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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

پرروییکرونا
دردفاترپیشخوان

هرچند مسئوالن
برخی کافی نت ها
و دفاتر پیشخوان
ساعت مشخصی
را برای مراجعه
افراد کهن سال
که بیشتر از بقیه
در معرض ابتال
به کرونا هستند،
اعالم می کنند اما
همین بروبیاها و
انتظارهای چند
ساعته این مکان
ها را به کانون های
مستعد ابتال به
کرونا مبدل کرده
است

گروه شهرستان ها
از  460هزار سهامدار شرکت سرمایه گذاری
سهام عدالت خراسان جنوبی 180 ،هزار نفر روش
غیرمستقیم مدیریت را برگزیده و بقیه روش مستقیم
را انتخاب کرده اند که انتخاب این روش سبب شده
است تا برای دریافت کد احراز هویت راهی کافی نت
ها و دفاتر پیشخوان دولت شوند و همین مراجعه های
بی حد و حساب در بحران کرونا بیم افزایش دوباره
آمار کرونا در شهرستان ها و به ویژه نقاطی را که دفاتر
پیشخوان و کافی نت ها در آن کم است ،تشدید و مردم
این نقاط را نگران ابتال و بازگشت مجدد به وضعیت
قرمز کرده است.به گزارش «خراسان جنوبی» آن
چه ازدحام جمعیت در دفاتر پیشخوان و کافی نت ها
را تشدید کرده است مراجعه افراد دیگری است که
کارهایی به جز دریافت کد سجام دارند.
هرچند مسئوالن برخی کافی نت ها و دفاتر پیشخوان
ساعت مشخصی را برای مراجعه افراد کهن سال که
بیشتر از بقیه در معرض ابتال به کرونا هستند اعالم می
کنند اما همین بروبیاها و انتظارهای چند ساعته این
مکان ها را به کانون مستعد ابتال به کرونا مبدل کرده
است و به جای دفاتر پیشخوان دولت باید از این اماکن
به عنوان دفاتر پیشخوان کرونا نام برد.

ازدحام در نقاط مرزی
آن طورکه خبرنگاران خراسان جنوبی از شهرستان
ها گزارش دادند این وضعیت در برخی از نقاط به ویژه
شهرستانهایمرزیزیرکوه،سربیشه،نهبندانودرمیان
بیشتر از دیگر نقاط مشاهده می شود چرا که تعداد دفاتر
پیشخوان دولت و کافی نت ها نیز در این مناطق انگشت
شماروجمعیتمراجعهکنندهبهایناماکنبسیاراست.

یک مویز و چهل قلندر
گزارش خبرنگار ما از سربیشه حاکی است که وجود
یک دفتر پیشخوان دولت در این شهر سبب شده است تا
اغلباوقاتایندفتربهویژهبرایدریافتکداحرازهویت
شلوغ باشد چرا که بیشتر مراجعه کنندگان روستایی
هستند و چون نمی توانند هر روز مسیرهای طوالنی

گرانی و نبود نهاده های دامی سبب شده است تا
این روزها دامداران در به در به دنبال آذوقه برای دام
هایشان باشند طوری که خیلی ها برای تامین نهاده
های مورد نیاز مجبور به فروش دام ها و از همه مهم
تر دام های مولد خود شده اند .به گزارش«خراسان
جنوبی» این چالش اساسی سبب شده است ،اغلب
دامداران برای تامین نهاده های ارزان تر در صف
توزیع جو و  ...بایستند در حالی که برخی مجبور

روستا تا شهر سربیشه را طی کنند بنابراین هر طور شده
است،درروزمراجعهبهشهرمیخواهندکارشانبهاتمام
برسد ،در حالی که شلوغی و ازدحام سبب می شود تا
چندینساعتمعطلشوندیادرآنروزهمکارشانانجام
نشود.البتههرچندیکنفردیگرهمبرایراهاندازیدفتر
پیشخوان در سربیشه مجوز گرفته اما هنوز موفق به راه
اندازی آن نشده است تا از ازدحام و شلوغی تنها دفتر این
شهر کاسته شود.بنابر این گزارش ،وضعیت کافی نت ها
هم در سربیشه بهتر از دفاتر پیشخوان نیست و شلوغی
و ازدحام در آن در بیشتر روزها به چشم می خورد.آن
طور که خبرنگار ما از فردوس نیز گزارش داد ،در این
شهرستان دو باب دفتر پیشخوان دولتی وجود دارد که
هر روز 10تا 15نفر بیشتر برای دریافت کد احراز هویت
مراجعه نمی کنند و چندان شلوغ نیست.اما گزارش

خبرنگار ما از طبس حاکی است که در این شهرستان
هم دفاتر پیشخوان و هم کافی نت ها به دلیل مراجعه
سهامداران و به ویژه روستاییان شلوغ است و شاهد
ازدحام جمعیت در این اماکن هستیم.

 2چالش اساسی
آن طور که خبرنگار ما از قاینات هم گزارش داد ،قطع
شدن سامانه کد احراز هویت و همچنین قطعی اینترنت
سبب شده است تا شاهد ازدحام مراجعه کنندگان به
ویژه روستاییان در دفاتر پیشخوان و کافی نت های
شهر قاین باشیم .به طوری که قطعی های مکرر موجب
شده است ،روستاییان افزون بر رفت و آمدهای چندین
مرتبه ای ،هزینه بسیاری را هم برای دریافت کد سجام
متحمل شوند.

خروجی جلسه

از نگاه دوربین

صف جو در حاجی آباد

شهرستان ها

هستند مسافت های طوالنی را از روستاها به مراکز
توزیع بپیمایند و گاهی آن قدر ازدحام زیاد و نهاده
کم است که مجبورند دست خالی به روستا برگردند.
بنابراین گزارش ،این روزها توزیع جو یارانه ای سبب
شده است ،صف های عریض و طویلی برای دریافت
سهمیه نهاده ها در اغلب نقاط استان تشکیل شود که
می تواند در بحران کرونا بسیار خطر آفرین باشد.این
تصویر هم مربوط به توزیع جو در حاجی آباد زیرکوه
است و بیشتر آن ها هم نتوانستند سهمیه مد نظر را
دریافت کنند و دست خالی به روستاها برگشتند.

لزوم ایجاد شبکه ملی فضای مجازی
با توجه به آسیب هایی که درفضای مجازی محسوس
است ،شبکه ملی فضای مجازی باید راه اندازی شود.
حجت االسالم والمسلمین« بابایی» امام جمعه فردوس
در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهر افزود :برای
این که اطالعات ما از طریق اینستاگرام و تلگرام و بقیه
شبکه های مجازی دراختیار دشمنان قرار نگیرد باید
سواد رسانه ای در قشرهای مختلف به ویژه نسل جوان
را افزایش دهیم.فرماندار فردوس در این جلسه طی
سخنانی اهمیت فضای مجازی را متذکر شد وگفت:
اکنون این فضا می تواند عرصه جهاد باشد و افراد
توانمند باید به منظور ترویج گفتمان دین و ارزش های
انقالب وگفتمان رهبری درعرصه فضای مجازی تالش
کنند.مهندس« حالج مقدم» افزود :هرچند ضعف های
قانونی و چندگانگی دراین عرصه وجود دارد اما باید به
تالش هایمان برای انسجام ،یکپارچگی و سامان دهی
فضای مجازی ادامه دهیم.وی خواستار رفع دوگانگی
ها درباره فضای مجازی شد و ادامه داد :نباید این طور
باشد که ازیک طرف فیلترکنند و ازطرف دیگر رها

باشد و با این که اکنون استفاده از تلگرام دردستگاه
های دولتی غیر قانونی است اما براساس اطالعات
منتشر شده حدود  45میلیون نفر درکشور عضوتلگرام
هستند در حالی که این عضویت ها غیرقانونی است.به
گزارش«خراسان جنوبی» در این جلسه به آسیب هایی
همچون ارتباط محرم و نامحرم درفضای مجازی ،ترویج
ابتذال فرهنگی ،استفاده از نمادهای غربی و شیطان
پرستی ،ترویج موسیقی های حرام و تضعیف باورهای
اعتقادی اشاره و راهکارهایی برای مقابله با آن عنوان
شد .بنابراین گزارش ،در ادامه اعضای جلسه نظرات
و دیدگاه های خود را مطرح کردند که در نهایت به سه
مصوبه منجر شد که این مصوبه ها شامل ایجاد کارگروه
فضای مجازی و رسانه با عضویت ادارات و نهادهای
مرتبط و متخصصان و صاحب نظران ،راه اندازی بانک
اطالعاتی گروه ها وکانال هایی که در فضای مجازی
فعالیت می کنند توسط اداره فرهنگ وارشاد اسالمی
و برنامه ریزی برای ارتقای سواد رسانه ای با اولویت
خانواده ها و با حضورکارشناسان خبره بود.
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با خبرنگاران

پزشکی از راه دور
دو مرکز درمانی ولی عصر (عج) بیرجند و سید مصطفی خمینی(ره) طبس
به عنوان بیمارستان مبدأ در راه اندازی پزشکی از راه دور پیش قدم شده اند.
دبیر کارگروه پزشکی از راه دور دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت :این طرح
طبق هماهنگی و پیش بینیهای انجام شده شبکه پزشکی از راه دور در 9منطقه
کشور ،در خراسان جنوبی فعال می شود.
«افشاری» ادامه داد :دو مرکز درمانی ولی عصر (عج) بیرجند و سید مصطفی
خمینی (ره) طبس به عنوان بیمارستان مبدأ در این راه قدم برداشته اند و باقی
مراکز در حال تهیه زیرساختها و هماهنگیهای الزم برای راه اندازی این
مهم در استان هستند.به گفته او ستاد پزشکی از راه دور امیدوار است که با
ابالغ استانداردهای دستگاههای سیار مشورت از راه دور در گامهای بعدی
امکان ویزیت از راه دور بیماران را نیز برای پزشکان متخصص و فوق تخصص
فراهم کند.
او اضافه کرد :اولویتگذاری خدمات و مشور تهای تخصصی مورد نیاز با
همکاری بیمارستانها در خراسان جنوبی ( سه بیمارستان ولی عصر (عج)،
رازی و امام رضا (ع) در مرکز استان به عنوان مرجع و مشورت دهنده و بقیه
بیمارستا نها به عنوان مبدأ و مشورت گیرنده هستند) انجام میشود که
ایستگاههای مبدأ قادر خواهند بود به صورت صوتی ،تصویری و سامانهای به
ایستگاههای مرجع و متخصصان مربوط متصل شوند و بهترین تدابیر درمانی
را برای درمان بیماران خود اتخاذ کنند.
او افزود :از جمله اهداف پزشکی از راه دور (پاد) میتوان بهبود مراقبت از بیمار،
بهبود دسترسی و مراقبت پزشکی برای نواحی روستایی و محروم ،دسترسی
بهتر به پزشکان برای مشاوره ،در دسترس قراردادن امکانات به پزشکان برای
هدایت معاینات خودکار ،کاهش هزینههای مراقبتهای پزشکی ،ایجاد
خدمات مراقبت پزشکی (در سطح جغرافیایی و جمعیتی وسیع) و کاهش نقل
و انتقال بیماران به مراکز درمانی را نام برد.

اشتغال  100نفر در معادن بنتونیت
فردوس
بیشترین معادن فردوس در حوزه ماده معدنی بنتونیت فعالیت می کند که زمینه
اشتغال مستقیم حدود  100نفر را فراهم کرده است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد21 :معدن بنتونیت فردوس با
سرمایهگذاری اولیه بیش از  35میلیارد ریال در حال فعالیت است که ظرفیت
بسیار خوبی در حوزه این ماده معدنی محسوب می شود.
مهندس «عباس جرجانی» با بیان این که فردوس پس از سرایان در خراسان
جنوبی بیشترین ذخیره و استخراج ماده معدنی بنتونیت را به خود اختصاص
داده است ،افزود :استخراج اسمی ساالنه معادن بنتونیت فردوس بیش از 220
هزار تن و همین معادن فعال سبب شده است تا زمینه اشتغال مستقیم حدود
 100نفر را دراین بخش فراهم کند.

گره های آسمانی
یک تخته فرش ۶متری در روستای سلم آباد سربیشه برای اهدا به صحن حضرت
زینب (س) درکربال بافته شد.
به گزارش«خراسان جنوبی» این فرش توسط خواهران قالی باف روستای سلم
آباد سربیشه بارعایت پروتکل های بهداشتی بافته شد و برای اهدا به صحن
حضرت زینب (س) کربال در اختیار ستاد عتبات عالیات استان قرار گرفت.

لزوم سنددار شدن واحدهای تولیدی
برای سنددار شدن واحدهای تولیدی نهبندان پیگیری می شود.
به گزارش«خراسان جنوبی» در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان ،مقرر
شد شرکت شهرک های صنعتی استان درخصوص تفکیک اراضی موجود در
شهرک و تهیه سند تک برگی اقدام کند.

پایان کاشت برکت سفره
ثبت نام  8هزار سهامدار سربیشه در سجام
فقط هشت هزار سهامدار عدالت سربیشه در
سامانه سجام ثبت نام کرده اند.
این مطلب را «بهروزی» معاون ادره کل امور
اقتصادی و دارایی در جلسه هماهنگی ستاد ویژه
سهام عدالت سربیشه اعالم کرد و خواستار ثبت
نام بقیه سهامداران این شهرستان در سامانه

سجام شد.
« محمدی» فرماندار سربیشه هم گفت :سهام عدالت
به دو روش مستقیم و غیرمستقیم آزادسازی شد و
افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند برای
انجام روند مدیریت سهام شان و استفاده از مزایای
آن باید در سامانه سجام ثبت نام کنند.

تولید تخم مرغ سالم در سربیشه
تخم مر غهای تولیدی تنها واحد مرغ تخم گذار
سربیشه ،سالم و عاری از هر گونه بیماری است.
رئیس شبکه دامپزشکی سربیشه اعالم کرد :با توجه
به آلوده شدن دو واحد مرغ تخم گذار در استان به
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان ،تخم مرغهای تولیدی
تنها واحد تخم گذار شهرستان سالم و عاری از هر
گونه بیماری است .دکتر «هادی کاووسی» ادامه
داد :به تازگی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
غیررسمی مطالبی مبنی بر این که تخم مرغ های

کار کاشت غالت در قاینات به اتمام رسید.مدیر جهاد کشاورزی قاینات با اعالم
این مطلب گفت :در سال زراعی جاری  3هزار و  235هکتار از اراضی زیر کاشت
گندم آبی 4 ،هزار و  20هکتار جو آبی 4 ،هزار و  200هکتار گندم دیم و هزار و
 850هکتار زیر کشت جو دیم قرار گرفت .مهندس«سجادی» ادامه داد :در این
مدت  479تن بذر اصالح شده گندم وجو بین کشاورزان گندمکار توزیع شد.او
از توزیع  6هزار و  700کیلوگرم بذر تریتیکاله بین گندمکاران خبر داد و اضافه
کرد :همه بذرهای اصالح شده شهرستان و بخش زیادی از بذر مورد نیاز استان
توسط دو شرکت سهامی زراعی خضری و اسالم آباد تأمین می شود.

واحد تخم گذار شهرستان آلوده هستند ،پخش
کرده اند که نادرست است و دام پزشکی سربیشه
این مطلب را تکذیب می کند.
به گفته او اکنون واحدهای آلوده قرنطینه و براساس
پروتکلهای بهداشتی برای حذف کانون آلودگی
توسط دام پزشکی استان اقداماتی در حال انجام
است و تخم مرغ های این واحدها در بازار موجود
نیست بنابراین بقیه برندهای موجود در بازار سالم
است و مردم نگرانی نداشته باشند.

بیداری و اقتدار نتیجه خون شهدا
بیداری منطقه و اقتدار امرو ِز مقاومت به برکت
خون شهدای مدافع حرم به خصوص شهید مجاهد
حاج قاسم سلیمانی است.فرمانده ناحیه مقاومت
بسیج قاینات در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد
سردار دل ها و همرزمان شهیدش و یادواره  6شهید
عشایری بخش مرکزی قاینات که در حسینیه صاحب
الزمان(عج) روستای عشایری کلی برگزار شد،
گفت :خون این عزیزان امنیت منطقه و ایران را بیمه
کرده است .سرهنگ پاسدار «فرحبخش» اظهارکرد:

جنایتکارترین تروریست جهان ترامپ قمارباز این
جنایت را انجام داد .به گفته او پرچم شهید سلیمانی
بلند باقی خواهد ماند و همرزمان شهید هرگز این
پرچم را برزمین نخواهند گذاشت .همچنین باید ابعاد
شخصیتی و به ویژه والیتمداری این سرباز راستین
والیت و مرد میدان عمل را برای نسل فعلی و آینده بیان
کرد.به گزارش«خراسان جنوبی» در این مراسم از سوی
پایگاه مقاومت بسیج عشایری و موکب امام رضا(ع) بین
شرکت کنندگان چفیه و ماسک توزیع شد.

ارتقای تامین اجتماعی سربیشه در
کش و قوس پیگیری
نمایندهمردمسربیشهونهبنداندربارهدرخواستهایمردمیدرخصوصارتقای
شعبه اقماری تامین اجتماعی سربیشه گفت :در پاسخ به پیگیری ها سازمان تامین
اجتماعی اعالم کرد که فارغ از نداشتن احراز شرایط ایجاد شعب مستقل ،با توجه
به این که ایجاد شعبه مستقل سربیشه در برنامه و بودجه مصوب سازمان تامین
اجتماعی پیش بینی نشده است ،اکنون موافقت با این درخواست مقدور نیست
اما راه برای بررسی موضوع در برنامه و بودجه سال آینده سازمان باز خواهد بود.او
ادامه داد :چون این پاسخ قانع کننده نبود دوباره موضوع نزد رئیس سازمان تامین
اجتماعی کشور مطرح و ضمن تشریح وضعیت شهرستان مبنی برفراهم بودن
شرایطبرایارتقایشعبهاقماریبهمستقل،نظرمساعددکتر«ساالری»جلبشد.

