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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها

رایزنی با سرمایه گذاران بزرگ برای
رونق فوالد

شهرگردی برای فروش محصوالت زیبایی

از گوشه و کنار استان

دوردست ترین نقاط
نهبندان در تیررس
فرماندار نهبندان به همراه تعدادی از مسئوالن
شهرستان از مناطق عشایری و دامداری قله
ریگ ،چشمه تیغدر ،منطقه میاندهی و چشمه
صادق (محدوده کوه استند) و روستای حیدرآباد
که جزو دورترین نقاط نهبندان به حساب می آید،
بازدید کرد.به گزارش« خراسان جنوبی» مهم
ترین خواسته های عشایر این مناطق برخورداری
از برق ،آب شرب ،علوفه یارانه ای و آنتن دهی
مناسب تلفن همراه بود.

ثبت ملی گنجینه بشری
نام استاد جمشید مودی به عنوان گنجینه زنده
بشری خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی
ثبت شد.مسئول واحد پژوهشی اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی اعالم کرد:
نام جمشید مودی به عنوان استادکار طراح،
ترسیم نقشه ،بافنده و رنگرز قالیهای نفیس و
سنتی مود در فهرست میراث ملی ثبت شد.سید
«احمد برآبادی» افزود :استاد جمشید مودی
متولد سال  15و از رنگرزان و بافندگان مشهور
مود سربیشه و تنها بازمانده خانواده سرشناس
و هنرمند مودی است.به گفته او آثار و تولیدات
استاد جمشید مودی از گران ترین و مرغوبترین
قالیهای مود محسوب میشود که تعدادی از این
آثار بنا به گفته شاهدان و تجار فرش بیرجند در
موزههای ملی فرش ایران ،لندن ،فرانسه و آلمان
خودنمایی می کند.

بهره برداری معدن طالی
کودکان تا پایان 99
فاز اول معدن طالی کودکان خوسف تا پایان سال
به بهره برداری میرسد.به گزارش«خراسان
جنوبی» فرماندار خوسف که به همراه رئیس
سازمان صمت از معادن طالی ماهرآباد و شادان
شهرستان بازدید کرد ،گفت :با بهره برداری از
این معدن برای  125نفر به صورت مستقیم شغل
ایجاد می شود«.آخوندی» افزود 3.5 :مگاوات
برق برای معدن طالی شادان و  3مگاوات برای
معدن ماهرآباد نیاز و یکی از مشکالت معادن
طالی این بخش تامین پست برق  132کیلو
وات است که امیدواریم هر چه سریع تر عملیات
اجرایی آن آغاز شود.

خودمتخصصدارم!

این روزها خرید و فروش اقالم آرایشی و بهداشتی و ...
که بیشتر با سالمت افراد مرتبط است به جز کانال های
مجازیدردنیایواقعیآنهمبهصورتغیرتخصصینیز
در حال انجام است و چه بسا افراد بسیاری هم در دام این
فروشندگانافتادهاند.
به گونه ای برای مشتری از لوازم آرایشی و بهداشتی که
در دست دارد ،صحبت می کند که انگار خود متخصص
پوست،مووزیباییاست.فروشندهباآبوتابازبرندهای
لوازمآرایشیمیگویدوهرباردرقوطیمحصولرابازمی
کندوازخریدارانمیخواهدتابااستشمامعطرآن،تست
کردنرویپوستو...ازکیفیت،صحتوسالمتآنآگاه
شوند.اوابتداازافرادسواالتیدربارهجنسمووپوستشان
میکندوبهاصطالحخودشمشاورهمیدهد.میگوید:
این سواالت برای شناسایی نوع پوست است  .پس از آن
که توضیحات الزم را دریافت می کند مشاوره می دهد
کهکدامیکازمحصوالتشبرایمشتریمناسباست.
وقتی از او می پرسند؛ چه تضمینی برای محصوالتش
دارد؟میگوید؛شماتنهامشتریمننیستید.ماسکرا
پایینمیآوردوادامهمیدهد:منخودمازاینمحصوالت
استفادهکردهاموخودمودیگرمشتریانیکهدارمتضمین
کنندهسالمتوکیفیتاینمحصوالتهستیم.

قیمت های نجومی
ازداخلکیفشدفترچهایبیرونمیآوردوپسازگرفتن
پاسخ سواالت مشاوره می دهد و چند کرم ،شامپو ،قطره
خوراکی و  ...را به مشتری نشان می دهد .قیمت هایش
همنجومیاستوهزینهیککرمرا 250هزارتوماناعالم
میکندومیگوید:نرخاینکرمدربازارآزادبیشتراستو

پیچیدن نسخه مانند دکتر

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی در این باره می
گوید:فروشلوازمآرایشیوبهداشتیوبهطورکلیآنچه
با سالمت افراد مرتبط است باید توسط مراکز مجوزدار و
مجاز انجام شود تا اگر اتفاقی افتاد فردی پاسخ گو باشد.
بهگفتهدکتر«آهنی»شایدنرخهایاینفروشندههاکمتر
باشداماافرادنبایدبهاینراحتیاعتمادکنندوبایدگفت
که لوازم آرایشی و بهداشتی که این گونه عرضه می شو د
موردتاییدنیستووزارتبهداشتودرماننیزمجوزخرید
وفروشرابهصورتدورهگردیواینچنینینمیدهد.

زهرا قربانی  -حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد .دبیر اجرایی خانه کارگر استان به
خبرنگار ما گفت :زمانی که تورم باالی  40درصد را داریم اگر حقوق کارگر بر اساس نرخ تورم تعیین شود
بخش زیادی از مشکالتش رفع می شود.
به گفته «قادری» در واقع حقوق کارگر در این سال ها سرکوب شده و به همین دلیل شکافی به وجود آمده
است طوری که اگر  100درصد هم حقوق را افزایش دهند باز هم با اختالفی که با تورم در جامعه وجود دارد
این شکاف پر نمی شود.
او ادامه داد :اکنون کمیته های دستمزد در شورای عالی کار شکل گرفته و جلسات شروع شده است و
این ها بر اساس دو شاخص نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می شود سبد معیشت یا هزینه خانوار
را تعیین می کنند و به رقمی می رسند و حقوق کارگر تعیین می شود.وی با اشاره به این که در سال های
گذشته تجربه نشان داده که کارگر بر اساس این دو شاخص هیچ وقت به حقوقش نرسیده است ،تاکید کرد:
به فراخور باید مساعدت شود که در سال آینده افزایش چشمگیری داشته باشیم تا بخشی از اختالف هایی
که وجود دارد ،کاهش یابد.

 600میلیون ریال برای محرومیت زدایی روستاهای نهبندان هزینه
شد.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان این خدمات را شامل توزیع 85
بسته معیشتی و 20عدد انواع لوازم خانگی اعالم کرد«.رضایی» گفت :اهدای
دو عدد تبلت به ارزش  ۶۰میلیون ریال و تامین داروی دو بیمار خاص نیازمند
از دیگر خدمات ارائه شده بوده است.به گفته او این خدمات به روستاهای
چاهشولک ،وگلگزی ،چاه کرجو ،چاه زرد و گله چشمه ارائه شد.

با خبرنگاران

دانشنامه دفاع مقدس قاینات تدوین می شود.
«کریمی» فرماندارقاینات در جلسه هماهنگی
و بررسی وضعیت تدوین دانشنامه دفاع مقدس
شهرستان که با حضور مدیرکل بنیاد حفظ آثار
و نشر ارزش های دفاع مقدس برگزارشد ،اعالم
کرد :دانشنامه دفاع مقدس یک اثر ماندگار،
جاوید و یک منبع غنی در حوزه ایثار و شهادت
است.

همایشقدردانیازجهادگرانقرارگاهحاجقاسمسلیمانیدرباغشهراسالمیهفردوس
برگزارشد.فرماندهسپاهفردوسدراینمراسم،حضورنیروهایجهادیدرکشوررانمونه
بارزی از پیمان با والیت دانست و گفت :سردار سلیمانی خود یک جهادگر بود و در تمام
صحنهها حضور داشت.سرهنگ «خدادادی» به نمونههایی از ویژگیهای این سردار
بزرگاشارهکردوافزود:اگربتوانیممانندحاجقاسمعملکنیمبهموفقیتخواهیمرسید.
به گزارش«خراسان جنوبی» در حاشیه این مراسم از  120جهادگر خواهر در باغشهر
اسالمیهتجلیلشد.همچنین 50بستهمعیشتیشاملموادغذاییوبهداشتیکهتوسط
خیرانبهارزش ۴۰میلیونریال تهیهشدهبودبینآسیبدیدگانازکروناتوزیعشد.

آسمانی شدن مادر شهید
ایمانی

بشرویهپیشتازدرکمکبهعتبات

آمادگی های الزم برای مقابله با ریزش و هجوم
آفت ملخ صحرایی با مساعد شدن شرایط جوی و
اقلیمی در شهرستان درمیان وجود دارد.
مدیرجهاد کشاورزی درمیان گفت :به منظور
آمادگی هر چه بیشتر این مدیریت برای مقابله با
ملخ صحرایی ،برنامه توانمندسازی ناوگان سم
پاشی شامل تعمیر ،تجهیز و راه اندازی آزمایشی
سم پاش های بخش دولتی در دستور کار این
مدیریت قرار دارد.
«نصیرائی» خاطر نشان کرد :با همکاری ادارات
منابع طبیعی ،حفاظت محیط زیست ،امور
عشایری ،بخشداری ها و نیروهای بسیج مردمی
امسال درخصوص مبارزه شیمیایی علیه حشره
بالغ پروازی و سنین مختلف پورگی ملخ صحرایی
در سطح  3هزار و 332هکتار اقدام شد.
به گفته او با تجهیز ناوگان سم پاشی و تشکیل
گروه های دیده بانی برای بررسی وضعیت حضور
آفت در باغ ها ،مزارع ،مراتع و کانون های آلوده به
آفت ،آمادگی کامل در برابر هجوم احتمالی ملخ
صحرایی وجود دارد.
او ادامه داد :آفت ملخ صحرایی براساس گزارش
کارشناسان امر ،دست کم تا سه سال آینده در
منطقه موجود است و هر سال با هجوم گسترده
تری مواجه خواهیم بود.

مورد تایید نیست

معاون غذا و داروی
دانشگاه علوم
پزشکی :فروش
لوازم آرایشی و
بهداشتی و به طور
کلی آن چه با سالمت
افراد مرتبط است
باید توسط مراکز
مجوز دار و مجاز
انجام شود تا اگر
اتفاقی افتاد فردی
پاسخ گو باشد

دستمزد کارگران متناسب با تورم افزایش یابد

تجلیل از جهادگران سالمت

آمادگی مبارزه با هجوم
ملخ صحرایی

سبب گرانی و قیمت باال روی دستم مانده است و آن ها را
هنوزنفروختهام.

محرومیت زدایی روستایی

تدوین دانشنامه
دفاع مقدس قاینات

مادر شهید رضا ایمانی به فرزند شهیدش
پیوست.
به گزارش«خراسان جنوبی» ساره زعفرانی
مادر شهید رضا ایمانی در سن  80سالگی به
دلیل کهولت سن و بیماری دعوت حق را لبیک
گفت و روز گذشته روی دستان مردم شهیدپرور
بشرویه تشییع و در قطعه صالحین گلزارشهدای
شهرستان به خاک سپرده شد .رضا ایمانی سال
 63در منطقه عملیاتی پیرانشهر به شهادت
رسید.

برای رونق کارخانه فوالد قاینات با سرمایه گذاران بزرگ رایزنی شده است.
استاندار در دیدار امام جمعه و اعضای شورای اسالمی شهر نیمبلوک گفت:
فوالد ،نقطه عطفی در صنعت استان است که اشتغال زایی به همراه دارد و سبب
رونق منطقه خواهد شد.
«مالنوری» افزود :برای اهمیت موضوع و رفع مشکالت موجود و توسعه کارخانه
از طریق حوزههای مختلف پیگیریهایی انجام شده است.
وی از پیگیریهای انجام شده برای رفع مشکل گاز و برق و همچنین ترخیص
تجهیزات و ماشین آالت کارخانه از گمرک نیز سخن گفت.
او به وضعیت اشتغال نیرو در کارخانه اشاره و اظهارکرد که به مدیران مجموعه
تأکید شده تا آن جا که مقدور است ،از نیروهایی که اکنون مشغول به کار هستند،
کسی بیکار نشود.
همچنین برای جذب نیروی کار در فازهای فعالیت کارخانه هم تأکید بر استفاده
از نیروهای بومی است.
استاندار در ادامه ،موارد و موضوعاتی را که توسط امام جمعه و اعضای شورای
اسالمی نیمبلوک مطرح شد پاسخ گفت و اعالم کرد :با نگاه مثبت ،مشکالت
عنوان شده پیگیری خواهد شد.

ماچونعرضهکنندهمستقیمهستیمباتخفیفبیشتری
می فروشیم .خطاب به یک مشتری که گویا گفته های
فروشنده بر او اثر ندارد و می خواهد برای منافذ پوستش
بهمتخصصمراجعهکندوفروشندههمازاینهمهتعریف
وتمجیدبرایمحصوالتشخستهوناامیدشدهاست،می
گوید:ضمانت می کنم این محصوالت اثرگذاری باالیی
داشته باشد و نیاز به دکتر نیست .می گوید :من خودم
تخصصدارم.میدانمچهبرایشمامناسباست.حال
سوالاینجاستاینکهنمایندهیکشرکتفروشلوازم
آرایشیچهتخصصیدارد؟

خانم فروشنده برای مشتریانی که گویا مجاب شده اند
تاخریدکنندچوندکتریمتخصص،نسخهمیپیچد.
یک مشتری می گوید :یک کرم با هزینه باالیی خریداری
کردم.اینکرمباگفتههایفروشندهمتفاوتاستوهنوز
نتیجهایکهفروشندهمیگوید،نگرفتهام.
دیگر فردی هم که خود با این تبلیغات در دام افتاده است
وباخریدحجمباالییازمحصوالت،فروشندهشدهاست،
می گوید :نماینده یک شرکت پخش لوازم آرایشی و
بهداشتیباحضوردرمحلکارمنوچندهمکارمکههمه
خیاط بودیم ،ما را مجاب کرد تا چند بسته بهداشتی از
محصوالتشخریداریکنیم.
قیمتهاهمانموقعهمباالبودامامنبیشترازهمکاران
خرید کردم و این روزها در کانال های مجازی سعی در
فروش محصوالت دارم .او می افزاید :افرادی که از این
محصوالت خریداری و استفاده کرده ،نتیجه مطلوبی
نگرفته اند و من هم بیشتر اجناسی را که خریده ام به

پورغزنین-بشرویهدرکمکبهستادعتباتعالیاتاستانپیشتازاست«.جوینده»مسئول
ستادعتباتعالیاتاستاندرجلسهستادعتباتعالیاتبشرویهگفت:کمکهایمردمی
بهاینستادازنظرکیفیوکمیامسالافزایشچشمگیریداشتطوریکهچهارمیلیارد
و 800میلیونتومانجمعآوریشد.بهگزارش«خراسانجنوبی»باحضورمسئولستاد
عتبات عالیات استان یک فرش  6متری به ارزش هشت میلیون تومان در شهر ارسک و
یکفرش 9متریبهارزش 10میلیونتوماندرروستایرقهبرایفروش،برشدادهشد.

شرححالبیمهشدگانتامیناجتماعیدرپایتخت

مشکالت بیمه شدگان تامین اجتماعی سربیشه و نهبندان توسط نماینده این حوزه
انتخابیه پیگیری شد.به گزارش«خراسان جنوبی» یکی از موضوع هایی که «نخعی»
در دیدار با معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور پیگیر آن شد ،توسعه و ارتقا و
افزایش ساعت کاری درمانگاه تامین اجتماعی نهبندان بود.نبود تشکیالت درمانی
مربوط به بیمه شدگان تامین اجتماعی در سربیشه موضوع دیگری بود که مورد
پیگیری قرار گرفت.

خرید تضمینی  2194تن گندم

امسال  2هزار و  194تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان طبسی به صورت تضمینی
خریداری شد.مدیر تعاون روستایی طبس اعالم کرد :این مقدار گندم توسط سه مرکز
خرید دولتی سازمان تعاون روستایی از کشاورزان شهرستان به قیمت هر کیلوگرم دو
هزار و  500تومان و در مجموع  ۵۴میلیارد و  850میلیون ریال خریداری شد«.مهدی
آذرآبین» ادامه داد :افزون بر این ،بسیاری از محصوالت مازاد کشاورزان از قبیل جو،
ارزن ،زعفران ،سیر و سبزی با قیمت توافقی خریداری و در بازار عرضه میشود.به گفته
او اکنون اتحادیه تعاون روستایی طبس دارای یک کارخانه سبزی خشک کنی است
که سبزی مازاد کشاورزان را خریداری می کندو پس از خشک کردن و بستهبندی ،در
طبس و شهرهای اطراف به فروش میرساند.وی افزود :از ابتدای سال حدود  4هزار
و  800تن آرد در طبس توزیع شده است.

افزایش ازدواج در قاینات
میزان ثبت ازدواج در قاینات طی  9ماه گذشته  26.9درصد در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل افزایش یافت.رئیس اداره ثبت احوال قاینات در نشست شورای هماهنگی
ثبت احوال شهرستان گفت :در این مدت  887مورد ازدواج در قاینات به ثبت رسید
در حالی که در مدت مشابه سال قبل  699مورد بود.همچنین دراین مدت هزار و
 390واقعه والدت در شهرستان به ثبت رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته کاهش  3درصدی را نشان میدهد.
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اعتراض قاینی ها به اجرای طرح آمایش آموزش عالی

دانشگاه بزرگمهر مستقل بماند

امام جمعه ،نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی و قشرهای
مختلف مردم قاینات مخالفت خود را با اجرای طرح آمایش آموزش عالی (
تجمیع دانشگاه ها) اعالم کردند و خواستار مستقل ماندن دانشگاه بزرگمهر
قاینات شدند.
به گزارش«خراسان جنوبی» آن ها با ارسال نامه ای به مسئوالن  ،مخالفت خود را
با این اقدام شورای عالی فرهنگ عمومی کشور اعالم کردند و با ارائه چهار ادله
مهم خواستار مستقل ماندن دانشگاه بزرگمهر قاینات شدند.
حجت االسالم والمسلمین «رحمانی» امام جمعه قاین هم در خطبه های نماز
جمعه این شهر اعالم کرد که طرح آمایش آموزش عالی باید موردی و براساس
شرایط منطقه اجرایی شود و نمی تواند یک موضوع جامع الشمول برای همه
دانشگاه ها باشد.
دکتر «اسحاقی» نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی هم
در این زمینه با وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری دیدار داشت و گالیه قاینی ها را به
اطالع دکتر «غالمی» رساند.

