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●●چرا بر نرخ میوه در بازار روزهای شهرداری
بیرجند نظارت نمی شود زیرا برخی فروشندگان
سلیقه ای نرخ تعیین می کنند .به عنوان مثال
در بازار روز خیابان غفاری قیمت برخی میوه ها
با یک کیفیت از ابتدا تا انتهای بازار بین هزار تا
چهار هزار تومان متفاوت است .مسئوالن یک بار
بدون تشکیالت اداری و در قالب خریدار سری به
این مکان بزنند.
●●وضعیت آسفالت بولوار مقابل بیمارستان ولی
عصر (عج) در بخش هایی از مسیر بسیار خراب
و فرسوده است به گونه ای که حتی تکه های
آسفالت از محل خود جدا شده است و سبب
آسیب به خودروها می شود .چرا شهرداری برای
روکش آسفالت این مسیر اقدام نمی کند؟
●●خانواده های زیادی هستند که از ابتدای
شیوع کرونا به توصیه های مسئوالن برای کنترل
این بیماری همکاری زیادی داشته و حتی از
کوچک ترین تفریح خود هم گذشته اند ولی در
این شرایط باز هم تاوان برخی بی مسئولیت ها
را آن ها نیز پس می دهند چون هنوز کرونا شیوع
دارد و به ظاهر قرار نیست به این زودی ها دست
از سر مردم بردارد .چرا مدیران ستاد کرونا برای
برخورد با افرادی که رعایت نمی کنند ،تدابیر
سختگیرانه تری نمی اندیشند؟
●●بازار خودرو با توجه به ثبات نرخ ارز رو به نزول
داشت ولی با ورود شورای رقابت و اعالم فرمول
جدید فروش خودرو توسط خودروسازان  ،دوباره
روند صعودی به خود گرفته است .چرا مسئوالن
دست از سر بازار بر نمی دارند و فقط به فکر
خودروسازها هستند؟ مردم باز هم باید تاوان
تصمیم های موردی این شورا را بدهند.
●●دو چهارراه اصلی خیابان های توحید و نواب
صفوی با این که روزانه شاهد ترددهای بسیار و
همچنین تصادف های متعدد است ،ولی هنوز
چراغ فرمان راهنمایی برای کنترل ترددها
ندارد .چرا شورای ترافیک بیرجند بررسی
نمی کند؟
●●چند وقت است که در طرح ملی مسکن
در بیرجند ثبت نام کرده ایم و با این که گروه
بندی هم اعالم شده است ولی هنوز از تحویل
زمین خبری نیست .مگر مسئوالن اداره راه و
شهرسازی نمی گفتند که زمین مورد نیاز در مرکز
استان تامین شده است پس چرا در واگذاری این
همه تعلل وجود دارد؟
●●یک مایع ظرف شویی  4لیتری را چند وقت
پیش به  39هزار تومان خریدم ولی یک شب پیش
همان مایع را با تخفیف سه هزار و  800تومانی
فروشنده به قیمت  65هزار تومان خریدم .دست
مریزاد به مسئوالنی که مدام دم از نظارت بر
قیمت ها می زنند.

یادداشت
غالمرضا بنی اسدی

بهیادشهیداستوارسعیدبنیاسدی

پرچم شهید در روستای ما
هم به اهتزاز در آمد

 ...و پرچم شهید در روستای ما هم به اهتزاز در
آمد .این اولین گزاره ای است که در ذهنم نقش
می بندد پس از بهت و بغضی طوالنی .همان
اول که خبر را خواندم که سردار فرشید ،فرمانده
انتظامی خراسان جنوبی از شهادت استوار
«سعید بنی اسدی» گفته بود ،ناخودآگاه به هم
ریختم .نمی دانستم هم روستایی خود ماست.
اما تشابه فامیلی ،حس قرابتی دارد که آدم را
تکان می دهد .حاال که فهمیدم او اولین شهید
روستای نوغاب افضل آباد است ،آن حس بیشتر
در من سفره خود را پهن می کند .یادم می آید
همین محرم امسال بود که پدرش با چه عشق
و غروری از او می گفت .از این که رخت پلیسی
پوشیده است و با عشق از وطنش دفاع می کند .از
محبوبیت او در یگان خدمتی اش گفت .از رابطه
ای که با فرماندهانش دارد .از این که به او احترام
می گذارند .من با کلمات پدرش که تصویرش
را ترسیم می کردم جوانی میانه باال می شد که
در لباس پلیس جلوه ای تابناک می یافت .او را
می توانستم تصور کنم که اسلحه به دست دارد
تا دست های به تعدی دراز شده به سوی وطن را
قطع کند .او را می دیدم در کنار بچه های ناجا در
دفاع از وطن .یاد جبهه می افتم و جوانانی که با
همه جان در برابر جنون دشمن می ایستادند تا
بشکنند پای ستمکاران متجاوز را .حق هم همین
است .مرزبانان امروز بقیه السیف ،دالوران دفاع
مقدس اند .کارکنان ناجا ،جوانمردانی هستند
که زیستن به تراز شهادت را تجربه می کنند.
آنان که هستند مردم احساس امنیت می کنند.
احساس سالمت هم می کنند مگر نه این که
پلیس با جلوگیری از قاچاق و توزیع مواد مخدر ،به
ارتقای سالمت آحاد جامعه کمک می کند؟ خب،
نعمتان مجهولتان که در روایت آمده ،همین است
که در ماموریت پلیس آشکار می شود؛ الصحه
واالمان! حاال شهید بنی اسدی ،فدایی امنیت
و سالمت هموطنان شده است و چه سعادتی از
این بهتر؟ او زاده خانواده ای مذهبی بود و پدری
که عمری به ذکر نام اباعبدا ...جان جال می داد.
باید هم فرزندی چنین بپرورد که برای سالمت
باورمندان مکتب حسینی ،جانبازی کند و
شهادت در تقدیر او تحریر شود....

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

نماینده ولی فقیه در استان مطرح کرد :

 

رنج مردم از نبود نظارت

یکی از مسائلی که از نظر تاثیرگذاری در سال های
اخیر ،کشور و مردم ما از آن رنج می برند ،مسئله
نبود نظارت است.
نماینده ولی فقیه در استان روز گذشته در دیدار
با مدیرکل و معاونان دیوان محاسبات استان با
بیان این که کار شما بسیار سخت و حساس است
چون شما امین مردم هستید و باید کالف های

سردرگم را پیدا کنید ،گفت :اگر در کار خود سهل
انگاری و کوتاهی کنید در گناه شخص دیگری که
از موقعیتی سوء استفاده می کند ،شریک هستید.
حجت االسالم والمسلمین «عبادی» با بیان این که
کار دیوان محاسبات بنیان قضایی دارد ،اما وقتی
پیشگیرانه است که بازدارنده باشد ،افزود :زمانی
اقدامات می تواند بازدارنده باشد و نتیجه دهد که

افزون بر برگرداندن حقوق بیت المال ،تنبیه برای
فرد یا افراد سوء استفاده گر اعمال تا برای متخلف
و دیگران درس عبرت شود.
وی ادامه داد :یکی از مسائلی که از نظر تاثیرگذاری
در سال های اخیر کشور ما از آن رنج می برد مسئله
نظارت است که باید در جاهای مختلف تکمیل
شود.

از تکمیل شبکه برق و اقدامات سازمان برنامه
خبری نشد

واکسنآنفلوآنزاهستاماباشرطخودساختهبرخیداروخانهها
ما از در اختیار داشتن حدود  50واکسن آنفلوآنزا
خبر داد و گفت :اگر در گذشته در این داروخانه نام
نویسی کرده اید اکنون واکسن به نرخ  42هزار تومان
در اختیارتان قرار می گیرد .برای تامین این واکسن
به چند داروخانه دیگر هم مراجعه کردیم که با جمله
«موجود نیست» مواجه شدیم .یک داروخانه هم که
تعداد محدودی از این واکسن در اختیار داشت به
شرط ارائه کارت ملی این واکسن را به نرخ  41هزار و
 800تومان عرضه می کرد .اما در این بین گفته های
تعدادی از متصدیان داروخانه ها حکایت از این داشت
که این واکسن در اوایل پاییز باید تزریق شود و در این
فصل بی فایده است و اثر چندانی ندارد.

اکبری
امسال از شروع فصل سرما با توجه به شیوع کرونا
افراد زیادی خواستار تزریق واکسن آنفلوآنزا برای
پیشگیری از این بیماری بودند و داروخانه های زیادی
را برای تامین واکسن از نظر گذراندند اما آن طور که
اخبار حکایت داشت این واکسن فقط برای گروه
های پر خطر تامین و تزریق آن هم برای عده ای خاص
انجام می شد و عموم از این واکسن به سبب کمبود
محروم ماندند .با وجود این معاون درمان دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند در روزهای گذشته گفت که
توزیع هزار دوز واکسن آنفلوآنزا در داروخانهها از
هفته گذشته آغاز شده و قیمت آن  41هزار و800

تومان است .روز گذشته برای تهیه واکسن آنفلوآنزا
راهی داروخانه های شهر شدیم و آن طور که شواهد
امر نشان می داد این واکسن بود ،اما برای همه
نبود.خبرنگار ما که اوایل پاییز برای خرید واکسن
آنفلوآنزا راهی داروخانه ها شد در آن موقع بسیاری
از متصدیان داروخانه ها اعالم کردند که این واکسن
فقط برای گروه های خاص تزریق می شود و در اختیار
داروخانه ها نیست ،البته در آن موقع خبری از نام
نویسی برای آینده نبود اما روز گذشته برخی داروخانه
ها این واکسن را نداشتند و برخی هم اعالم کردند که
باید در گذشته با کد ملی نام نویسی برایشان توسط
داروخانه انجام می شد تا حاال در اختیارشان قرار
گیرد .متصدی یک داروخانه در پاسخ به خبرنگار

نیروی انتظامی از شهادت یک مامور خبر داد

مدافع وطن

معاون غذا و داروی
دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند:
داروخانه هایی که
فقط با نام نویسی
از قبل ،این دارو
را ارائه می کنند
متخلف هستند
و باید واکسن را
به نرخ  41هزار و
 800تومان با ارائه
کد ملی در اختیار
آنان قرار دهند

پوشاک با آستر گرانی
خبر

محله جلیلیان بی نصیب از خدمات شهری
حسین قربانی – فراهم شدن زیر ساخت های الزم
توسط دستگاه های مربوط شرط ارائه خدمات
توسط شهرداری به محله جلیلیان است .شهردار
بیرجند گفت :شهرداری در زمینه وظیفه ذاتی
خود ملزم به ارائه خدمت به همه شهروندان است
اما محله جلیلیان جزو مناطق خدماتی شهر
نیست و طرح تفکیک ندارد بنابراین آماده سازی
این محله مطابق با دیگرمحالت باید انجام شود.
«جاوید» افزود :در صورت دستور قضایی و ابالغ
مالکیت معابر به شهرداری ،عملیات آماده سازی
توسطمدیریتشهریآغازخواهدشد.ویدرخصوص

منطقهاحداثمسکنفرهنگیاننیزخاطرنشانکرد:
بالتکلیفی وضعیت تعاونی مسکن فرهنگیان سبب
بدبینیبعضیازشهروندانبهنهادهایخدمترسان
شدهدرحالیکهشهرداریآخریننهادخدمترسان
بعدازفراهمشدنهمهزیرساختهاتوسطنهادهای
ذی ربط است .وی با تاکید بر لزوم فراهم شدن
زیرساخت ها توسط نهادهای خدمت رسان افزود:
با فراهم شدن زیر ساخت ها ،شهرداری درخصوص
ارائههمهخدماتشهریاعمازرفتوروب،جمعآوری
زباله،ارائهخدماتحملونقلدرونشهریو...دراین
منطقهاقدامخواهدکرد.

ورود  750هزار دوز واکسن به استان
گروه خبر-آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که هفته
گذشته در واحد مرغداری استان مشاهده شد ،با
رصد و پایش شبانهروزی تحت کنترل است و در کنار
آن اولین محموله واکسن آنفلوآنزا وارد استان شد.
مدیر کل دامپزشکی استان با اشاره به این که
اواخر آبان مواردی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد
پرندگان در حیات وحش کشور و طی چند روز
گذشته این بیماری در طیور بومی مشاهده شده
و هم اکنون دو واحد صنعتی خراسان جنوبی را
درگیر کرده است ،گفت :مردم نگران نباشند چون
تمام مرغ و تخم مرغ هایی که زیر نظر دام پزشکی در
مراکز عرضه مجاز به فروش می رسند ،سالم است
و مشکلی ندارد .دکتر «اصغر زاده» با بیان این که
ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به حرارت
حساس است و در صورت پخت کامل مرغ و تخم
مرغ نابود می شود  ،افزود :برای کنترل و پیشگیری
از این بیماری  750هزار دوز واکسن آنفلوآنزا وارد

استان شد که با اولویت مرغداری های مجاور واحد
درگیر و مرغداری های با تراکم باالی مرغ تخم گذار
و مرغ مادر توزیع می شود.به گفته وی ،همچنین دو
میلیون و  ۵۰۰هزار دوز واکسن هم طی چند روز
آینده وارد استان می شود و هیچ مشکلی برای تأمین
واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان
وجود ندارد و واکسنها به مرغدار یهایی تعلق
میگیرد که قبل از واکسیناسیون ،آزمایش های
الزم درخصوص نبود بیماری آنفلوآنزا را انجام داده
و مورد تأیید آزمایشگاهی قرار گرفته اند.
او با بیان این که تمام محصوالت مرغ و تخم مرغ
زیرنظر دام پزشکی استان هیچ منعی برای مصرف
ندارند ،افزود :خروج محصوالت مرغ و تخم مرغ از
استان نیز بالمانع است .به گفته وی جواب تست سه
مرغداری دیگر در شهرستان بیرجند نیز منفی و یک
مرغداری مشکوک دیگر نیز نمونه گیری شده است
که جواب تست آن فردا مشخص می شود.

تشدید یخ بندان از امروز
سرما و یخ بندان از امروز تا پایان هفته در استان
تشدید می شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی گفت :با تقویت
سامانه های پرفشار جو ،سرما و یخ بندان از صبح
سهشنبه تا پایان هفته در استان تشدید خواهد شد.

گروه خبر -انگار در بازار ،قیمت ها قصد ترمز کشیدن ندارد .نرخ اجناس گاهی
ثانیه ای و گاهی روزانه در حال تغییر است .با شروع فصل سرما بازار پوشاک
زمستانه از سردی و رکود خارج شده اما سوز قیمت ها از سوز سرمای زمستان
پیشی گرفته است تا آن جا که بسیاری از مشتریان بازار فقط نگاهی گذرا به
قیمت ها دارند و عطای خرید را به لقایش می بخشند .گشتی در بازار تن پوش
های زمستانه حکایت از مشتری هایی دارد که می آیند و می روند .برخی نگاهی
که به برچسب های قیمت می زنند ،پا از خرید پس می
کشند و مغازه را ترک می کنند .در این بین عده ای هم
که تجربه به آن ها ثابت کرده است هر چه بیشتر صبر
رئیس اتحادیه
کنند باید هزینه بیشتری بپردازند دست به جیب می
پوشاک :بیشتر
شوند و خرید می کنند .عده ای هم که جیب هایشان
مواد اولیه تولیدی
خالی تر از هر زمان دیگری است فقط نگاهی به قیمت
ها ،خارجی است و
ها دارند و دست خالی خارج می شوند .بانویی که برای
بر اساس نرخ دالر
سنجیده می شود.
تهیه کاله و شال گردن برای فرزندش راهی فروشگاه
جز این عوامل،
شده است ،می گوید :قیمت های کاله و شال گردن
عوامل دیگری مانند
واقعی نیست و خیلی باالست و تا  95هزار تومان هم
افزایش هزینه ها
می رسد .فروشنده ای می گوید :لباس های بافتنی
بر صعودی بودن
مدتی است که پا در رکاب افزایش قیمت گذاشته است
قیمت تن پوش ها
و قصد توقف هم ندارد .ما هم مدتی است کمتر لباس
اثر گذاشته است
های بافتنی تهیه می کنیم چرا که بسیار گران است
و مشتری تمایلی به خرید چنین اجناسی ندارد .او ادامه می دهد :بیشتر به
مشتریان توصیه می کنیم تا کاموا بخرند و خود ببافند چرا که هزینه آن بسیار
کمتر است .دیگر مشتری بازار هم می گوید :حدود یک هفته پیش برای خرید
یک کاپشن مردانه اقدام کردم که در آن موقع قیمتش  430هزار تومان بود ولی
هم اکنون حدود  480هزار تومان است .به گفته وی در بازار نرخ کاپشن زیر
 400هزار تومان وجود ندارد و نرخ پالتوها نیز باالی  500و  600هزار تومان
است .به گفته یک فروشنده قیمت پالتویی که سال گذشته این موقع بین 300
تا  400هزار تومان بوده به دو برابر رسیده است.

کاهش  30درصدی فروش پوشاک

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تحت کنترل

به گفته «فاطمه زارعی» با توجه به نبود تغییر قابل
مالحظه در الگوی نقشههای پیشیابی ،سرما و یخ
بندان شبانه تا پایان هفته در منطقه ماندگار است
و با عبور موج ضعیف کمدامنه در تراز میانه جو طی
امشب تا فردا افزایش موقت ابر پیش بینی میشود.

رئیساتحادیهپوشاکهمبااشارهبهکاهش 30درصدیفروشپوشاکزمستانه،
از رکود این بازار می گوید و می افزاید :به سبب تعطیلی ها بیشتر پوشاک فروشان
 80درصد اجناس شان از گذشته و به نرخ قدیم عرضه می شود .البته در این بین
عده ای هم ممکن است سوء استفاده هایی داشته باشند که نیاز به نظارت دارد.
به گفته «اسماعیل زاده»  90تا  95درصد پوشاک استان از دیگر مناطق تامین
می شود و تولیدی های لباس خراسان جنوبی فقط 5درصد نیازها را برطرف می
کنند .بیشتر مواد اولیه تولیدی ها خارجی است و بر اساس نرخ دالر سنجیده می
شود .مبادالت به سبب شیوع کرونا کم و به جز این عوامل ،عوامل دیگری مانند
افزایش هزینه ها بر صعودی بودن قیمت تن پوش ها اثر گذاشته است.

نماینده مردم با اشاره به طبس به عنوان یک قطب
اقتصادی  ،راه هایش را به جاده روستایی تشبیه کرد

حق خواهی برای طبس

روزنامه خراسان در شماره  3323به تاریخ دوم دی 1339در مطلبی در
صفحه  6آورده است :در دو سال قبل بین شهرداری طبس و سازمان برنامه
بمنظور تکمیل شبکه برق این شهرستان قراردادی تنظیم و مبادله شده و
باستناد مفاد قرارداد شهرداری در چهار قسط مبلغ چهل هزار ریال بسازمان
برنامه پرداخته ولی تاکنون کوچکترین اقدامی نشده آیا سزاوار است از
شهرداری که خود برای اجرای برنامه های عمرانی معامالتش را اقساطی
انجامدادهسازمانبرنامهمبلغیبگیردوازقراردادیکهسپردهفراموشکند.
قضاوت در این امر با مقامات مسئول است.

رویداد

کارایی تزریق واکسن در  6ماه دوم
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در
این باره گفت :از آن جا که در این فصل احتمال کاهش
استقبال از این واکسن وجود داشت برخی داروخانه
ها تعداد محدودی درخواست واکسن داشتند و توزیع
این واکسن در داروخانه ها هفته گذشته انجام شد .به
گفته دکتر «آهنی» داروخانه هایی که فقط با نام نویسی
از قبل ،این دارو را ارائه می کنند متخلف هستند و باید
واکسن را به نرخ  41هزار و  800تومان با ارائه کد ملی
در اختیار آنان قرار دهند.
وی با اشاره به این که هزار دوز واکسن آنفلوآنزا هفته
گذشته در خراسان جنوبی توزیع شد ،افزود :تزریق
این واکسن در  ۶ماه دوم سال کارایی دارد و متقاضیان
میتوانند با مراجعه به داروخانهها و ارائه شماره ملی به
ازای هر نفر یک دوز واکسن دریافت کنند.

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

طبس یکی از قطب های اقتصادی استان است که بیشترین ترددهای استان
را دارد درحالی که راه هایش شبیه راه روستایی است.نماینده مردم فردوس،
طبس ،بشرویه و سرایان در مجلس در دیدار با جمعی از مدیران استانی با
بیان این که طبس یکی از قطب های اقتصادی خراسان جنوبی است و باید از
بهترین راهها برخوردار باشد ،گفت :بیشترین تردد استانی ،در راه های طبس
وجود دارد و باید توجه ویژه ای به دوبانده سازی محورهای مواصالتی این
شهرستان انجام شود.به گفته حجت االسالم «نصیرایی» با گذشت سال ها،
محور بیرجند به طبس که مسیر پرترددی است به یک راه روستایی شبیه است
در حالی که برای توزیع عادالنه اعتبارات در کنار شاخصهای جمعیتی باید بقیه
شاخصهای دیگر از جمله وسعت منطقهای هم دیده شود .وی با تاکید بر احیای
ظرفیت های معدنی غرب استان افزود :برای جلوگیری از خام فروشی معادن،
خاک های صنعتی و سنگ ها باید برنامه مدونی وجود داشته باشد تا ارزش
افزوده این محصوالت نصیب شهرستان های برخوردار از این ظرفیت ها شود.

استوار«سعید بنی اسدی» در راه مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسید .فرمانده
انتظامی استان گفت :صبح روز دوشنبه استوار «سعید بنی اسدی» از کارکنان
فرماندهی انتظامی سربیشه در راه مبارزه با مواد مخدر آسمانی شد و به خیل
شهدای مدافع وطن پیوست .به گفته سردار «فرشید» با اعالم مرکز فوریت های
پلیسی  110مبنی بر تردد خودروی حامل مواد مخدر در محور مرزی ماهیرود
به سربیشه ،مأموران انتظامی پاسگاه حسین آباد شهرستان برای متوقف کردن
خودرو ،در حاشیه پاسگاه و کنار جاده مستقر شدند .وی اظهارکرد :مأموران به
راننده خودروی حامل مواد مخدر دستور ایست دادند اما راننده خودرو هنگام
فرار پس از برخورد با استوار سعید بنی اسدی واژگون شد  ،این مامور به علت
شدت جراحات در دم جان باخت .وی با اشاره به توقیف خودرو و دستگیری دو
سرنشینآنگفت:دربازرسیازخودروحدود 58کیلوگرمموادمخدرکشفشد.

صادرات برون مرزی تعاونی ها
صادرات شرکت تعاونی های خراسان جنوبی از آغاز امسال به  ۹میلیون و ۹۲۱
هزار دالر رسید .مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :این حجم صادرات
در  ۹ماه گذشته توسط ۱۰شرکت تعاونی فعال استان به صورت مستقیم و
غیر مستقیم انجام شد .به گفته «غالمرضا اشرفی» این صادرات به کشورهای
امارات متحده عربی ،عراق ،سوریه ،آلمان ،یونان و گرجستان انجام شد که این
مهم بیانگر برنامه محوری و پویایی در حوزه اقتصاد تعاونیهاست .وی فرش،
جوجه شتر مرغ ،سنگ بازالت ،محصوالت کشاورزی و صنایع دستی را از جمله
کاالهای صادراتی تعاونی ها در امسال اعالم کرد.

قطعه یک محور دلهره ایمن شد

 64.5کیلومتر دوبانده سازی در محور
بیرجند  -قاین
با بهره برداری از  6.5کیلومتر دیگر از باند دوم محور بیرجند – قاین ،مجموع
دوبانده سازی در این مسیر  100کیلومتری به  64.5کیلومتر افزایش یافت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به این که با بهره برداری از این ۶.۵
کیلومتر ،قطع ه یک این محور تکمیل و عملیات دوبانده سازی آن به اتمام رسید،
گفت :طبق وعدهای که در تکمیل و افتتاح پروژههای احداث باند دوم در سطح
محورهای استان داده بودیم ،با پیگیری و تالشهای انجام شده و همکاری
اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای و پلیس راه استان در بازگشایی محور،
ظهر روز گذشته  ۶.۵کیلومتر دیگر از باند دوم محوربیرجند  -قاین با هزین ه ۱۸
میلیارد تومان تکمیل شد و زیر بار ترافیک رفت.مهندس «داعی» افزود :با ۶.۵
کیلومتری که زیر بار ترافیک رفت از مجموع۱۰۰کیلومتر مسیر بیرجند  -قاین،
 ۶۴.۵کیلومتر  ،دوبانده شده است و تالش برای تکمیل دوبانده سازی این محور
که از اهمیت و تردد باالیی نیز برخوردار است ادامه دارد.

200هزار نفر کد بورسی گرفتند
هم اکنون  200هزار نفر در استان کد بورسی دریافت کرده اند .معاون اداره کل
امور اقتصادی و دارایی استان گفت :تا قبل از این کد بورسی برای  88هزار نفر
در استان صادر شده بود .به گفته «بهروزی» خراسان جنوبی در حساب سازمان
خصوصیسازی 20میلیارد تومانپولداردوافرادبایدبامراجعهبهسامانهسهام
عدالتشمارهحسابوشبایخودراثبتیااصالحکنندتاسودبهآنهاتعلقبگیرد.

گرامی داشت آیت ا ...مصباح یزدی
مراسم بزرگداشت ارتحال آیت ا ...مصباح یزدی و یادبود چهلمین روز شهادت
دکتر محسن فخری زاده دانشمند برجسته صنعت هسته ای و دفاعی ،امروز
سه شنبه برگزارمی شود .رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان
گفت :این مراسم با رعایت کامل شیوه نامههای بهداشتی امروز سه شنبه
ساعت  ۱۸با سخنرانی نماینده شهرستا نهای بیرجند ،درمیان و خوسف
با پخش از فضای مجازی برگزار خواهد شد.به گفته حجت االسالم «مالیی»
همچنین نظر به استقبال از مسابقه بزرگ مکتب سلیمانی ،زمان شرکت در
آن تا  ۱۸دی تمدید شد.

چالش های زیرساختی زندان نهبندان
چالش های زیرساختی زندان نهبندان در جلسه ای با حضور مسئوالن مورد
بررسی قرار گرفت«.بیکی» فرماندار نهبندان در این جلسه اعالم کرد :همه
دستگاههایمتولیبایدهمکاریالزمراداشتهباشندتاپروژهآبرسانیبهزندان
نهبندان در اسرع وقت تکمیل شود.پس از جلسه نیز فرماندار ضمن حضور در
بخشهایمختلفزندانازکارگاهاشتغالوتولیداتدستیزندانیانبازدیدکرد.

امکان ثبت نام الکترونیکی درخواست بیمه
حسین قربانی  -امکان ثبت نام الکترونیکی درخواست بیمه در صندوق های
بیمه ایرانیان و سالمت همگانی برای افراد بدون پوشش بیمه فراهم شد.
مدیرکل بیمه سالمت با اعالم این که با توجه به شیوع بیماری کرونا و شرایط
حاکم بر جامعه و تمرکز سازمان بیمه سالمت ایران بر ارائه خدمات غیرحضوری
به بیمه شدگان تغییراتی در این خصوص به وجود آمد ،گفت :با توجه به تغییرات
انجام شده ،امکان ثبت نام و درخواست اولیه پوشش بیمه در صندوق های بیمه
ایرانیان و سالمت همگانی برای متقاضیان بدون پوشش بیمه فراهم شده است
و این افراد می توانند با ورود به سامانه دفترچه بیمه ایرانیان یا سالمت همگانی
درخواست کنند .دکتر «اربابی» تصریح کرد :یکی از اهداف مهم بیمه سالمت
افزایش سطح رضایتمندی بیمه شدگان است که به همین منظور الکترونیکی
کردن خدمات و ارتقای سامانه های موجود در اولویت قرار دارد.

