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آبادانی استان با گردشگری
پیشرفت ،توسعه و آبادانی جغرافیای زرخیز استان
در گرو بهره گیری از صنعت گردشگری است.
استاندار روز گذشته در دیدار با رئیس انجمن
گردشگری پایدار استان ،گفت :وجود جاذبه های
فراوان و بکر گردشگری ،همسایگی با  6استان،
مرز مشترک با کشور افغانستان و اشتغال زا بودن
صنعت گردشگری ،از ضرورت های توجه به حوزه
گردشگری در استان است.
به گفته «مالنوری» معرفی منطقه در سطح ملی
و بین المللی سبب توسعه گردشگری می شود
و از این طریق می توان ظرفیت های بی بدیل

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

سومین روز بدون قربانی کرونا
خراسان جنوبی را در همه حوزه ها معرفی کرد.
وی گفت :صنعت گردشگری باید ابتدا به خوبی به
مردم استان معرفی شود تا همه بخش های مرتبط،
شامل گردشگری تاریخی ،علمی ،فرهنگی
،سالمت ،بیابان گردی و  ...در این منطقه فعال
شود .وی با تأکید بر نقش ایرالین ها در توسعه
صنعت گردشگری ،تصریح کرد :باهدف افزایش
پروازها در استان ،در حال رایزنی با ایرالین های
مختلف هستیم ،اما در این زمینه اولویت با ایرالین
هایی است که پروازها را با برنامه و به صورت منظم
انجام می دهند.

در 24ساعت گذشته هم هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در استان به ثبت نرسید
تا سومین روز بدون مرگ با ویروس کشنده در خراسان جنوبی ثبت شود .معاون
بهداشتیعلومپزشکیبیرجندبابیاناینکهدرشبانهروزگذشتهموردجدیدیاز
فوتناشیازکرونادراستانثبتنشدوآمارجانباختگاناینبیماریهمان۷۲۹
نفر است ،افزود :روز گذشته  ۳۶بیمار با عالیم حاد تنفسی در بیمارستانهای
استان پذیرش و  ۲۴بیمار شامل  ۸بیمار کرونا مثبت با حال عمومی خوب از
بیمارستانها ترخیص شدند .به گفته دکتر «مهدی زاده» ۲۵بیمار کرونا مثبت
شمراقبت
دربیمارستانهایاستانبستریهستندکهازاینتعداد ۱۲نفردربخ 
هایویژهبهسرمیبرندوحالعمومیسهنفروخیماست.همچنیندرشبانهروز
گذشتهاز ۴۹آزمایشکرونادراستانفقطپنجآزمایش،مثبتاعالمشدکهیکنفر
نبستریاستو ۱۴نفرنیزنمونهگیریسرپاییشدند.
دربیمارستا 

●●چرا هیچ نظارتی بر فـروش و توزیـع روغن موتور
توسـط بازرسـان تعزیرات و سـازمان صمـت انجام
نمی شـود؟ به چنـد نمایندگـی پخش روغـن رفتم
اما روغـن پیدا نمـی شـود در حالی که قیمـت ها به
دو برابـر افزایش یافته اسـت.
●● فرزند ایثارگر هستم که به تازگی مشمول قانون
تبدیل وضعیت ایثارگران شـده ام و با پیگیری های
زیاد نامه از وزارت به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
فرسـتاده شـد ولی این دانشـگاه پاسـخ گو نیست با
این که 10سال سـابقه کار دارم.
●●مسـئوالن اسـتان از هول حلیم در دیگ نیفتند.
در شـرایطی کـه آمـار کرونـا بـه سـختی کاهـش
پیـدا کـرده اسـت ،خیلـی زود محدودیـت هـا را کم
نکننـد و حتـی آن را تـا پایـان سـال ادامـه دهنـد،
بلکه بتوانیـم در روزهای پایان سـال نفـس راحتی
بکشـیم .اگـر قـرار باشـد بـه سـادگی و سـریع بـه
شـرایط عادی برگردیم بایـد منتظر موجـی دوباره
از شـیوع کرونـا باشـیم.
●●مدتی اسـت رهاسـازی پسـاب فاضالب بیرجند
در رودخانـه شـاهرود شهرسـتان خوسـف ،تـردد
را بـرای روسـتاییان مجـاور مشـکل کرده اسـت ،از
جملـه ایـن کـه طـی روزهـای گذشـته ایـن پسـاب
در ورودی روسـتای مهدیـه بـه علـت بـرودت هـوا
یـخ زده اسـت .مسـئوالن چـه جوابی برای مشـکل
ایجـاد شـده دارنـد؟
●●چهار ماه از شروع سـال تحصیلی می گذرد ولی
دانـش آمـوزان روسـتای ورقنـه بیرجنـد بـه دلیـل
ضعف اینترنت دسترسـی به شبکه شـاد ندارند .از
سوی دیگر شـبکه های دیجیتال هم در این روستا
دریافت نمی شـود تـا دانش آمـوزان بتواننـد از این
طریق درس بخواننـد و همین موضـوع باعث ترک
تحصیل تعـدادی از دانش آموزان شـده اسـت.

کمتـر شـهری در خراسـان جنوبـی اسـت کـه بافـت
فرسـوده نداشـته باشـد ،بافـت هایـی کـه بـا توجـه بـه
حادثه خیز بودن اسـتان سـبب شده اسـت بارها برنامه
هایـی بـرای نوسـازی آن مطـرح شـود ،هـر چنـد هیـچ
کـدام بـه انتهـا نرسـیده اسـت .حـال در طرحـی جدیـد
به منظور حـذف بافت های قدیمی اسـتان ،تسـهیالت
نوسـازی بـرای  350واحـد مسـکونی اختصـاص یافته
اسـت تـا بتوانـد از وسـعت دیوارهـا و سـقف های لـرزان
بکاهـد امـا اسـتقبال از ایـن طـرح هـم ناچیـز اسـت و
بنـا بـر آمـار اعالمـی ،فقـط 12درصـد سـهمیه اسـتان
بـرای اسـتفاده از تسـهیالت بازسـازی و نوسـازی بافت
فرسـوده جـذب شـده اسـت .ایـن سـهمیه البتـه بـرای
هفت شـهر اسـتان در نظـر گرفتـه شـده اسـت و آن طور
کـه معـاون بازآفرینـی شـهری و مسـکن اداره کل راه و
شهرسـازی به «خراسـان جنوبی» گفت :در هفت شـهر

جو آرام تا پایان هفته

بازگشایی سالن های تئاتر و سینما

خبر روغنی یک مسئول

تا پایان هفته جوی آرام و پایدار برای آسمان استان
پیش بینی می شود.
مدیرکل هواشناسی گفت :روند سرما در استان
همچنان ادامه دارد اما در روزهای پنج شنبه و
جمعه از شدت سرما و یخ بندان شبانه کاسته می
شود.بهگفته«خندانرو»شرایطجویدراینمدت
پایدار و یکنواخت خواهدبود.

فعالیتهای هنری ،سالنهای تئاتر و سینما در شهرهای استان به علت تغییر
رنگ از نارنجی به زرد و آبی آغاز شد.
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :با بهبود
تدریجی وضعیت کرونا و کم شدن آمار فوتیها و مبتالیان و از سویی تغییر
وضعیت شهرها از نارنجی به زرد و آبی ،فعالیت مراکز فرهنگی و هنری نیز
در این شهرها از سر گرفته میشود .به گفته «زمزم» در شهرهای زرد و آبی با
رعایت دستورالعملهای بهداشتی و فاصله گذاری امکان برگزاری نمایش در
سالنها وجود دارد.

ضحی  -مردم در استان ماه هاست با کمبود روغن
جامد و مایع دست و پنجه نرم می کنند .هر چند طبق
آمارها در کشور 70درصد مردم روغن مایع و30
درصد روغن جامد مصرف می کنند ولی در خراسان
جنوبی موضوع برعکس است و 70درصد مردم از
روغن جامد و 30درصد از روغن مایع استفاده می
کنند .هر چند مدتی است که مشکل کمبود روغن
مایعتاحدودیرفعشدهاستولیکمبودروغنجامد

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

 

خرید تنباکو آغاز شد
روزنامه خراسان در شماره  3333به تاریخ 15دی 1339در مطلبی در
صفحه  6آورده است :آقای سمیعی رئیس دخانیات استان نهم طبق وعده
ای که داده بود باتفاق آقای یوسفی که سمت رئیس خرید تنباکوی طبس را
دارد روز پنجم آذرماه بطبس وارد شدند و مشغول تهیه مقدمات خرید تنباکو
میباشند .اداره انحصارات طبس طبق دستورات رسیده قبل از ورود آقایان
نرخ خرید تنباکو را آگهی کرده بود.

تسهیالت بازسازی بافت فرسوده خریدار ندارد

 310سهمیه بازسازیخانههای فرسوده بدون مشتری
قاسمی

بیرجند ،نهبنـدان ،خوسـف ،قاین ،بشـرویه ،فردوس و
سـرایان ،هـزار و  7هکتـار محله هـای هـدف بازآفرینی
یا همـان بافـت فرسـوده وجـود دارد کـه در مجموع 30
درصـد سـاکنان ایـن شـهرها در ایـن محلـه هـا سـاکن
هسـتند .مهندس«علیـزاده» افـزود :طـرح بازآفرینـی
محالت هدف بـرای چهار مرکـز شهرسـتان دیگر هنوز
به تصویب نرسـیده اسـت و نیاز بـه تصویـب در کارگروه
هـای شهرسـتان ،اسـتان و کشـور دارد و در برخـی
شـهرها نیز ایـن طرح دیر شـروع شـده و به همیـن دلیل
عقـب تـر اسـت و گرنـه زمـان خاصـی بـرای ایـن طـرح
اعلام نشـده اسـت.
وی بـا یـادآوری ایـن کـه بـرای بهبـود شـرایط و وضعیت
بافت فرسـوده ،پروژه های مختلفی در حال اجراست،
اظهارکـرد :متاسـفانه بـا وجـود ایـن  ،اسـتقبال و
مشـارکت سـاکنان این مناطق بـرای جذب تسـهیالت
بازسـازی مسـکن در مقایسـه بـا برخـی از اسـتان هـا بـه
شـدت پاییـن اسـت تـا جایـی کـه از  350نفـر سـهمیه

اسـتان بـرای جـذب ایـن تسـهیالت ،فقـط  40نفـر وام
بازسـازی مسـکن گرفتـه انـد .او عوامـل مختلفـی را
در بـی انگیزگـی سـاکنان بافـت فرسـوده بـرای جـذب
تسهیالت موثر دانسـت و ادامه داد :مسائل اجتماعی،
اقتصادی و مالی ،سـالمندی ،ورثه ای بـودن ملک و...
باعث شـده اسـت حاضـر بـه نوسـازی و بـه سـازی بافت
فرسـوده نشـوند.
وی میزان تسـهیالت را  40میلیون تومان با کارمزد 9
درصد بـرای همه شـهرهای اسـتان در دوران سـاخت،
 80میلیـون تومـان بـا کارمـزد  18درصـد در مرکـز
اسـتان و  60میلیـون تومـان بـا کارمـزد  18درصـد در
دیگرشـهرهای اسـتان بیـان کـرد.
بـه گفتـه وی بـرای تشـویق سـاکنان بناهـای واقـع در
بافـت فرسـوده پـروژه هـای زیرسـاختی ،تاسیسـات
روبنایـی و  ...انجـام مـی شـود کـه اصلاح شـبکه آب و
بـرق و کـف سـازی ،سـاخت مدرسـه ،کتابخانـه ،خانـه
محلـه و ...از آن جملـه اسـت.

معاون اداره کل
راه و شهرسازی :از
 350نفر سهمیه
استان برای جذب
تسهیالت ،فقط 40
نفر وام بازسازی
مسکن گرفتند

همچنانوجودداردوتوزیعقطرهچکانیاستبهگونه
ایکهحتیبهتشکیلصفهایشلوغمنجرمیشود.
معاون سازمان صمت از عرضه  380تن روغن مایع و
تامین 185تنروغنجامددراستانخبردادوافزود:
هم اکنون  380تن روغن مایع تامین شده و بخشی
از آن در حال توزیع است« .جویبان» با بیان این که به
طور میانگین در استان روزانه بین 15تا 20تن روغن
مایع توزیع می شود اما در بخش روغن جامد ،مشکل
کشوری است ،گفت :سهمیه ای  185تنی جذب
شده که در حال حمل به استان است.

رویداد

کمک  2.5میلیاردی به دانش آموزان
خیران ،معلمان و دانش آموزان استان دو میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان به
دانش آموزان آسیب دیده از کرونا در خراسان جنوبی در قالب بسته های
نوشت افزار کمک کردند .مدیرکل آموزش و پرورش گفت :نهضت همگانی
معلم یاری با هدف تحقق اهداف تربیتی ،فرهنگی و پرورشی دانش آموزان و
جلب مشارکت اولیا آغاز شده است و  ۹۰تیم معلم یاری در مرکز استان فعالیت
میکنند« .واقعی» افزود :از ابتدای شیوع کرونا فرهنگیان و دانش آموزان استان
کمکهای بسیاری درعرصه تولیدماسک ،گان بهداشتی ،خرید نوشت افزار،
بستههای معیشتی ،پوشاک و گوشی همراه برای پشتیبانی از مدافعان سالمت
و حمایت از خانوادههای آسیب دیده داشته اند.

 43روز هوای با کیفیت پایین
از ابتدای امسال  43روز هوای با کیفیت پایین در استان ثبت شده است .رئیس
اداره امور آزمایشگاههای اداره کل حفاظت محیط زیست گفت :در استان فقط
شهرهای بیرجند ،سرایان ،نهبندان و حاجی آباد ایستگاه سنجش کیفیت هوا
دارند .به گفته «هاشم آبادی» در خراسانجنوبی در روزهایی که هوای با کیفیت
پایین داشتهایم بیشتر هوا ناسالم برای گروههای حساس بوده و علت اصلی
پایین بودن کیفیت هوا در خراسانجنوبی گرد و غبار است.

معاینه فنی  ۲۳هزار خودروی سنگین
 23هزارو 630دستگاهماشینآالتسنگینطی 9ماهامسالبهمراکزمعاینهفنی
خراسانجنوبیمراجعهکردند.معاونحملونقلادارهکلراهداریوحملونقل
جاده ای گفت :چهار مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در استان فعالیت می
کند.بهگفته«گرجی»ازتعدادخودروهایمراجعهکنندهبهمراکزمعاینهفنیاستان
 ۱۳هزارو ۸۸۸خودرودرمرحلهاول،گواهیمعاینهفنیگرفتندوچهارهزارو۷۱
خودرونیزپسازرفععیوبونواقصموفقبهدریافتگواهیمعاینهفنیشدند.

