روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شــنبه |  20دی  25 | 1399جمادی االول  | 1442شماره 3463

از میان خبرها

یادداشت
باکمال

طبس و بیرجند باالترین
آمار کارگری
زهـــــرا ق ــرب ــان ــی -
طــبــس و بیرجند
بــــاالتــــریــــن آمــــار
کــارگــری استان را
دارد.
دبیر اجــرایــی خانه
کــــارگــــر اســـتـــان
در گــفــت و گـــو با
«خراسان جنوبی»
اعــام کــرد :بــاالتــریــن آمــارکــارگــری در بخش
واحــدهــای تولیدی با توجه به وجــود کویر تایر
بــزرگ ترین واحــد کــارگــری را بیرجند دارد و
باالترین آمارکارگری در بخش معدن مربوط به
طبس است.
به گفته «قادری» کارگران هر صنف یک انجمن
و تشکل دارند که حمایت از کارگران توسط
این انجمن ها انجام می شود به عنوان مثال
کارگران ساختمانی زیر مجموعه صنف کارگران
ساختمانی هستند که بیشترین آسیب را هم
در زمان کرونا ،کارگران ساختمانی و فصلی و
روزمزدی دیدند و هر چند دولت حمایت هایی از
آن ها به صورت مقطعی انجام داد اما کافی نبود.
وی به این نکته هم اشاره کرد که سیستم های
تامین اجتماعی طوری تعریف شده اند که هر
کارگری در هر نهادی کار کند بازرسی ها شکل
می گیرد و مشمول قانون تامین اجتماعی و کار
می شوند.

آب گوارا برای  20روستا
تا پایان سال
تا پایان امسال  20روستای استان با همکاری
بنیادهای برکت  ،علوی و بسیج سازندگی از آب
شرب سالم برخوردار میشوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب در آیین آغاز
عملیات اجرایی پروژه خط انتقال و شبکه آب
سه روستای درمیان که با مشارکت سپاه انجام
میشود ،اعالم کرد :بیش از پنج هزار و  800نفر
با تکمیل و بهرهبرداری از آب رسانی به  20روستا
تا پایان امسال به شبکه آب بهداشتی دسترسی
می یابند.
مهندس«امامی» ادامه داد :براساس برنامهریزی
انجام شده تا پایان سال  1400همه روستاهای
پرجمعیت استان با اولویت مناطق مرزی و محروم
از آب شرب سالم برخوردار می شوند.

سدهای گردشگری
فردوس
فعاالن گردشگری فردوس از سختگیری های
بانکی و همکاری نکردن برخی اداره ها و اجرا
نشدن مصوبات و دستورالعمل ها برای حمایت
به عنوان مهم ترین مشکالت این بخش در شرایط
کرونایی گالیه کردند.
یکی از سرمایه گذاران حوزه اقامتگاه های بوم
گردی فردوس در جلسه بررسی مشکالت بخش
گردشگری این شهرستان گفت :در شرایط
کرونایی هیچ بانکی برای استمهال تسهیالت
گردشگری اقدام نکرده است و اداره های دولتی
به دلیل بدهی انشعابات به ما اخطار قطع داده
اند«.مجید اسماعیلی» تاکید کرد :در عمل هیچ
گونه حمایتی از صنعت گردشگری در شرایط
رکود این صنعت انجام نشده است«.نبیلی
مقدم» مدیر عامل آبگرم فردوس نیز گفت :با ابراز
تاسف بانک ها بر قوانین خود پافشاری می کنند
و با توجه به این که مجموعه آب درمانی فردوس
مشمول بخشودگی مالیاتی می شود اما چهار
سال می گذرد که با پیگیری های فراوان این
موضوع به نتیجه ای نرسیده است.
در ادامه دیگر فعاالن گردشگری فردوس به بیان
مشکالت خود پرداختند که همکاری نکردن
بانک ها ،لزوم محاسبه بیمه گردشگری به صورت
صنعتی ،اختصاص یارانه حمایتی به واحدهای
گردشگری که مجبور به تعدیل کارگران خود شده
اند و کمک میراث فرهنگی به موضوع تبلیغات
گردشگری از مهم ترین محورهای این مشکالت
بود.همچنین به سازی مسیرهای دسترسی به
اقامتگاه های گردشگری ،لزوم توجه بیشتر به
محله تاریخی تون که به دامداری تبدیل شده
است و همکاری نکردن اداره منابع طبیعی و
محیط زیست از دیگر مواردی بود که در این جلسه
مطرح شد.

بقچه تنگناهای  8روستا
نماینده مردم قاینات و زیرکوه به همراه جمعی
از مسئوالن با اهالی هشت روستای بخش زهان
دیدار کرد و از خواسته ها و تنگناهای موجود
دراین نقاط مطلع شد.به گزارش«خراسان
جنوبی»  ،دکتر «اسحاقی» و هیئت همراه از
روستاهای باغستان زهان ،شیرگ ،سارجین،
کالته مزار ،بایمرغ ،بنمرود ،جان احمد و مغیالن
بازدید کرد و اهالی این روستاها کمبود آب
آشامیدنی سالم و بهداشتی و زمین مسکونی،
تأمین نفت ،جاده نامناسب ،دریافت نشدن
برخی شبکه های دیجیتال تلویزیون ،آنتن دهی
نامناسب تلفن همراه و پوشش اینترنت ،نبود خانه
بهداشت ،اجرا نشدن طرح هادی ،نبود بارگاه
زرشک ،گرانی و کمبود نهاده های دامی را از مهم
ترین چالش های پیش رو اعالم کردند.

ازدواج های آسان قدیم و چالش
ازدواج های امروزی
در قدیم ازدواج ها آسان و بسیارکم هزینه بود و این
باور در مردم وجود داشت که ازدواج را یک امرالهی
و سنت نبوی می دانستند و برهمین اساس تأکید
برازدواج آسان و پرهیز از سختگیری های بی مورد بود
و زوج ها هم به داشته هایشان راضی و قانع بودند .تنها
حساسیتی که وجود داشت این بود که خانواده دختر و
پسر هردو دارای تدین ،ریشه و اصالت باشند و در یک
کالم از این خصوصیات به «استقو» (استخوان) یاد
می کردند  «.استقو» کلمه ای جامع وکامل و به معنای
برخورداری از همه فضایل اخالقی بود.
در گذشته ها به انسان خوب می گفتند «رحمت به
شیرش» یعنی مادرش خوب بوده که شیرخوبی به این
فرزند داده و این طور انسان خوبی را تربیت کرده است

و برهمین اساس مهم است که یک پسر جوان با چه
دختری ازدواج کند تا فرزندان صالح داشته باشند.
اگرچه سالمت و اصالت خانواده پسر مهم است اما
اصالت خانواده دختر مهم تر است و پیامبر اکرم (ص)
هم در این راستا فرمودند« :ایاک و خضراء الدمن» وقتی
از آن حضرت سوال شد منظور از خضراء الدمن چیست
؟ فرمودند« :المرأت فی منبه السوء» گلی که در مزبله
بروید و دختری که در خانواده بدی تربیت شود.
بنابر این حساسیت خانواده برای ازدواج فرزندشان
تحسین برانگیز و برهمین اساس هم آمار طالق بسیار
پایین و درحد صفر بود .اما امروزه تشریفات و آشنایی
های خیابانی به وجود آمده است و اصالت و ریشه و
استخوان دار بودن خانواده ها کمتر مد نظر قرارمی
گیرد و از سوی دیگر جوانان مانند گذشته پرورش نمی
یابند و طاقت مشکالت امروزی را ندارند ،با کوچک
ترین تنشی راه دادگاه را در پیش می گیرند که در نتیجه
آمار طالق هم افزایش می یابد.
امروزه مخالفت با خواسته های فرزندان از توان
بسیاری از والدین خارج است و مجبور هستند به
خواسته آنان تن بدهند چرا که بسیاری از دختران و
پسران حاضر نیستند از خواسته خود کوتاه بیایند و
همان فردی را که در دانشگاه یا محل کار یا رفت وآمد
های معمول یافته و توافق ضمنی حاصل کرده اند،

فرشسرمایهگذاریخارجیاستانپانخورد
گروه شهرستان ها
جعفری :وضعیت
کالن پروژه ها نیز
همانند دیگر طرح
هاست و فقط شاهد
تامینفاینانس
داخلی برای برخی
از این ابر پروژه ها
هستیم

فرش سرمایه گذاری خراسان جنوبی امسال برای
سرمایه گذاران خارجی چندان جذابیتی نداشت
و خارجی ها این استان را برای سرمایه گذاری
برنگزیدند.
آن طور که مدیرکل امور اقتصادی و دارایی به «خراسان
جنوبی» گفت :طی  10ماه گذشته هیچ سرمایه
گذار خارجی برای سرمایه گذاری در استان پا پیش
نگذاشته است.
«جعفری» با بیان این که استقبال نکردن سرمایه
گذاران جدید خارجی فقط مختص خراسان جنوبی
نیست بلکه در استان های دیگر هم وضعیت همین گونه
است ،افزود :در این مدت شاید کمی آورده سرمایه
گذاری خارجی داشته باشیم اما همین آورده کم نیز
مربوط به پروژه های گذشته است.
او درباره جذب سرمایه های خارجی (فاینانس) برای

با خبرنگاران

نماینده4حوزه انتخابیه مطرح کرد:

پیگیری ویژه برای بهره مندی کارگران از
خدمات درمانی
پیگیری ها برای برخورداری بیمه شدگان تامین اجتماعی از خدمات درمانی در
بشرویه ،سرایان و بخش های دستگردان و دیهوک ادامه دارد.
نماینده مردم فردوس ،طبس ،سرایان و بشرویه در جمع اصحاب رسانه و فعاالن
فضای مجازی بشرویه اعالم کرد :با این که جامعه کارگری پرجمعیت ترین
قشر شهرستان های حوزه انتخابیه است اما شهرستان های سرایان و بشرویه
و بخش های دستگردان و دیهوک طبس بدون مراکز ارائه خدمات درمانی و
بیمارستانی به این قشر است که در نتیجه بیمه شدگان تامین اجتماعی این
مناطق از کمترین مزایای قانونی بیمه ای برخوردار هستند.
حجت االسالم «نصیرایی» ادامه داد :اگر چه ممکن است احداث مراکز درمانی
وابسته به تامین اجتماعی در این نقاط توجیه فنی و اقتصادی نداشته باشد
ولی می توان با اتخاذ تدابیری این قشر زحمت کش را از مزایای قانونی تعریف
شده بهرمند کرد.
به گزارش«خراسان جنوبی» بررسی حوزه راه ها ،بهداشت و درمان و مشکالت
پیش روی دامداران از جمله موضوع های مطرح شده در این نشست دو ساعته
بود.

یخ زدن امید گلخانه داران جوان بشرویه
قطع ناگهانی و دو ساعته برق در بشرویه به سه واحد گلخانه ای خسارت های
میلیونی وارد کرد و امید جوانان به فصل برداشت ،یخ زد.
به گزارش«خراسان جنوبی» قطعی های زمستانه برق سبب شد تا به گلخانه
داران بشرویه  500میلیون تومان خسارت وارد شود و چراغ امید این جوانان
کارآفرین خاموش شود.
آن طور که گلخانه داران بشرویه به «خراسان جنوبی» اعالم کردند ،قطع برق
سبب شد تا همه بوته ها یخ زده و پالسیده شود.
یکی از آن ها که قرار بود یک تن خیار برداشت کند اما حتی نتوانست یک کیلو
هم برداشت کند از متولیان امر خواست قبل از قطع برق مسئوالن واحدهای
تولیدی را مطلع کنند تا این گونه شاهد خاموشی چراغ امید کارآفرینان
نباشیم.
به گفته آن ها امید خانواده ها به این بوته ها بود ولی با دو ساعت قطع ناگهانی
برق همه امیدها ناامید شد.
«سرچاهی» مدیر جهاد کشاورزی بشرویه هم خسارت وارد شده به سه واحد
گلخانه ای شهرستان را  500میلیون تومان اعالم کرد.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان نیز گفت :موضوع کمبود تولید ناشی از
محدودیت سوخت نیروگاهها منحصر به خراسان جنوبی نیست.
«مهدی دادگر» ادامه داد :مرکز کنترل شبکه با پایش لحظهای شبکه ،میزان
مصرف سهمیه شهرستانی و استانی را برای حفظ و پایداری شبکه برق و
خاموشی تعیین میکند.به گفته وی ،اطالع رسانی عمومی درباره خاموشیها
و صرفهجویی از طریق پیامک و شبکههای مجازی انجام می شود و متناسب
با زمان خاموشی و مسیر قطع برق ،مشترکان حساس به صورت تلفنی آگاه
می شوند.او ضمن ابراز تاسف از شرایط پیش آمده برای برخی گلخانه داران،
گفت :با توجه به گستردگی شبکه و پراکندگی مشترکان ،برابر ضوابط پیش
بینی شده الزم است مشترکان حساس و آسیب پذیر در برابر قطع برق ،با
شروع فعالیت به صورت کتبی درخواستی مبنی بر لزوم اطالع رسانی قبل از
خاموشی به مدیریت توزیع برق شهرستان ارائه کنند.
همچنین برابر ضوابط این دسته از مشترکان باید با آماده به کار نگه داشتن
مولد برق اضطراری ،تابآوری تاسیسات شان را در برابر قطع برق حفظ کنند.
وی ادامه داد :این مشترکان درخواستی از قبل ارائه نکرده بودند و اسامی آن
ها در فهرست مشترکان حساس شهرستان قرار نداشت در غیر این صورت
با اعمال خاموشی در شهرستانها همانند بقیه موارد ،در بشرویه هم اطالع
رسانی انجام میشد.

اجرایی شدن کالن پروژه های استان مانند راه آهن،
انتقال آب از دریای عمان و ...نیز گفت :وضعیت
درخصوص این گونه پروژه ها نیز همانند دیگر طرح
هاست و فقط شاهد تامین فاینانس داخلی برای برخی
از این ابر پروژه ها هستیم.

جذب  6.3میلیون دالر سال قبل
به گزارش«خراسان جنوبی» میزان سرمایه گذاری
خارجی مصوب استان در سال قبل  5.4میلیون
دالر استرالیا معادل  2.65میلیون دالر آمریکا بود
که در این سال  6.3میلیون دالر در دو پروژه نیروگاه
خورشیدی  10مگاواتی خوسف با سرمایه گذاری
خارجی از کشور آفریقای جنوبی و نیروگاه خورشیدی
 7مگاواتی سربیشه با سرمایه گذاری خارجی از کشور
چین جذب شد .کل سرمایه خارجی جذب شده تا پایان
سال قبل در استان به بیش از  87میلیون دالر در 11
پروژه سرمایه گذاری رسید که در مقایسه با ابتدای
دولت فعلی نشان دهنده رشد  86درصدی است.

می پسندند.
به این که خانواده اش چگونه است و کجا زندگی می
کند و آیا به احکام اولیه اسالم پایبند هستند یا خیر؟
کاری ندارند.
همچنین تأکید دارند که فقط با او ازدواج کنند درحالی
که در موارد زیادی دیده شده که این گونه ازدواج ها
سرانجامی نداشته و درکوتاه مدت به طالق انجامیده
است.
آن چه خانواده های دختر و پسر و به ویژه خانواده های
دختر هم اکنون جویای آن هستند ؛ شغل ،تحصیالت،
منزل و خودروست و کمتر می پرسند آیا فرزند شما نماز
می خواند ،اهل مسجد است و اخالقش چطور است؟
وقتی یک زوج جوان حاضر نباشند به شکرانه این
همه نعمت الهی و سالمتی و هزاران نعمت دیگر دو
رکعت نماز را به عنوان تشکر از پیشگاه ربوبی به جای
آورند ،چگونه می خواهند از یک کانون گرم و باصفا در
زندگی برخوردار باشند؟
اطمینان داشته باشیم درخانه ای که یاد خدا نباشد و
نمازخوانده نشود و هیچ یک از اهل خانه با قرآن انس
نداشته باشند ،از صفا وآرامش خبری نخواهد بود و
اگرتمام ثروت عالم درآن خانه انباشته شود به طور حتم
با نکبت و فالکت وگمراهی همراه خواهد بود ،فقط با
یاد خداست که دل ها آرام می گیرد.

الزم به یادآوری است نیروگاه خورشیدی  7مگاواتی
سربیشه و واحد ریخته گری چدن با سرمایه گذاری
خارجی از کشور چین به بهره برداری رسیده است.
همچنین هشت پروژه سرمایه گذاری خارجی با سرمایه
مصوب  86میلیون دالر فعال و درحال بهره برداری و
دو پروژه با سرمایه مصوب  75میلیون دالری درحال
ساخت است.
بنابراین گزارش برای بیش از  500نفر اشتغال در
هشت پروژه سرمایه گذاری خارجی استان شامل
ریخته گری چدن خاکستری ،استخراج و بهره برداری
معادن زغال سنگ ،بسته بندی سیمان ،فراوری و
بسته بندی برنج ،استخراج معادن فلورین ،نیروگاه
خورشیدی  10مگاواتی خوسف ،نیروگاه خورشیدی
یک مگاواتی بشرویه و نیروگاه خورشیدی  7مگاواتی
سربیشه ایجاد شد که دو پروژه با اشتغال  250نفر
مربوط به سال قبل بود.
همچنین با بهره برداری از سه پروژه مصوب و شروع
شده (منیزیت کلسینه شده ،تولید انواع شمش فوالد
ساده کربنی ،تولید فروسیلیکو آلومینیوم) ،میزان
اشتغال پروژههای سرمایه گذاری خارجی به بیش از
هزار و  500نفر می رسد.

در جوار قنات جهانی بلده و با حضور استاندار انجام شد

کلنگزنیاحداثبزرگتریناستخرذخیرهآبشرقکشور
اسـتاندار خراسـان جنوبـی در اولیـن سـفر بـه
فـردوس پـس از مراسـم میثـاق باشـهدا از قنـات
جهانی بلـده بازدیـد کـرد وکلنگ احـداث بزرگ
ترین اسـتخر ذخیره آب شـرق کشـور بـه ظرفیت
یـک میلیـون متـر مکعـب را در پاییـن دسـت ایـن
قنـات بـه زمیـن زد.
رئیـس هیئـت مدیـره قنـات بلـده در توضیـح این
طـرح اظهارکـرد :از نظـر ایـن کـه در سـال هـای
گذشـته به ویـژه در اوایل بهار شـاهد از دسـترس
خارج شدن  500لیتر آب در ثانیه بودیم؛ هیئت
مدیـره بلـده و مسـئوالن شهرسـتان و اسـتان
تدبیرکردنـد تـا دو اسـتخر ذخیـره آب در پاییـن
دسـت قنـات احـداث شـود کـه در فـاز اول کلنگ
زنی احـداث اسـتخر شـماره یـک بـه ظرفیت یک
میلیـون متـر مکعـب بـه دسـت اسـتاندار محتـرم
انجـام شـد.
«اسـماعیل دهقـان بردبـار» ادامـه داد :در فـاز
بعدی از محـل اعتبارات طـرح «از آبخیـز تا جالیز
» کـه حـدود  80میلیـارد تومـان اسـت اسـتخر
شـماره  2نیـز بـه ظرفیـت  3میلیـون متـر مکعـب
احـداث مـی شـود.
وی افـزود :هـدف از احـداث ایـن اسـتخر ،بهـره
وری و اسـتفاده بهینـه از آب و افزایـش سـطح
زیـر کشـت در پاییـن دسـت قنـات شـامل شـهر
باغسـتان ،باغسـتان سـفلی و باغشـهر اسلامیه

ازدواج
آسان

گزارشی از سفر استاندار به تون و سرزمین آب انبارها

چهره به چهره با مردم

استاندار در ادامه سفرهای شهرستانی خود برنامه پایان هفته اش را به فردوس و
سرایان اختصاص داد تا ضمن رصد میدانی طرح ها و پروژه های در دست اقدام،
کلنگاحداثبرخیپروژههارانیزبهزمینبزندوروبانبهرهبرداریازبعضیطرح
هاراقیچیکند.اماآنچهاینسفرراازسهسفرپیشیناستاندارمتمایزکردارتباط
مستقیم با مردم فردوس و سرایان بود که رو در رو با آن ها به گفت و گو نشست و
خواسته های آن ها را جویا شد و مدیران همراه نیز مامور تحقق این خواسته ها
شدند.آنطورکهخبرنگارماازفردوسگزارشداد،استاندارپسازمیثاقباشهدا،
ازقنات جهانی بلده بازدید کرد و کلنگ بزرگ ترین استخر ذخیره آب شرق کشور
به ظرفیت یک میلیون متر مکعب را درپایین دست این قنات به زمین زد.
«مالنوری» درادامه از کارخانه های نساجی بازدید و بر توسعه آن با توجه به توجیه
اقتصادی ،تاکید کرد و برای تأمین  6لیترآب مورد نیاز راه اندازی فاز رنگرزی این
واحدتولیدیدستورداد.استاندارهمچنیندوایستگاهفرستندهتلویزیونیدیجیتال
را به منظور بهره مندی اهالی روستاهای گستج ،مهوید ،فریدونی  ،باداموک و فتح
آباد،افتتاحکرد.بازدیدازبانددوممحورفردوس-بجستانوپروژهراهآهنآنتنیاز
دیگر برنامه های استاندار در سفر به فردوس بود .درادامه مالنوری در فرمانداری با
جمعیازمردمدیداروگفتوگوکردودربرنامهبعدیکلنگمجتمعتجاریفرهنگی
عقیق فردوس را به زمین زد .بنابراین گزارش ،شرکت در شورای اداری هم آخرین
برنامهسفراستانداربهفردوسبودکهویپسازشنیدنمطالباتمردمیشهرستان
وارائهگزارشعملکردمسئوالنازاعضایشورایاداریفردوس،خواستبهاحترام
سربازانسالمتقیامکنند.مالنوری،برایتأمینآبشربشهرباغستانقولمساعد
داد وگفت :واحدهای پرورش کبک و بلدرچین درباغستان و اطراف این شهر باید
ازحالتخانگیخارجشودوبهعنوانیکمجتمعبزرگتخصصیوالگوییدراستان
مطرحباشد.اوازتدوینسندمحصوالتاستراتژیکاستانخبردادواظهارکرد:انار
و پسته فردوس نیز که از محصوالت عمده این شهرستان است به این سند افزوده
شد.حجتاالسالم«نصیرایی»نمایندهمردمفردوس،طبس،سرایانوبشرویهنیز
دراینجلسهازعقبماندگیتوسعهایفردوسانتقادواظهارکرد:اتصالفردوسبه
شبکهراهآهن،تکمیلباندامدادونجات،راهاندازیدانشکدهعلومپزشکی وتکمیل
بانددوممحورفردوس-بجستانوفردوس-دیهوکازمطالباتمردماستکهدولت
بایداهتمامالزمرابهمنظورتکمیلاینپروژههاداشتهباشد.

پایتخت بنتونیت کشور
«موسوی» از سرایان هم گزارش داد ،استاندار در سفر به این شهرستان ،پس از
ادای احترام به مقام شامخ شهدا ،از پروژه های کلینیک تخصصی بیمارستان
امام علی(ع) ،سالن آمفی تئاتر و همچنین واحد فراوری بنتونیت بازدید کرد.
دیدار چهره به چهره با مردم و بازدید از جاذبه گردشگری کویر و نمکزار سه قلعه
از دیگر برنامه های سفر مالنوری به سرزمین آب انبارها بود .همچنین شورای
اداری شهرستان نیز به منظور جمع بندی نتایج این سفر برگزار شد و استاندار
به دلیل غنای معادن سرایان در بنتونیت از این شهر به عنوان پایتخت بنتونیت
کشور نام برد.

از گوشه و کنار استان

14سری جهیزیه برای نوعروسان نیازمند
14سری جهیزیه به مناسبت سالگرد شهادت سردار دل ها به نوعروسان
نیازمند نهبندان اهدا شد.فرماند ه سپاه ناحیه نهبندان ارزش این تعداد
جهیزیه را  175میلیون تومان اعالم کرد و گفت :این تعداد جهیزیه به همت
خیران تهیه شده است.سرهنگ«قاسمی» ادامه داد :برنامه ریزی شده است
تا همزمان با عید سعید فطر طرح ویژه کمکهای مومنانه و توزیع جهیزیه بین
نوعروسان اجرایی شود.

منابع پروژه های محرومیت زدایی درمیان
برای تحقق اهداف تفاهم نامه منعقد شده با بنیاد علوی35 ،میلیارد ریال پروژه
محرومیت زدایی در درمیان اجرا می شود.رئیس سازمان بسیج سازندگی در
حاشیه بازدید از روستاهای جامعه هدف درمیان اعالم کرد :به منظور اجرایی
شدن اهداف تفاهم نامه منعقد شده با بنیاد علوی ،گام های خوبی برای
محرومیت زدایی روستاهای درمیان با کمک گروه های جهادی برداشته شده
است.مهندس«هنری» از آغاز عملیات اجرایی  352باب سرویس بهداشتی و
حمام منازل محرومان در شهرستان درمیان خبر داد و گفت :این پروژه ها در
 120روستای شهرستان انجام می شود.

وضعیت شکننده قاینات
اسـت وکمبودهـای آب شـرب شـهر باغسـتان،
اسلامیه و در صـورت نیـاز فـردوس نیـز از ایـن
مـکان مناسـب تأمیـن مـی شـود.
وی از همـکاری و مسـاعدت اسـتاندار  ،نماینـده
فـردوس ،طبـس ،سـرایان و بشـرویه و مسـئوالن
اسـتانی و شهرسـتانی کـه باهیئـت مدیـره قنـات
جهانـی بلـده در این راسـتا همکاری و مسـاعدت
داشـتند ،تقدیـر و تشـکر کـرد.

نهبندان عاریازآنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
تاکنون هیچ موردی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
در نهبندان مشاهده و گزارش نشده است .فرماندار
نهبندان در کمیته آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
اعالم کرد تاکنون موردی از آنفلوآنزای پرندگان در
شهرستان مشاهده نشده است و به منظور جلوگیری
از هرگونه ورود و شیوع احتمالی آن ،باید همه
اقدامات ممکن انجام شود.
«بیکی» برای پیشگیری از ورود و شیوع آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان به شهرستان اظهارکرد :تا اطالع

شهرستان ها

3

ثانوی فروش و توزیع مرغ به صورت زنده در نهبندان
ممنوع است«.اصغر زاده» مدیرکل دامپزشکی
استان نیز در ارتباط تلفنی با فرماندار نهبندان و
اعضای جلسه اعالم کرد :باید هوشیار بود چرا که
در هر برکه ،آبگیر و کانالی که پرندگان مهاجر در آن
حضور یابند ،احتمال آلودگی برای حیات وحش و
پرندگان آزاد پرواز وجود دارد و می تواند به عنوان
عامل انتقال این ویروس از پرندگان مهاجر به واحد
های مرغداری باشد.

سـتاد سـامان دهـی امـور
جوانـان درمیـان بـا موضـوع
ازدواج آسـان برگـزار شـد.
«بخشـی» فرمانـدار درمیـان
در ایـن جلسـه تقویـت
روحیـه مسـئولیت پذیـری
در جوانـان و اقـدام بـه موقـع
بـرای ازدواج را بسـیار
ضروری دانسـت و از علمای
شهرسـتان خواسـت در
منبرهـا و جلسـات ملـی و مذهبـی بـه تبییـن ایـن موضـوع بپردازنـد.
حجت االسالم والمسلمین«خزاعی» امام جمعه اسـدیه نیز با توصیه به خانواده های
زوج هـا بـرای تهیه جهیزیـه هایی بـا هزینه هـای معقـول و مطابق بـا عرف هـر منطقه و
پرهیـز از تجمل گرایی و چشـم و همچشـمی از خـود زوج ها نیـز خواسـت در برگزاری
مراسـم عروسـی از هرگونه زیـاده روی و مخـارج سـنگین خـودداری کنند تـا در اوایل
زندگـی زیر بـار قرض و مشـکالت مالـی نروند.

به دلیل وجود واحدهای کارگری بزرگ ،شرایط و میزان شکنندگی کرونا
در قاینات بیشتر از بقیه نقاط استان است و بر این اساس باید نظارت بر بازار
و مراکز تجمعات کارگری و سامان دهی آرامستان ها تشدید شود.فرماندار
قاینات در جلسه سامان دهی آرمستان های قاین اعالم کرد :مردم نباید
تغییر رنگ شهرستان را با عادی انگاری و سهل انگاری مجدد به وضع اول
برگردانند«.کریمی» با بیان این که در زمینه رعایت فاصله اجتماعی هنوز به
نقطه مطلوب نرسیده ایم ،افزود :متخلفان و افرادی که اقدام به برگزاری تشییع
جنازه های گسترده و دعوت مردم از طریق پیامک به حضور در آرامستان ها می
کنند به دادستانی معرفی می شوند.او با توجه به کمبود فضا برای قبور جدید
خواستار ارائه راه حل توسط شورای اسالمی و شهرداری شد و از مسئوالن این
نهادها خواست تا برای تامین همه زیرساخت های مورد نیاز آرامستان جدید به
ویژه اتمام پل دسترسی به آرامستان اقدام کنند.او ادامه داد :تکمیل پل ارتباطی
بین آرامستان رضوان و مرکز شهرستان از طرح های اولویت دار قاینات است.

چند خط خبر
*به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی مراسم بزرگداشتی همراه با
رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی در محل مسجد جامع نیمبلوک برگزار
شد.
*به مناسبت ایام فاطمیه و سالگرد شهادت سردار سلیمانی ،محفل انس با قرآن
با رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی انجمن قاریان قرآن کریم قاینات در
مسجد امام سجاد (ع) برگزار شد .همچنین به همین مناسبت موکب امام رضا
(ع) مبادرت به ایجاد ایستگاه صلواتی در میدان امام (ره) قاین کرد.
*«سجادی» مدیرجهاد کشاورزی قاینات اعالم کرد :از آغاز برداشت محصول
چغندر قند در شهرستان  20هزار تن از این محصول برداشت و به کارخانه قند
تربت حیدریه منتقل شد.
* به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار بزرگ اسالم شهید حاج قاسم
سلیمانی  31راس دام با کمک دامداران و عشایر بشرویه به ارزش  60میلیون
تومان ذبح و بین نیازمندان شهرستان توزیع شد.
*به مناسبت اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی بیش از  600بسته
معیشتیدرقالبرزمایشکمکهایمومنانهبهمبلغ 150میلیونتومانباکمک
ستاد اجرایی فرمان امام ،بین نیازمندان بشرویه توزیع خواهد شد.
*نمایندهمردمبیرجند،درمیانوخوسفدرمجلسبههمراهمسئوالن،تنگناهاو
خواسته های چهار روستای درمیان را مورد بررسی قرار داد« .خسروی» با حضور
درروستاهایسیدان،دونخی،کالتهنظروقیکضمنشنیدنمشکالتومسائل
مطرح شده از سوی مردم ،به پاسخ گویی موارد درخواست شده پرداخت.
*«جوادی» مدیر جهاد کشاورزی سربیشه اعالم کرد :قنات علی آباد روستای
لجنگ بخش درح به طول  170متر کول گذاری و  40متر طوقه چینی می شود.

