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با پیگیری استاندار و موافقت بانک
سپه رقم خورد:

تسهيالت ویژه برای محور
ديهوک -فردوس -بجستان
در نتیجه پیگیری های استاندار ،بانک سپه کشور با
پرداخت تسهيالت ویژه به محور ديهوك -فردوس-
بجستان موافقت کرد.به گزارش «خراسان جنوبی»
مالنوری در دیدار با چقازردی مدیرعامل بانک سپه
کشور ،محور ديهوك -فردوس -بجستان را یکی از
مسیرهای پرتردد استان معرفی کرد.وی با اشاره
به قرارگیری شهرستان های طبس و فردوس در
مسیر یکی از کریدورهای اصلی کشور ،تصریح کرد:
آمار جمعیت سیال و شناوری که از این شهرستان ها
عبور می کنند ،بسیار باالست و می طلبد امکانات
و خدماتی برای رفاه حال این افراد تأمین شود.به
گفته وی یکی از مهم ترین خدمات رفاهی ،ایمن
سازی محورهای مواصالتی است تا سفری امن و
راحت برای مسافران این مسیر رقم بخورد.استاندار
در ادامه از وضعیت فیزیکی محور ديهوك -فردوس-
بجستان گفت و به تشریح برنامه های استان برای
تکمیل پروژه دوبانده سازی این مسیر پرداخت.
مالنوری متذکر شد :بهرهبرداری بخشی از این
مسیر ،جزو برنامههای امسال است و بیش از 80
درصد پیشرفت فیزیکی دارد.وی تأکید کرد :با توجه
به آمار باالی تصادف ها ،به سازی و دوبانده سازی
این محور از مطالبات به حق مردم این منطقه است.
بنابراین گزارش ،این دیدار که با حضور داعی
مدیرکل راه و شهرسازی همراه بود ،مدیر عامل
بانک سپه کشور ،موافقت نهایی خود را مبنی بر
پرداخت  ٥٠ميلياردتومان تسهيالت در قالب
ماده  ٥٦به محور ديهوك -فردوس -بجستان
اعالم کرد.

چند خط خبر
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سربیشهبرگزارشد.دراینمراسم اززحماتچندین
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*رئیس اداره اوقاف و امورخیریه سرایان گفت:
یک باب منزل مسکونی در شهرستان توسط واقف
خیراندیش حاج حبیب قیصری به ارزش چهار
میلیاردریالوقفشد«.سعیدوکیلزاده»افزود:این
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شهرستان ها

کرونادرصفهایطوالنی روغن

از گوشه و کنار استان

پیوستن پدر شهید یعقوبی به پسر
مرحوم عباس یعقوبی پدر پاسدار شهید غالمحسین یعقوبی بر اثر بیماری و
کهولت سن در شهرستان درمیان دارفانی را وداع گفت و در گلزار مطهر شهدای
روستای کوشک به خاک سپرده شد.به گزارش «خراسان جنوبی» پاسدار شهید
غالمحسین یعقوبی سال  65در عملیات کربالی  ،5منطقه عملیاتی شلمچه به
فیض عظیم شهادت نایل آمد.

گروه شهرستان ها
مدت هاست که مردم نقاط مختلف استان به فروشگاه
هایزنجیرهای،سوپرمارکتهاومغازههاکهمراجعهمی
کنند با قفسه های خالی از روغن جامد مواجه می شوند
و اگر هم در فروشگاهی روغنی دیده شود برای قشری
خاص و با شرایط ویژه است البته چند روز است شاهد
توزیعروغنجامدومایعدرنقاطمختلفخراسانجنوبی
توسطعامالنفروشهستیمولیکمیابیروغنطیماه
هایگذشتهسببشدهاستکه مردمبهمحضاطالعاز
فروش آن در یک فروشگاه به محل فروش هجوم ببرند یا
از ابتدای صبح در صف بایستند تا بتوانند روغن دریافت
کنند در حالی که این موضوع سبب ازدحام جمعیت و
ایجادصفهایطوالنیدرمکانهایتوزیعشدهاست.
بهگزارش«خراسانجنوبی» ،آنطورکهبرخیازدریافت
کنندگان می گویند ،اگر گرانی و کمبود روغن نبود به
طور حتم حاضر نبودند در این بحران کرونا در صف های
طوالنیوشلوغبرایدریافتروغنمنتظربمانند.

احتمال بازگشت به دوران پر خطر
بهگفتهآنها،همهسختیهایزیادیمحتملشدهاندتا
آماربیمارانکروناییومرگهایناشیازآندرخراسان
جنوبیکموشرایطازحالتقرمزخارجشودولیاگرقرار
باشدروندتوزیعاقالموکاالهایاساسیوموردنیازمردم
بههمینمنوالباشدبایدشاهدبازگشتبههماندوران
پرخطریاوضعیتقرمزدرنقاطمختلفاستانباشیم.
این گزارش حاکی است ،هرچند تامین روغن به صورت
اینترنتیازبرخیفروشگاههادرمرکزاستانامکانپذیر
است اما برای همه قشرها به ویژه روستاییان و نقاط دور
افتاده مرزی این امکان فراهم نیست و نمی توانند روغن
موردنیازخودراتهیهکنندبههمیندلیلترجیحمیدهند
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کمیته مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز

در صف های طوالنی و شلوغ منتظر بمانند تا یک حلب
روغنبخرند.البتهعدهبسیاریهمبااینکهساعتهادر
صف می ایستند به دلیل سهمیه کم دست خالی به خانه
برمیگردند.دراینبینبرایهمهقشرهایجامعهامکان
تامینروغنحیوانییاگیاهیخاصآنهمباقیمتهای
سرسام آور وجود ندارد بنابراین مجبور هستند در صف
هایطوالنیوحتیبدونرعایتپروتکلهایبهداشتی
درهوایسردزمستانیبایستندتانیازخودراتامینکنند.

صف های روغن در حاجی آباد
عکسهاییکهدرگزارش«خراسانجنوبی»مشاهدهمی
شودمربوطبهتوزیعروغندرشهرحاجیآبادزیرکوهاست
کهتعدادکمعامالنفروش( 2عامل)سببایجاداینصف
های طویل شده است و به وضوح می توان رعایت نشدن
پروتکلهارادید.چندروزقبلهم«خراسانجنوبی»عکس

دستاوردهای آموزشی دوران کرونا
فعالیـت هـا ،برنامـه هـا و دسـتاوردهای آموزشـی از جملـه بـه سـازی و توانمندسـازی
نیروی انسـانی ،توسـعه مدارس برای کیفیت بخشـی آموزش ،ارتقای کیفیت فرایند
آموزشـی دوران کرونا در شـورای آموزش و پرورش شهرسـتان سـرایان مورد بررسـی
قـرار گرفت.
به گزارش« خراسان جنوبی» دراین جلسه اعالم شد ،دانش آموزان سرایان در
همه پروژه های علمی ،ادبی و هنری صدرنشین در بین شهرستان های استان
هستند«.رسولی مقدم» فرماندار سرایان هم دراین جلسه با اشاره به مدال آوری آقای
علیرضا حسین نیا در المپیاد ادبی کشور گفت :مولفه ها و رموز موفقیت این دسته از
دانش آموزان باید به عنوان الگویی موفق به دیگر دانش آموزان نیز انتقال داده شود.

هاییازصفهایطوالنی روغندرسربیشهمنتشرکرد.

توزیع روغن بر اساس جمعیت
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت هم به
صورتپیامکیاینطوربهپرسشهای«خراسانجنوبی»
پاسخ داد که توزیع روغن در هر شهرستان براساس
جمعیتوسهمیهموجودانجاممیشود.بهگفته«جویبان»
تا کنون  185تن روغن جامد و مایع در نقاط مختلف
استان توزیع شده است.او برای پاسخ گویی بر نحوه
نظارت و جلوگیری از تشکیل نشدن صف های طوالنی،
خبرنگار ما را به معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت
ارجاعدادکهمهندس«تهوری»همگفت:اینمعاونتمی
تواند فقط پاسخ تخلفات برای گرانی و احتکار را بدهد و
نظارت بر نحوه توزیع به عهده معاونت بازرگانی و توسعه
اینسازماناست.

معاون بازرگانی
و توسعه تجارت
سازمان صمت:
توزیع روغن در
هر شهرستان
براساس جمعیت
و سهمیه موجود
انجام می شود

با خبرنگاران

 100هزار دام ،بدون بیمه و پالک کوبی
حدود  100هزار دام سبک بدون بیمه و پالک کوبی در شهرستان درمیان
وجود دارد که جابه جایی این دام ها برابر قانون غیر مجاز است و قاچاق محسوب
می شود.
«بخشی» فرماندار درمیان در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
شهرستان بر لزوم حساسیت ،توجه بیشتر و آگاهی بخشی به مردم در زمینه و
استفاده از انواع مواد غذایی و آرایشی که می تواند پیامدهای خطرناکی را به
دنبال داشته باشد ،تاکید کرد و افزود :دراین شهرستان حدود  100هزار دام
سبک بدون بیمه و پالک کوبی داریم و چون جابه جایی دام بدون پالک کوبی
برابر قانون مجاز نیست و قاچاق محسوب می شود باید پیگیری ها و تدابیر الزم
در این زمینه اتخاذ و محلی برای نگهداری دام های توقیف شده با همکاری
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان در نظر گرفته شود.
به گزارش «خراسان جنوبی» وضعیت قاچاق و فروش خارج از شبکه
فراوردههای نفتی ،روند اجرای دستورالعملهای ابالغی پایش انبارها و مبارزه
با قاچاق کاالهای سالمت محور ،آموزش و تمهیدات فرهنگی و پیشگیرانه به
منظور مبارزه با قاچاق و همچنین آخرین وضعیت قاچاق با توجه به شیوع کرونا
از موضوع های مورد مباحثه و بررسی در این جلسه بود.

جریمه گران فروش روغن
با حکم شعبه اول تجدید نظر تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گران فروش
روغن نقره داغ شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت :با ارسال گزارش از سوی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت نهبندان مبنی بر این که در بازرسی از یک واحد صنفی،
فروشنده هشت حلب 5کیلوگرمی روغن جامد را باالتر از قیمت مصوب به
فروش رسانده است ،پروندهای تشکیل و در شعبه اول بدوی اداره تعزیرات
حکومتی این شهرستان رسیدگی شد.
«اشرفی» افزود :متهم در شعبه به پرداخت هفت میلیون و  920هزار ریال جزای
نقدی محکوم شد.

الزم است کمیته مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در خوسف تشکیل شود.
فرماندارخوسفدرجلسهساختوسازهایغیرمجازشهرستان،خواستارتشکیل
کمیته های شهرستانی برای تسهیل گری و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز
روستایی و شهری شد و افزود :همچنین سازمان جهاد کشاورزی با استفاده از
ظرفیت شوراها و دهیاری ها باید آگاهی بخشی و پیشگیری از ساخت و سازهای
غیرمجازرادردستورکارداشتهباشد«.آخوندی»ادامهداد:همهاعتقادداریمچون
روند دریافت مجوزهای قانونی ساخت و ساز ،طوالنی و سخت شده است ،مردم به
ناچار اقدام به ساخت و سازهای غیر قانونی می کنند بنابراین برای کاهش روند
مجوزها و استعالمات ،برنامه ریزی خاصی در استان و در سطح کالن باید انجام
شود.همچنین برای ساخت و سازها باید شرایط منطقه و مردم مالک عمل قرار
گیرد چراکه ساخت و سازها در برخی مناطق به امنیت کمک شایانی می کند.

خیز برای توسعه روستاها
خیز بلند برای توسعه روستاهای سربیشه برداشته شد.
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی سربیشه در گفت و گو با «خراسان جنوبی»
از نگاه ویژه این نهاد انقالبی در چند سال گذشته به بخش توسعه روستاها و به
ویژه اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان خبر داد وافزود :امسال با 66
میلیارد ریال اعتبار مصوب طرح هادی  21روستای سربیشه در دست اجراست.
مهندس «حاجی زاده» در ادامه به ابالغ مصوبه قیر رایگان اشاره و ابراز امیدواری
کرد :با همکاری دهیاری های شهرستان قیر رایگان مورد نیاز در اختیار روستا
قرار گیرد.
او با اشاره به تخصیص پنج میلیارد ریال برای اجرای بافت با ارزش روستای
چنشت ،ادامه داد :با اجرای این فاز تاحدودی بهره برداری از بافت با ارزش
روستای چنشت امکان پذیر خواهد بود.

استفاده حداکثری از فضای مجازی در
برنامه های دهه فجر
به دلیل شیوع بیماری کرونا برنامه های بزرگداشت دهه مبارک فجر باید امسال
متفاوت تر و با بهره گیری بیشتر از ظرفیت فضای مجازی برگزار شود.
فرماندار نهبندان در ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر شهرستان نهبندان با
اشاره به شرایط متفاوت برگزاری برنامه های دهه مبارک فجر امسال در مقایسه
با سال گذشته ،گفت :به دلیل شیوع بیماری کرونا برنامه های بزرگداشت دهه
مبارک فجر امسال متفاوت تر باشد و بیشتر از گذشته از بستر فضای مجازی
استفاده شود ،اما این برنامه ها باید در فضای مجازی پر رنگ تر از قبل به نمایش
گذاشته شود«.بیکی» ادامه داد :دستگاه های اجرایی ،پروژه های قابل افتتاح و
کلنگ زنی شده اعالمی را در بازه زمانی مدنظر آماده افتتاح و بهرهبرداری کنند.
حجت االسالم والمسلمین«خزاعی» امام جمعه نهبندان نیز خواستار برگزاری
برنامه های جامع و کاملی برای گرامی داشت دهه مبارک فجر شد و گفت :در
برنامه های گرامی داشت این هفته باید افزون بر دستاوردهای انقالب ،برنامه
های فرهنگی توسط دستگاه های متولی برگزار شود.

آغاز هموارسازی ورودی «خلف»
عملیات به سازی و اصالح مسیر ورودی روستای خلف آغاز شد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اعالم کرد :یکی از مطالبات دیرینه
مردم شریف روستای خلف اصالح مسیر و به سازی پل ورودی این روستا بود که
با تکمیل و بهره برداری از این پروژه شاهد تسهیل عبور و مرور اهالی پر تالش
روستای خلف خواهیم بود« .جالل زاده» افزود :این پروژه از محل اعتبارات
استانی به صورت پیمانی با مبلغ  40میلیارد ریال در دست اقدام است.

نظارتبرتسهیلاموربیمهشدگانافزایشیابد
با مستقر شدن نیروی کارشناس بیمه سالمت در بیمارستان شهید آتش دست
چرخش کار سریع شده است و به تسهیل کارها کمک می کند و باید نظارت ها
نیز بیشتر شود تا شاهد رضایتمندی هر چه بیشتر مردم باشیم.
«بیکی» فرماندار نهبندان در دیدار با مدیرکل بیمه سالمت استان اعالم کرد:
هماهنگی که بین مجموعه های بیمه ،بهداشت و درمان و آموزشی وجود دارد
با به کارگیری ظرفیت ها در شهرستان توانسته است نارضایتی از خدمات دهی
را کاهش دهد.

از میان خبرها

سبد نیمه پر کارگری قاینات
تاکنون  6تن مرغ به قیمت مصوب بین کارگران ساختمانی قاینات توزیع شده
است .مسئول خانه کارگر قاینات اعالم کرد :با همکاری ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره) نیز 5تن برنج به صورت رایگان بین کارگران ساختمانی
توزیع شد.
«محمد زحمتی» از توزیع  20سبد معیشتی به  20نفر از کارگران واجد شرایط
هر یک به ارزش  500هزار تومان خبرداد و افزود :با ابراز تاسف از ناحیه اداره
صنعت ،تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی هیچ گونه سبد کاالیی به کارگران تعلق
نگرفت.
به گفته او وام  10میلیون ریالی نیز به بیشتر کارگران شهرستان تعلق نگرفته
است .او از تشکیل شرکت های تعاونی مسکن و مصرف کارگران ساختمانی
خبرداد و افزود :تشکیل این شرکت ها مورد توافق قرار گرفته و در شرف
تشکیل است.
به گزارش «خراسان جنوبی» اکنون هزار و  870نفر عضو انجمن صنعتی
کارگران 400،نفر عضو خانه کارگر 220 ،نفر عضو تعاونی مصرف و  115نفر
عضو تعاونی مسکن هستند.

خسارت  540میلیونی برق به گلخانه ای در
طبس
حدود  60درصد از  60هزار متر فضای گلخانه ای طبس زیرکشت انواع
محصوالت است اما اختالل برق در بزرگ ترین گلخانه این شهرستان طی سه
مرحله سبب شد تا براساس برآوردهای سازمان جهاد کشاورزی  540میلیون
تومان به این واحد گلخانه ای خسارت وارد شود.
آن طور که این گلخانه دار به «خراسان جنوبی» گفت :این خسارت طی سه
مرحله قطع برق بر اساس اختالل پیش آمده در شبکه خارج از فضای گلخانه که
مربوط به شرکت توزیع نیروی برق است ،به بزرگ ترین واحد گلخانه ای طبس
در روستای رحمت آباد وارد آمد.
بنا به گفته «مهدی رحیمی» قطع برق یکی از فازهای خارج از فضای گلخانه
سبب شد دستگاه های گرمایشی از کار بیفتد و افزون بر خسارت به دستگاه
و سیستم برق گلخانه ،محصول زیر کشت نیز خسارت ببیند.او با بیان این که
شرکت برق در مرحله اول ،اختالالت داخلی گلخانه را علت قطع برق و خسارت
اعالم کرد ،افزود :بعد از آن اقدام به بررسی و تعمیر برق داخلی گلخانه کردیم
که مشخص شد اختالل خارج از شبکه داخلی بوده و دو مرحله دیگر هم این
اتفاق افتاده است.
او خسارت وارد شده به سیستم برق فضای گلخانه ای را  120میلیون تومان
و محصوالتش را  420میلیون تومان اعالم و اظهار کرد :نامه ای که از شرکت
برق به دستم رسیده  ،حاکی است ،این شرکت مصرف بیش از ظرفیت را دلیل
اختالالت برقی اعالم کرده است در حالی که از  22هزار متر مربع فضای گلخانه
ای فقط  11هزار متر مربع آن زیرکشت است و در همان ابتدای احداث گلخانه
انشعابی که گرفته شده برای سه برابر فضای کنونی این واحد تولیدی است.
همچنین  10سال است که گلخانه با همین ظرفیت کار می کند و اتفاقی هم رخ
نداده است بنابراین چرا باید بعد از یک دهه این اتفاق بیفتد؟
به گفته وی با این اتفاق و در صورت جبران نشدن خسارت ها بیش از  15خانوار
که از طریق این گلخانه ممر درآمد دارند ،بیکار می شوند.

