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●●مسئوالن برای رفع مشکلاینترنتپرسرعت در
ی روم ه هم اقدامکنند .این روزها که دانش
روست ا 
آموزان ،امتحانات را پشت سر می گذرانند نمی
توانندازشبکهشاداستفادهکنند.
●●مسئوالن سازمان صمت و اتاق اصناف جلوی
رشد قارچ گونه فروشگاه های زنجیره ای را در
بیرجند بگیرند .با فعالیت این فروشگاه ها کاسبی
مغازه دارانی که بنیه مالی قوی برای خرید اجناس
بیشتر ندارند و در محدوده این مکان ها فعالیت
می کنند ،به رکود رفته است و بعد از مدتی ناچار به
تعطیلیکارخودمیشوند.
●●دربحثتخفیفهایفروشبرخیفروشگاههای
زنجیره ای حرف و حدیث بسیار است و این روزها
حتی در فضای مجازی هم توسط مسئوالن به این
موضوع اشاره و اعالم می شود که آن ها با تعدادی
ازتولیدکنندگانقراردادهاییمنعقدمیکنندکه
نرخهایدلخواهآنانرارویاجناسدرجکنند.اگر
چنین مواردی صحت دارد چرا مسئوالن سازمان
بازرسیو...بهاینموضوعورودنمیکنند؟
●●آیا گذشت  9سال از شروع احداث بیمارستان
در خوسف زیاد نیست در حالی که هنوز راه زیادی
تا تکمیل آن باقی است؟ وقتی اجرای این مرکز
درمانی در این شهر شروع شد شاهد آغاز احداث
بیمارستان های دیگری در استان از جمله در
فردوس و طبس بودیم و حاال این مکان ها به بهره
برداری رسیده است ولی بیمارستان خوسف
همچناندرجامیزند.تاکیبایدمردماینشهرراه
خوسفتامرکزاستانراطیکنندتابهاموردرمانی
خودبپردازند؟یکیبگویدمردماینشهرستانچه
سهمیازبودجههایاستانیدارند؟

 20میلیارد تسهیالت
بالعوض برای استان
حسین قربانی –  20میلیارد تومان تسهیالت
بالعوضمسکنشهریهفتهآیندهازسویکمیته
امداد مرکز به استان تخصیص می یابد.رئیس
مرکز برنامه ریزی کمیته امداد امام خمینی (ره)
کشور روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت:
در مجموع برای پنج هزار واحد مسکن شهری
محرومان حدود هزار میلیارد تومان در استان
هزینه می شود.به گفته دکتر«زارع زاده» از پنج
هزار واحد مسکونی شهری خراسان جنوبی تا
 14اسفند امسال چهار هزار و 400واحد به بهره
برداری می رسد .مدیر کل کمیته امداد استان هم
بابیاناینکهدرشهربیرجندبرایاحداثمسکن
محروماندرچهکند 84قطعهزمین،شکراب12
قطعه و در کالته بجدی 62قطعه ویالیی مشخص
شده است  ،گفت :قبل از شروع کار ساخت این
واحدها سفارش سازه فلزی آن ها داده شد و در
فردوس و طبس کار ساخت این واحدها آغاز شده
است که درمجموع  424خانواده در واحدهای
مد نظر سکونت می یابند.به گفته «سلم آبادی»
از ابتدای سال حدود  400خانواده تحت پوشش
کمیته امداد استان خودکفا شده اند و تعدادی از
خانواده هایی که درگذشته خودکفا شده بودند به
دلیل کرونا برای گرفتن تسهیالت توسعه امسال
بهکمیته امداداستانمراجعهکردهاند.ویافزود:
در خراسان جنوبی به جز حدود هزار نفر که برای
گرفتن وام ضروری کارگشایی اقدام کرده اند،
پشت نوبت نداریم.

تاکید نماینده ولی فقیه در شورای فرهنگ عمومی استان

طرح ها باید نقد پذیر باشد

نمایندهولیفقیهدراستانروزگذشتهدرجلسهشورای
فرهنگ عمومی استان با بیان این که طرحهای ارائه
شده به شورای فرهنگ عمومی باید باز گذاشته شود تا
نقدها و پیشنهادها را در بر بگیرد  ،گفت :نقدپذیر بودن
طرحهابایداجراییشودچراکهکاملبودنهرقانونیدر
زماناجرامشخصمیشود.حجتاالسالموالمسلمین
«عبادی»بابیاناینکهیکطرحزمانیوقتیمفیداست
که جامع باشد  ،افزود :متاسفانه طرحهایی که تاکنون
در این شورا مطرح شده است این ویژگی را نداشته اند.
استاندارهمدراینجلسهبااشارهبهاینکهدرپروژههای
عمرانیدستگاههایاجراییبایدازموادومصالحتولیدی

استان استفاده شود ،مگر این که کاالی الزم با کیفیت
مد نظر در داخل استان تولید نداشته باشد  ،گفت:
کیفیت کاال ،تولید به موقع و قیمت رقابتی مناسب ،سه
اصلاساسیاستکهواحدهایتولیدیبایدبهآنتوجه
داشتهباشند.بهگفته«مالنوری»سندراهبردهایعلمی
رونقجهشتولیددراستان،بهعنوانبستری
وفرهنگی ِ
فرهنگی ،نگاه استان به مقوله تولید را روشن می کند و
با ایجاد این دید در جامعه ،تکلیف دستگاه ها و وظیفه
مردم در قبال تولید کنندگان و با هدف تحقق شعار
جهشتولیدمشخصمیشود.ویباتاکیدبراینکهمهم
ترین گام بعد از تدوین این سند و ابالغ آن به حوزه های

گالیه شهروندان از نحوه پاسخ گویی برخی ادارات در روزهای دورکاری

دورازکاربه بهانهکرونا

گروه خبر

با اوج گرفتن شیوع کرونا در روزهای سرد پاییز
محدودیت ها بیشتر شد و به سبب قطع زنجیره انتقال
کرونا دورکاری برای ادارات دولتی نسخه شد تا هم
حمل و نقل عمومی بارترافیکی کمتری تحمل کند و
هم از تجمع در ادارات کاسته شود.
اما آن طور که شواهد نشان می دهد دورکاری
نیروهای ادارات در این روزها نه تنها بر کاهش
ترددها تاثیر نداشته بلکه داد ارباب رجوع ،همکاران
حاضر در ادارات و برخی مدیران را درآورده است.
همچنین بار مراجعات نسبت به گذشته چندان
تغییری نشان نمی دهد و در این میان فقط با کاهش
تعداد کارمندان حاضر در ادارات مدت انتظار ارباب
رجوع برای رسیدگی به امور و در نتیجه تجمع پشت
باجه های میز خدمت افزایش یافته است.
از سویی این دورکاری سبب شده است تا بسیاری
از افراد در روزهای متوالی چندین نوبت به اداره و
سازمانی مراجعه داشته باشند .خبرنگار ما به چند
اداره در روزهای مختلف مراجعه کرد و پای صحبت
ارباب رجوع نشست .عده ای از نحوه خدمات دهی
راضی و برخی هم صدای گالیه هایشان بلند است.

به یکی از ادارات پر مخاطب مراجعه می کنیم .در یک
طبقه حدود  6اتاق و تنها در دو اتاق حدود سه نیرو
حضور دارند و بقیه میزها خالی و نیروهای مرتبط
دور کار هستند .مرد میان سالی پرونده به دست
در سالن انتظار نشسته است .حدود  15دقیقه ای
از انتظارش می گذرد که او را به داخل اتاق فرا می
خوانند .چند دقیقه ای صحبت می کند و دوباره به
سالن انتظار بر می گردد و باید راهی اتاق دیگر شود.
همکار حوزه مربوط حضور ندارد و با وی تماس گرفته
می شود .گویا در پاسخ به وی اعالم می شود که اگر
ضروری نیست ارباب رجوع فردا مراجعه کند .انگار
کار ضروری است و فرد حاضر سیستم همکار را روشن
می کند .ارباب رجوع اظهار می کند :امروز حدود سه
ساعت برای رسیدگی به پرونده اش زمان گذاشته و در
آخر با رد و بدل شدن پرونده میان اتاق ها و پاسخ های
تلفنی راهی خانه شده است تا روز دیگر دوباره مراجعه
کند .او می گوید :هم دورکاری مایه دردسر است و هم
روند کند رسیدگی به پرونده ها .باید برای پاسخ گویی
چه تلفنی توسط نیروی دورکار و چه حضوری توسط
نیروی حاضر زیاد انتظار بکشیم.
اما در اداره دیگری که بار مراجعات انگار هیچ گاه
قصد کم شدن ندارد از هشت تا  10همکار که تصاویر

قول صندوق توسعه ملی برای اعتبار راه آهن
بــا پیگیــری هــای اســتاندار ،صنــدوق توســعه ملــی
بــرای تأمیــن اعتبــار پــروژه راه آهــن و انتقــال آب بــه
اســتان قــول مســاعد داد.
اســتاندار طــی دیــداری کــه در پایتخــت بــا رئیــس
صنــدوق توســعه ملــی داشــت ،موضــوع تأمیــن
اعتبــار احــداث راه آهــن اســتان را مطــرح کــرد و
ایــن موضــوع را اصلــی تریــن راهــکار بــرای شــتاب
بخشــی بــه رونــد اجــرای کار دانســت وگفــت :راه
آهــن خراســانجنوبی در توســعه شــرق کشــور از
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و مــی توانــد بــه
عنــوان یــک شــاهراه اساســی ،تأثیــر بســزایی در
مبــادالت کاال ،بــار و مســافر داشــته باشــد .بــه گفتــه
«مالنــوری» نقــش ایــن راه آهــن در اتصــال بنــدر
چابهــار بــه کشــورهای همســایه شــمالی بــر هیــچ
کــس پوشــیده نیســت و از ســوی دیگــر در کاهــش
هزینــه هــای تولیــد در اســتان تاثیــر زیــادی دارد
چــرا کــه بــا توجــه بــه بعــد مســافت تــا مراکــز تأمیــن
مــواد اولیه و بــازار فــروش بــرای برخــی از واحدهای
تولیــدی فعــال اســتان ،راه انــدازی ایــن راه آهن می
توانــد کمــک شــایان توجهــی بــه جهــش تولیــد در

خراســان جنوبــی باشــد.
اســتاندار شــتاب بخشــی بــه رونــد اجــرای کار در
طــرح انتقــال آب را هــم خواســتار شــد و ضمــن
اهمیــت تامیــن آب بــرای احــداث واحدهــای
صنعتــی و توســعه بخــش کشــاورزی گفت:تأمیــن
آب شــرب ســالم ،یکــی از مهــم تریــن دغدغههــا در
خراســان جنوبــی اســت.
در ایــن جلســه کــه بــا حضــور تعــدادی از پیمانــکاران
پــروژه راه آهــن برگــزار شــد« ،شــهید زاده» رئیــس
صنــدوق توســعه ملــی بــرای هرگونــه همــکاری قول
مســاعد داد و مقــرر شــد بــا هماهنگــی وزارت راه و
شهرســازی و بانــک هــای عامــل بــه زودی مشــکل
تأمیــن اعتبــار پــروژه مرتفــع شــود.
همچنیــن در ایــن جلســه بــا حضــور مجریــان اجرای
پــروژه انتقــال آب خلیــج فــارس بــه اســتان هــای
کرمان ،یــزد و خراســان جنوبی برگــزار شــد ،درباره
موضــوع انتقــال آب بــه اســتان هــای شــرقی بــه ویــژه
خراســان جنوبــی ،بحــث و بررســی و درخصــوص
راهکارهــای شــتاب بخشــی بــه رونــد اجــرای کار
رایزنــی هــای الزم انجــام شــد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

مختلف ،این است که دستگاه های اجرایی و نهادهای
متولیدرزمینهتحققاهدافاینسندتالشکنند،گفت:
دستگاه ها مکلف اند ،گزارش اقدامات خود را با هدف
تحقق این سند ،به دبیرخانه گزارش کنند تا در جلسات
بعدی شورای فرهنگ عمومی ارائه شود .استاندار،
حمایت از تولید را از دیگر اهداف این سند برشمرد و
افزود :به دستگاه های اجرایی تکلیف شده است تا ساز
وکارهایقانونیوبومیرادراینزمینهتعریفکنند.وی
بهسفرمعاونوزیرعلومبهاستاناشارهکردوگفت:تغییر
ساختاربرخیدانشگاههایاستانرابهصالحنمیدانیم
و با این تصمیم مخالفت کرده ایم چرا که این اقدام بدون
هماهنگیبااستانانجامشدهاستوتمامیدستگاهها
موظفهستند،درزماندعوتازمسئوالنملی،مطالبو
موضوعاتمرتبطرابااستانداریهماهنگکنند.
آن ها پشت میزها قرار دارد و میزهایشان فاصله خوبی
از هم دارد و نایلونی میان ارباب رجوع و کارمند است
فقط دو نیرو خدمات می دهند و هر فرد برای گرفتن
پاسخ یک سوال و حتی امضا باید در شلوغی بدون
رعایت فاصله اجتماعی پشت باجه ها منتظر بماند.
سالن انتظار خالی نمی شود و بسیاری از خدمات
اگر چه نیاز به مراجعه حضوری افراد ندارد اما گویا
مراجعه کننده شماره ای برای پاسخ گویی ندارد و
به اجبار در محیط اداره برای رسیدن به پاسخ سوال
حاضر می شود.
ارباب رجوعی دیگر هم در اداره ای که افراد حق ورود
ندارند و اگر سوالی دارند باید از طریق تماس تلفنی
در نگهبانی با نیروی حوزه گفت وگو کنند درباره این
نحوه پاسخ گویی گالیه می کند و می گوید :تماس
می گیریم ولی نیروی مربوط دور کار است وکسی هم
پاسخ گو نیست و باید روز دیگر مراجعه کنیم .در دیگر
اداره هم نیروهای دورکار باید تلفنی پاسخ گو باشند
اما انگار چندان پاسخ گویی درستی انجام نمی شود
و ارباب رجوع باید تا حضور این نیرو در روز دیگر صبر
کند تا تلفنی پاسخ بگیرد .یکی از مخاطبان این اداره
می گوید :از حدود دو هفته پیش به دنبال آمار و پاسخ
چند سوال هستم .با نیروی مرتبط به سبب جلوگیری
از انتشار بیماری تماس می گیریم که اعالم می شود
روز بعد که در اداره حاضر است تماس گرفته شود تا
پاسخ گویی انجام شود .این روزها حال مردم نه تنها
از شیوع کرونا گرفته است بلکه قانون دورکاری هم
مزید بر علت شده و آنان را درگیر چرخه خسته کننده
ادارات کرده است.

 

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه
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 6آوردهاست:چونمحلفعلیبهداریسرایانبهیچوجهشایستگینداردواز
طرفیموجرمدتهااستبرایتخلیهآنمشغولمکاتبهاستوخودبهدارینیز
اعتباری جهت ساختمان نداشت اخیرا آقای بهدار امین ا ...شمسی متصدی
بهداری درصدد برآمد که با اخذ کمک از خود اهالی محل مناسبی جهت
بهداری سرایان بسازد مردم از این اقدام استقبال نموده و در مدت کوتاهی
مبلغ 50هزارریالبایشانتسلیمنمودندازاینمبلغ 800مترزمیندرمحلی
کهازهرحیثمناسباستخریداریشدوبقیهنیزبمصرفساختمانخواهد
رسید صاحبان زمین نیز مبلغی تخفیف قائل گردیدند و عده ای از توده مردم
قول داده اند که بمحض شروع بکار ساختمان هر کدام مدتی مجانا کار کنند.

 9تخلف حوزه تخم مرغ روی میز رسیدگی

یک شهروند :امروز
حدود  3ساعت
برای رسیدگی
به پرونده اش
زمان گذاشته و
در آخر با رد و بدل
شدن پرونده میان
اتاق ها و پاسخ
های تلفنی راهی
خانه شده است تا
روز دیگر دوباره
مراجعه کند

دستور بررسی پرونده های معوقه قضایی تا
پایان 99
قضات و مسئوالن دادگستری پروندههای معوقه دادگستریها را باید تا پایان
سال بررسی کنند.
رئیس کل دادگستری استان در شورای قضایی از ابالغ سند تحول قوه
قضاییه به دادگستری خراسان جنوبی خبر داد و گفت :این سند کارآمد و طبق
نیازمندیهای دادگستری کارشناسی شده و کاربردی است و دانشجویان و
استادان دانشگاهها میتوانند از این سند برای طرحهای خود استفاده کنند.
حجت االسالم «حمیدی» با بیان این که اشتغال ،اولویت دستگاه قضاست و
نباید با هر عنوانی مانع تولید و اشتغال شد  ،گفت :باید با همکاری بانک ها،
مشکالت صاحبان صنایع رفع شود تا شاهد تعطیلی صنایع نباشیم .او با تاکید
بر این که در شرایط فعلی کشور باید از تولید و اشتغال حمایت جدی شود ،گفت:
این موضوع نباید کم رنگ شود و دادستان ها و رئیسان دادگستری ها نباید
اجازه دهند که دستوری مبنی بر تعطیلی واحدهای تولیدی صادر شود بلکه باید
برای حل مشکالت واحدهای تولیدی راهکارهایی پیدا شود.

پرونده تخلف برای  9متخلف در حوزه تولید و عرضه تخم مرغ استان تشکیل
شد و متخلفان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند .معاون بازرسی و حمایت از
مصرفکنندگان سازمان صمت گفت :ارزش ریالی پروندههای تشکیل شده
برای این  ۹متخلف بیش از سه میلیارد و  ۴۸۰میلیون ریال است« .علی تهوری»
با تاکید بر رصد دقیق و مستمر تولید ،تامین و توزیع تخم مرغ در یک ماه اخیر از
سوی بازرسان این سازمان تصریح کرد :برخی فعاالن این حوزه طی یک ماه اخیر
با تحویل ندادن سهمیه تخم مرغ تعیین شده توسط سازمان جهاد کشاورزی به
شبکه توزیع ،موجب کمبود در بازار و گرانی تخم مرغ شدند.

قطع گاز  ۲۳۶دستگاه اجرایی
جریان گاز  ۲۳۶دستگاه اجرایی پرمصرف طی دو هفته گذشته به دلیل جدی
نگرفتن اخطارها قطع شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گفت :در تداوم برنامههای اجرایی با هدف اصالح
الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز به منظور جلوگیری از بروز بحران
احتمالی و افت فشار در اوج مصرف زمستان ،مصارف گاز بخشهای دولتی و
ادارات پایش میشود .به گفته «هاشمی» در دو هفته گذشته بیش از سه هزار
و  ۷۰۰مورد بازدید از ادارات انجام و  ۴۵۶فقره اخطار برای ادارات پرمصرف
صادر شد و بازرسان شرکت گاز به دلیل جدی نگرفتن اخطارها ،جریان گاز۲۳۶
دستگاه اجرایی پرمصرف را قطع کردند.

تجهیز  89درصد چاههای کشاورزی به
کنتور هوشمند
هزارو ۸۵۰چاهکشاورزیدرخراسانجنوبیمجهزبهکنتورهوشمندشدهاست
و ۲۰۰چاه دیگر تا بهمن مجهز خواهد شد .مدیرعامل شرکت آب منطقهای با
اشاره به این که بیش از ۹۰درصد مصرف آب خراسان جنوبی در بخش کشاورزی
است  ،گفت :هم اکنون دو هزار و۸۰حلقه چاه کشاورزی در استان فعال است .به
گفته «احمد قندهاری» طبق برنامهریزی انجام شده امید است تا دهه فجر روی
بخش عمدهای از چاه های کشاورزی یعنی بیش از ۹۰درصد کنتور هوشمند
نصب شود .وی با اشاره به این که با استفاده از کنتورهای هوشمند ،در دشتهای
مختلف شاهد بهبود سطح آب و کاهش شوری آب هستیم ،گفت :در این راستا از
بهره بردارانی که هنوز در خصوص نصب کنتور هوشمند اقدام نکرده اند تقاضا
میشود هرچه سریع تر اقدام کنند.

کسب اولین قهرمانی پدل کشور
حسین قربانی  -علی سام فنودی اولین مدال قهرمانی پدل را در رقابت های
مجازی کشورکسب کرد.رئیس هیئت اسکواش استان به خبرنگار ما گفت :علی
سام فنودی با مربیگری مجتبی سیروسی در نخستین دوره رقابت های مجازی
پدل ایران در بخش آقایان و در رده سنی زیر  17سال اولین مدال قهرمانی پدل
کشور را برای خراسان جنوبی به ارمغان آورد .به گفته «غنی» هیئت داوران این
رقابت های مجازی با رصد ویدئوهای ارسالی از ورزشکاران کشور علی سام
فنودی را به عنوان قهرمان این رقابت ها معرفی کردند .او بعد از دو سال که در این
رشته فعالیت دارد در این مسابقات توانست نام خود را به عنوان قهرمان کشور در
پدل ثبت کند.

122بیمار روی تخت بیمارستان ها

بدرقه مدافع وطن تا بهشت
حسین قربانی  -مدافع وطن ،شهید استوار یکم «سعید بنی اسدی» روز
گذشته بر روی دستان مردم بیرجند تا خانه ابدی بدرقه شد .به گزارش
خبرنگار ما در این مراسم که با حضور جمعی از مسئوالن ،مقامات نظامی و
انتظامی ،خانواده ایثارگران و شهروندان با رعایت پروتکل های بهداشتی
برگزار شد ،نماینده ولی فقیه در استان بر پیکر این شهید نماز خواند و سپس
به درخواست خانواده شهید ،عبای حجت االسالم والمسلمین «عبادی»
برای خاکسپاری همراه با پیکر شهید ،به آنان تقدیم شد.فرمانده انتظامی
استان در این مراسم ،با تاکید بر این که با همه همرزمان سوگند یاد می کنیم
که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از هیچ تالشی فروگذار نکنیم،گفت:
باب شهادت در نیروی انتظامی همواره باز است و تاکنون نیروی انتظامی
کشور بیش از  13هزار شهید و نیروی انتظامی استان 166شهید تقدیم
انقالب کرده است.
به گفته سردار«فرشید» اعطای مدال مجاهد فی سبیل ا ...توسط فرمانده
مقام معظم رهبری به کارکنان نیروی انتظامی افتخاری بسیار بزرگ که این
موضوع نشانگر آن است و کسانی که امروز امنیت و آسایش را برای مردم فراهم
می کنند  ،مجاهد فی سبیل ا ...هستند .وی شهادت شهید بنی اسدی را مرگی
باعزت دانست که سبب شد خانواده شهدا ،همرزمان شهید و مسئوالن باشکوه
و عظمت بسیاری در این مراسم شرکت کنند .وی خاطر نشان کرد :شهید بنی
اسدی جوان فداکار و با اخالصی بود که با روحیه جهادی که داشت هدفش تنها
خدمت به مردم برای ایجاد امنیت و آرامش بود.امام جمعه سربیشه هم در این
مراسم گفت :اقتدار امروز جمهوری اسالمی ایران سبب شده است تا با شنیدن
نام ایران لرزه بر اندام دشمن بیفتد ،هرچند برای به دست آوردن اقتدار ،امنیت
و پیشرفت هزینه های بسیاری پرداخت کرده ایم بنابراین اقتدار را نباید به
راحتی از دست بدهیم .به گفته حجت االسالم «نجمی پور» تاکنون هشت مامور
انتظامی در سربیشه در راه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسیده
اند .به گزارش خبرنگار ما ،پیکر پاک این شهید بعد از تشییع باشکوه بر دوش
مردم در قطعه دو گلزار شهدای بیرجند در آغوش خاک آرام گرفت.

هم اکنون  122بیمار با عالیم حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری
هستند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به این که
در شبانه روز گذشته از ۱۲۹آزمایش کرونا در استان ۲۱آزمایش ،مثبت
اعالم شد  ،گفت :از ۲۱مبتالی جدید به کرونا ،چهار نفر در بیمارستانها
بستری هستند و ۱۷نفر نیز نمونه گیری سرپایی شدند .به گفته «مهدی
زاده» هم اکنون ۱۲۲بیمار با عالیم حاد تنفسی در بیمارستانهای
استان به سر می برند که از این تعداد ۳۲نفر به کرونا مبتال هستند و
۱۳نفر از مبتالیان در بخش مراقبتهای ویژه زیر نظر قرار دارند که
حال عمومی چهار نفر وخیم است.وی گفت :در ۲۴ساعت گذشته ۳۲بیمار
تنفسی در بیمارستانهای استان پذیرش و در همین مدت ۳۷بیمار با حال
عمومی خوب ترخیص شدند که ۹نفر از این بیماران دارای تست مثبت کرونا
بودند .وی گفت :با ثبت یک مورد فوت جدید در شبانه روز گذشته مجموع
قربانیان کرونا در استان به۷۲۶نفر افزایش یافت.

مراسم نمادین یوم ا18 ...دی
مراسم نمادین گرامی داشت یوم ا 18 ...دی ،روز بصیرت ،اقتدار ملی ،سیلی
به شیطان بزرگ و سالروز حمله به پایگاه آمریکایی عین االسد برگزار می شود.
حجتاالسالم«مالیی»رئیسشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمیاستانگفت:یکی
ازوقایعمهمیکهدردههبصیرتومیثاقباوالیتقراردارد،سالروزحملهموشکیبه
عیناالسدمهمترینپایگاهشیطانبزرگدرعراقاستکهدرروزشماردههبصیرت
بهعنوانروزبصیرت،اقتدارملی،سیلیبهشیطانبزرگنامگذاریشدهاست.وی
افزود:امسالباتوجهبهشیوعویروسمنحوسکروناوضرورترعایتدستورالعمل
های بهداشتی به این مناسبت اجتماع محوری نخواهیم داشت و مراسم نمادین
امروزپنجشنبه 18دیباحضورفرماندهاننظامیوانتظامیاستانوبرایتجدید
میثاقباوالیتدرقالبدیداربا نمایندهولیفقیهدراستانبرگزارمیشود.

ورزش کارگری اول در کشور
هیئت ورزش کارگری استان برای اولین بار در ارزیابی عملکرد هیئت های ورزش
کارگریکشوررتبهاولراکسبکرد«.علیزاده»رئیسهیئتورزشکارگریاستان
بااشارهبهاینکهبرایاولینباراینهیئتتوانستهاست رتبهاولکشوررادرارزیابی
عملکرد هیئت های ورزش کارگری کشور در شش ماه اول سال 99کسب کند به
خبرنگار ما گفت :در سال های گذشته هم هیئت ورزش کارگری خراسان جنوبی
رتبه هایی کسب کرده بود اما برای اولین بار است که با کسب بیشترین امتیاز در
فرایندارزیابیعملکردحوزهورزشکارگریکشوراینرتبهراازآنخودکردهاست.

