ارتباطات و فناوری را به روستای
خود جلب کنند تا زودتر از اینترنت بهره مند شوند.

در پی فوران کرونا رئیس شورای اسالمی سرایان مطرح کرد

علل شیوع کرونا نیازمند پژوهش

فوران کرونا در موج سوم این بیماری همه گیر انتقاد
رئیس شورای اسالمی سرایان را در پی داشت
و خواستار ورود تیم تخصصی پژوهشی به این
شهرستان و استان به منظور واکاوی علل شیوع
بیشتر آن شد«.محمد مهدی عظیمی» ادامه داد:
احساس می شود که تاخت و تاز بی امان کرونا دراین
برهه حساس ریشه در ضعف های گذشته ،موضوع
تغذیه یا وجود بیماری زمینه ای دارد که از قبل وجود
داشته و کمتر به آن توجه شده است.
او خواستار ورود وزارت بهداشت و درمان و مجلس
شورای اسالمی به این موضوع مهم شد.

وی در ادامه با اشاره به سفر نایب رئیس مجلس به
استان این پرسش را مطرح کرد که باتوجه به بعد
نظارتی مجلس آیا در تدوین قوانین حوزه بهداشت و
درمان سهم استان و سرایان از نظرمحرومیت ،وسعت
و جمعیت منظور شده است؟
وی ارتقای بیمارستان سرایان را از مطالبات جدی
مردم منطقه اعالم کرد و از نایب رئیس مجلس
شورای اسالمی خواست ،تا در زمینه رفع ماده  23به
منظور ارتقای بیمارستان تالش کند.
وی با گالیه از روند طوالنی احداث کلینیک
بیمارستان سرایان گفت :حدود هشت سال است

از میان خبر ها
که از شروع عملیات اجرایی این کلینیک می گذرد و
با این که مردم سهم خود را برای احداث آن پرداخته
اند اما به دلیل پرداخت نشدن سهم دولت همچنان
ناتمام رها شده است.
رئیس شورای اسالمی سرایان همچنین خواستار
تفویض اختیار بیشتر به مناطق کوچک به منظور
توسعه آن شد و تصریح کرد :اگر به شوراها و
شهرداری ها اختیارات بیشتری به منظور تغییر در
طرح های تفضیلی و جامع داده شود شاهد افزایش
قیمت زمین به بیش از سه میلیون تومان و گرانی بی
امان درحوزه زمین و مسکن سرایان نخواهیم بود.

 101برنامه هفته
بسیج در فردوس
برای گرامی داشت هفته بسیج در فردوس 101
برنامه فرهنگی ،ورزشی و هنری که مغایرتی
با دستورالعمل های ستاد ملی کرونا نداشته
باشد ،به اجرا درمی آید.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فردوس اعالم کرد:
با توجه به شرایط موجود و دستورالعمل ستاد
ملی مبارزه با کرونا بیشتر برنامه ها در فضای
مجازی برگزار می شود.سرهنگ «خدادادی»
دیدار فرماندهان و بسیجیان با امام جمعه،
بازدید از کارگاه تولید ماسک ،اعزام گروه های
جهادی سالمت ،عارضه یابی و بررسی تخصصی
مشکالت واحدهای تولیدی ،مسابقه فرهنگی
رزمی ،تجلیل از دانش آموزان برتر کنکور
سراسری ،اجرای گشت رضویون ،مسابقه کتاب
خوانی و کرسی آزاد اندیشی دستاوردهای بسیج
را برنامه های این هفته اعالم کرد.او برگزاری
نشست با موضوعات مختلف در فضای مجازی،
کمک به بیماران کرونایی و کادر درمان ،نذرخون
بسیجیان ،اهدای پالسما و اجرای مرحله ای
دیگر از رزمایش مواسات مومنانه را از دیگر برنامه
های این ناحیه در هفته بسیج برشمرد .او به
دستور تشکیل بسیج توسط امام راحل در ابتدای
انقالب اشاره کرد و گفت :بسیج در گره گشایی از
کار مردم و نظام و مشکالتی که بعد از انقالب برای
کشور به وجود آمد نقش بسزایی داشته است.

مصوبه بیمه «نرگس» در پستوی فراموشی
مرکزنشینان
هیئت مدیره صندوق بیمه محصوالت کشاورزی
کشور ،هنوز مصوبه بیمه گل نرگس در استان را
ابالغ نکرده است.
مدیر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی استان
گفت :قرار است امسال این محصول زیر پوشش
بیمه محصوالت کشاورزی قرار بگیرد ولی هنوز
ابالغ نشده است و به محض ابالغ ،اطالع رسانی
می شود.مهندس«جواد غنچه» افزود :همه عواملی
که بر تولید گل نرگس تأثیرگذار باشد ،زیرپوشش
بیمه قرار میگیرد.

به گزارش«خراسان جنوبی» معاونت باغبانی وزارت
جهاد کشاورزی و هیئت مدیره صندوق بیمه کشور،
سال گذشته با توجه به نقش تولید گل نرگس در
درآمدزایی کشاورزان استان و سطح زیرکشت قابل
توجه آن ،بیمه گل نرگس را تأیید کرد و قراربود
امسال این محصول هم زیر چتر بیمه قرار گیرد.
بنابراین گزارش  42هکتار از اراضی کشاورزی
استان زیر کشت گل نرگس است که پیش بینی
میشود  22میلیون و  500هزار شاخه توسط 750
بهره بردار برداشت شود.

انسداد  3ساله نهبندان  -شهداد

سوال از وزیر راه کلید خورد
حدود  3سال است که محور نهبندان  -شهداد به دلیل سیل مسدود است و
هنوز هیچ اقدامی برای به سازی آن انجام نشده و همین تعلل دوساله سبب شده
است ،بهارستانی ها طرح سوال از وزیر راه و شهرسازی را کلید بزنند.
نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی به موقعیت ویژه محور
مواصالتی نهبندان -شهداد اشاره کرد و گفت :این جاده مراکز صنعتی
مرکز کشور در استانهایی چون اصفهان را به معبرهای تجاری خارجی چون
دوکوهانه و ماهیرود متصل می کند که از سال  97این جاده مانند بسیاری دیگر
از جادههای کشور در شمال و غرب تخریب شده اما برای بازسازی آن اقدامی
نشده است.به گفته دکتر «نخعی» ،در این زمینه به وزیر راه و شهرسازی تذکر
کتبی داده شد که پاسخ مهندس «اسالمی» قانع کننده نبود به همین دلیل
بیش از  20نفر از نمایندگان طرح سوال از وزیر راه و شهرسازی را امضا کردهاند
و این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس نیز اعالم وصول شده و در نوبت کمیسیون
است.به گفته او وزیر به سوال کتبی نماینده نهبندان و سربیشه این طور پاسخ
داد :برای محور شهداد – نهبندان 110میلیارد تومان برآورد خسارت و برای
شروع کار اعتبار الزم به راهداری و حمل نقل جادهای استان کرمان ابالغ شد و
اکنون در مرحله مطالعات است.او با اشاره به بازدید وزیر راه و شهرسازی از محور
نهبندان  -شهداد ابراز امیدواری کرد :با حضور وزیر راه در کمیسیون مربوط و
بیان اقدامات برای به سازی جاده مد نظر ،هر چه زودتر این محور تعیین تکلیف
شود و مردم از عوائد آن بهرهمند شوند.
او در ادامه به این موضوع هم اشاره کرد که روکش را ههای اصلی به ویژه
مسیرهای نهبندان به زاهدان ،بیرجند و زابل در بدترین وضعیت ممکن است و
نیاز به اقدام فوری و اضطراری دارد.

چند خط خبر
*طی مراسمی با حضور فرماندار قاینات و بخشدار مرکزی و جمعی از مسئوالن
اجرایی ،قول استاندار سابق درباره تأمین تنورگازی مورد نیاز اهالی روستای
محروم گزنو عملی شد .در این مراسم به همه افرادی که قادر به تهیه نان در منزل
هستند یک دستگاه تنور گازی تحویل شد.
*رئیس شورای ملی زعفران اعالم کرد :زعفران قاینات با قدمت چندین ساله
همچنان جزو مرغوب ترین طالی سرخ جهان است.
مهندس« احتشام» دالیل مرغوبیت زعفران قاین را وجود آب و هوای مناطق
کوهستانی ،کاشت زعفران با اصول استاندارد های صحیح ،استفاده از کودهای
حیوانی و آبیاری به موقع ،برداشت قبل از طلوع آفتاب ،نگهداری مناسب،
نیروی انسانی کار آمد و مجرب دانست.

