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●●چندروزاستکهاستاندرگیرآنفلوآنزایپرندگان
شدهوبرهمیناساسسرمایهتعدادیاز مرغداری
های تخم گذار از بین رفته که جبران این خسارت
هم زمان بر است .اما نکته ای که در این بین نباید
فراموش شود این است که مسئوالن از همین حاال
به فکر تامین مرغ و تخم مرغ آخر سال و روزهای
ابتدایی سال نو باشند تا در آن موقع با قیمت های
نجومی یا کمبود آن مواجه نشویم .به این که استان
صادرکنندهاینمحصوالتاستنبایدخیلیخوش
بین باشیم چون دست کم در چند ماه اخیر با جود
برخورداریازاینامتیاز،شاهدنوسانهایمتعدد
دربازارعرضهاینکاالهابودهایم.
●●در حالی که تاکید می شود افت آمار کرونا در
استان شکننده است ولی باز هم برخی تجمع
ها همچنان وجود دارد از جمله این که با وجود
منع برگزاری مراسم ترحیم در مساجد ،خانواده
متوفیان رو به شکل جدیدی از مراسم ترحیم آورده
اند و پیامک برای برپایی آن در آرامستان می دهند
ومسئوالنمرکزاستاننیزهمچنانروندخاموشی
در این موضوع را در پیش گرفته اند و مانع آن نمی
شوند .مگر نه این که هر گونه تجمع منع شده است
پسچرابهاینموضوعرسیدگینمیشود؟

پیگیری حرف مردم

انجام مطالعات اصالح
شبکه های آب
«بیش از 20سال خشکسـالی را در حالی در استان
تجربه می کنیم که براسـاس آمار اعالمی مسـئوالن
اسـتان ،حـدود 30درصد هدر رفـت آب را در شـبکه
های آب شـهری و روسـتایی شاهد هسـتیم .آیا وقت
آن نرسـیده اسـت تا اقدامـی عاجـل و برنامـه ای ویژه
برای رفع این مشـکل و تعویض شـبکه های فرسوده
اندیشـیده شـود؟ هـر سـال میـزان برداشـت آب از
منابـع آبـی اسـتان افزایـش مـی یابـد و حتـی شـاهد
فرونشسـت زمین نیـز هسـتیم ولی بـه موضـوع هدر
رفـت آب ،آن طـور کـه بایـد توجـه نمـی شـود» .ایـن
پیـام 17دی در سـتون حرف مـردم درج شـد .روابط
عمومـی و آمـوزش همگانی شـرکت آبفای خراسـان
جنوبـی در پاسـخ اعلام کـرد کـه کاهـش هدررفـت،
نیازمند وجـود اعتبار و صـرف هزینه های زیاد اسـت
که ایـن مهم هر سـاله در شـرکت هـای آب و فاضالب
با توجه بـه منابع مالـی در اختیـار اجرا می شـود ولی
با وجـود افزایش قیمـت کاال و خدمات در سـال های
اخیـر ،حجـم فعالیت هـا کاهش یافته اسـت .شـایان
ذکر اسـت اصالح شـبکه هـای توزیـع آب و بازسـازی
انشـعابات در اسـتان در دسـتور کار این شـرکت قرار
دارد و مطالعات آن انجام شده است .همچنین قابل
ذکر اسـت از کل منابـع آبـی در اختیار و در دسـترس
حـدود 5درصـد آن مربـوط به آب شـهرها و روسـتاها
و باقی مانده آن در اختیار بخش کشـاورزی و صنعت
اسـت که برای جلوگیـری از فرونشسـت سـفره های
آب زیـر زمینـی مـی بایسـت بهینـه سـازی و کاهـش
برداشت و صرفه جویی در همه بخش ها انجام شود.

توزیع روغن جامد از
شمال شهر
روغن جامد در فروشگاه های اینترنتی و واحدهای
صنفیمنتخبدرشمالشهربیرجنددرحالتوزیع
است.معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان
صمت با بیان این که روغن خوراکی به اندازه کافی
به استان اختصاص یافته است ،افزود 185 :تن
روغن جامد جذب شده که در تمام شهرستانهای
خراسانجنوبی در حال توزیع است.به گفته
«الیاس جویبان» شهروندان مرکز استان می توانند
روغن جامد مورد نیاز را از فروشگاه های اینترنتی و
واحدهایصنفیمنتخبدرشمالشهرتهیهکنند.
وی با اشاره به این که  380تن انواع روغن مایع در
حال توزیع است که از طریق شرکتهای پخش به
صورت مویرگی تحویل واحدهای خرده فروشی
میشود ،گفت :مشکل کمبود روغن جامد مربوط
به کل کشور است و فقط مربوط به خراسان جنوبی
نمیشود.ویبابیاناینکهدر ۹ماهگذشتهحدود۹
هزار تن انواع کاالی اساسی با هدف تنظیم بازار در
استانتوزیعشدهاست،افزود:هیچگونهنگرانیدر
بخشتامینکاالدراستانوجودندارد.

 9موتورسوار قربانی
تصادف شهری

از ابتدای امسال  ۹موتورسوار در تصادف های
درون شهری استان جان باختند.رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی استان گفت :موتورسواران
با رفتارهای پر خطر هم جان خود را به خطر می
اندازند و هم عامل تصادف درون شهری می شوند.
به گفته سرهنگ «عباسی» ۵۰درصد مصدومان
تصادف های رانندگی درون شهری استان،
موتورسواران هستند و امسال  ۸۳۷موتورسوار
راهی بیمارستان شده اند در حالی که تعدادی از
این افراد به دلیل نداشتن کاله ایمنی  ،براثر ضربه
به سر و صورت جان خود را از دست داده اند.وی از
راکبان موتورسیکلت خواست از حرکات مارپیچ و
تغییر مسیرهای ناگهانی ،حرکت بین خودروها،
عبور از محلهای غیر مجاز و صحبت کردن با تلفن
همراه و ...خودداری کنند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

در گفت وگوی استاندار با والی فراه مطرح شد

پیشنهادهای «مالنوری» به «جاهد»
استاندار با توجه به نقاط مشترک فرهنگی و مذهبی
دو کشور ایران وافغانستان ،همکاری های علمی و
فرهنگی و تبادل استاد و دانشجو بین دو منطقه را
خواستار شد .استاندار روز گذشته در ارتباط تصویری
با «جاهد» والی فراه افغانستان درخصوص افزایش
مراودات اقتصادی دو کشور گفت وگو کرد و با اشاره
به ظرفیت های استان تصریح کرد :زمینه های افزایش
تعامالت دو کشور با عنایت به مرز مشترک طوالنی دو
استان خراسان جنوبی در ایران و فراه در افغانستان
باید فراهم شود« .مالنوری» در خصوص تشکیل
کمیسیون مشترک همکار یهای اقتصادی بین

 

خراسان جنوبی و فراه و تعیین اعضای این کمیسیون
از بخش دولتی و خصوصی اقتصادی استان ،افزایش
مراودات تجاری بین فعاالن و تشکلهای اقتصادی
دو طرف مثل اتاق های بازرگانی ،صنایع و تعاون،
شرکت فعاالن اقتصادی در رویدادهای نمایشگاهی
یا برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی
ایران در فراه پیشنهادهایی ارائه کرد .همچنین با
توجه به نقاط مشترک فرهنگی و مذهبی دو کشور،
مالنوری همکاری های علمی و فرهنگی و تبادل
استاد و دانشجو بین دو منطقه را نیز خواستار شد.
تأکید بر نقش چشمگیر گذرگاه های مرزی ماهیرود

و یزدان در افزایش تبادالت اقتصادی و تالش برای
از سرگیری فعالیت مرز یزدان ،حل مشکل تأخیر
در تخلیه بار کامیون های سوخت ایرانی در گمرک
ابونصر فراهی با هدف تسهیل در مراودات اقتصادی
دو طرف و رفع مشکالت پروژه احداث محور ماهیرود
( میل  )۷۸به فراه ،از دیگر موضوعاتی بود که در این
گفت وگو مورد رایزنی قرارگرفت .همچنین با توجه به
ظرفیت های درمانی موجود ،استاندار برای پذیرش
توریست درمانی از استان فراه نیز اعالم آمادگی و از
والی فراه و دیگرمدیران این والیت برای سفر به استان
دعوت کرد.

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

تقاضای آموزگاران از رئیس اداره رفاه معلم
روزنامه خراسان در شماره  3337به تاریخ  20دی 1339در مطلبی
در صفحه  6آورده است :با تقاضاهای مکرری که شده تاکنون برای بیمه
آموزگاران طبس اقدام موثری صورت نگرفته چند نفر از آموزگاران در این
موقع که رئیس اداره رفاه معلم فرهنگ خراسان بطبس آمده جریان را
باستحضار نامبرده رسانیدند ،نامبرده قول داده بمحض ورود بمشهد نسبت
بانجام تقاضای آموزگاران اقدام نماید و آموزگاران بانتظار اعالم نتیجه
روزشماری میکنند.

 6کانون بیماری شناسایی شد

آتشآنفلوآنزا برجان  484هزارقطعه مرغ

رویداد

رایزنی های ریلی و جاده ای برای استان
در اتاق وزیر

انصاری
هم اکنون شـش کانـون آنفلوآنـزای فوق حـاد پرندگان
در اسـتان شناسـایی و بـه  484هـزار قطعـه مـرغ تخـم
گذار ،مـرغ مـادر و بوقلمون خسـارت وارد شـده اسـت.
مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان بـا اشـار ه بـه آخریـن
جزئیـات شـیوع آنفلوآنـزای فـوق حـاد پرنـدگان در
اسـتان بـه خبرنـگار مـا گفـت :آنفلوآنـزای تاییـد شـده
در واحـد مرغداری اسـتان ،سـویهای اسـت کـه تاکنون
مـوردی از انتقال آن به انسـان در کشـور گزارش نشـده
اسـت.
به گفتـه دکتـر «اصغـرزاده» در ایـن شـرایط محصوالت
مـرغ و تخم مـرغ زیـر نظر سـازمان دامپزشـکی اسـتان،
منعـی بـرای مصـرف نـدارد و خـروج محصـوالت مـرغ و
تخـم مـرغ از اسـتان نیـز بالمانع اسـت.
وی بـا اعلام ایـن کـه خراسـان جنوبـی سـیزدهمین
استان مشـمول برنامه واکسیناسـیون آنفلوآنزای فوق
حاد تشـخیص داده شده اسـت و باید تمامی پولتهای
تولیدی اسـتان به اجبار واکسـینه شـود ،ادامه داد :هم
اکنون شـش کانـون آنفلوآنـزای فوق حـاد پرنـدگان در
اسـتان شناسـایی شـده اسـت و مرغداریهـا بایـد بـه
رعایـت اصـول بهداشـتی توجـه کافـی داشـته باشـند و
اگر با افت اولیـه ،کاهش دان و مصـرف آب و تلفات غیر
متعارف مواجه شـدند مراتـب را به ادارات دام پزشـکی
اطلاع رسـانی کننـد .وی افـزود :بوقلمـون پرنـده

اصغرزاده:
آنفلوآنزای فوق
حاد پرندگان به
 4واحد مرغ تخم
گذار به حدود 377
هزار قطعه مرغ،
 105هزار مرغ
مادر و  2هزار و90
قطعه بوقلمون
خسارت وارد کرده
است
حساسـی اسـت و هرگونه حمل و نقل فراورده گوشتی
خـام و تخـم آن بایـد بـا مجـوز سـازمان دامپزشـکی
باشـد و رعایـت شـرایط بهداشـتی مدنظـر قـرار گیـرد
تـا بتوانیـم ایـن ویـروس را مهـار کنیـم .بـه گفتـه وی بـا
توجه به بـروز آنفلوآنزای فـوق حاد پرندگان در اسـتان،
واکسـن این بیمـاری به تعـداد کافی تامین شـده اسـت
و کمبودی وجـود ندارد و به متقاضیـان اختصاص داده
میشـود کـه مرغـداران واحدهـای تخـم گـذار بـه ویـژه

در شهرسـتانهای بیرجنـد و خوسـف میتواننـد بـرای
پیشـگیری از تلفـات متقاضـی واکسـن شـوند .وی بـا
تاکیـد بر ایـن کـه حمـل و نقـل هرگونـه فـراورده دامی،
بایـد بـا مجـوز سـازمان دامپزشـکی انجـام شـود،ادامه
داد :آنفلوآنـزای فوق حاد پرنـدگان به چهـار واحد مرغ
تخم گذار به حـدود  377هـزار قطعه مـرغ 105 ،هزار
مرغ مـادر و دو هـزار و 90قطعه بوقلمون خسـارت وارد
کـرده اسـت.

1500غذای گرم برای سفره نیازمندان
همزمان با دهه فاطمیه در شهرستان های درمیان و طبس هزار و 500پرس غذای گرم
توزیعشد .معاونجمعیتهاللاحمراستانگفت:ایناطعامهمزمانبادههفاطمیهوبه
همتنیروهایداوطلبخانههایهاللدرشهرستانهایدرمیانوطبسوباهمکاری
خیران،انجامشد«.بخشی»بابیاناینکهطیهفتهگذشته ۳۰۰پرسغذایگرمتوسط
خانههاللقهستاندراینشهربینمستمندانتوزیعشدهاست،افزود ۵۰۰:پرسغذای
گرمبهداشتیباهمکاریخانههایهاللروستاهایدادران،محمدآبادوسرودرمناطق
محرومدرمیاندراختیارمردمقرارگرفت.ویادامهداد:همچنین ۷۰۰پرسغذایگرم
توسطخانههاللکریتطبسبیننیازمنداناینروستاتوزیعشدهاست.

ابالغ بازگشایی مدارس از
بهمن
کاله  960میلیونی بر سر مردم در فضای مجازی

وام ازدواج و مسکن؛ بیشترین کالهبرداری از
مردم استان
حسـین قربانـی -امسـال  957میلیون تومـان در بسـتر فضای مجـازی از مردم
اسـتان کالهبرداری شـد که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل فقـط  15درصد
کاهـش یافتـه و در اسـتان کالهبـرداری هـا در بسـتر مجـازی بیشـتر مربـوط بـه
فروش امتیـاز وام هـای کم بهـره ازدواج و مسـکن اسـت.
رئیـس پلیـس فتـای اسـتان روز گذشـته در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه ایـن
کـه سـال گذشـته مجمـوع جرایـم مالـی در اسـتان بیـش از دو میلیـارد و470
میلیـون تومان بـود ،گفـت :امسـال این رقم نسـبت بـه سـال گذشـته  61درصد
کاهـش دارد.
سـرهنگ «محمـد پـور» بـا بیـان ایـن کـه در ایـن مـدت
میزان کشف جرایم سـایبری در خراسـان جنوبی۲۰ ،
کالهبرداریهای
درصد افزایش داشته اسـت ،افزود :کالهبرداریهای
رایانهای و
رایانـهای و برداشـت غیرمجـاز از حسـاب ۷۴ ،درصـد
برداشت غیرمجاز
جرایـم را در بسـتر فضـای مجـازی اسـتان تشـکیل
از حساب۷۴ ،
میدهـد.
درصد جرایم را در
بستر فضای مجازی
به گفته وی در روند قضایی بیش از  70درصد از مبالغ
استان تشکیل
برداشت اینترنتی از حسـاب هم استانی ها در لحظات
میدهد.
اول به حسـاب آن ها عودت داده می شـود مگـر فرد مد
نظر حسـاب خـود را خالی کـرده باشـد .وی با یـادآوری
ایـن کـه  15درصـد متهمـان دسـتگیر شـده بومـی
اسـتان و  85درصد دیگـر غیربومی بـوده اند،گفـت :در جرایم مالی بیشـتر مال
باختگان از خراسـان جنوبی هسـتند.به گفتـه وی  26درصد متهمان دسـتگیر
شـده خانـم و 74درصـد آقـا هسـتند کـه حـدود  60درصـد  26سـال بـه بـاال،
32درصـد  18تـا  25سـال و  8درصـد زیر  18سـال سـن دارند.
وی از فعال شـدن پلیـس فتا تا پایان سـال در شهرسـتان های درمیـان ،زیرکوه،
بشـرویه و سربیشـه خبر داد و گفت :در اسـتان کالهبرداری ها در بسـتر مجازی
بیشـتر مربوط به فروش امتیـاز وام های کـم بهره ازدواج و مسـکن اسـت و به هم
اسـتانی ها توصیـه می شـود بـرای خرید ایـن وام هـا بـه افـراد فروشـنده مراجعه
نکننـد زیـرا بخـش زیـادی از این مـوارد جـرم اسـت مگر ایـن کـه در بانـک فروش
آن انجام شـود.
در بعضـی از مـوارد هـم افـراد فروشـنده امتیـاز بانکـی ،از اوراق هویتـی افـراد
دیگـر اسـتفاده مـی کننـد و بـرای ایـن کـه بـه راحتـی شناسـایی نشـوند تقاضای
مبلـغ کمـی دارنـد.
او ثبـت نـام بـرای دریافـت وام هـای مختلـف کمـک معیشـتی در دوران کرونـا
را یکـی دیگـر از مـوارد کالهبـرداری در اسـتان اعلام کـرد و در پاسـخ بـه سـوال
خبرنگار مـا درباره کاهـش زمان رسـیدگی بـه جرایم سـایبری گفت :بـا توجه به
تعامل برقرار شـده با مقام های قضایـی و هماهنگی با قضات کشـیک و افزایش
امکانات و تجهیزات حـوزه پلیس فتا در کمترین زمان ممکن بـه این گونه جرایم
رسـیدگی می شـود.

دستورالعمل بازگشایی مدارس از اول بهمن به
خراسان جنوبی ابالغ شد.
مدیر کل آموزش و پرورش گفت :با هدف ارتقای
کیفیت آموزشی ،دستورالعمل بازگشایی
مدارس ،از سوی وزیر آموزش و پرورش با رعایت
پروتکلهای بهداشتی از ابتدای بهمن به
شهرستانها و مناطق ارسال شد.
«محمد علی واقعی» افزود :در اجرای مصوبات
جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا درخصوص
آموزش حضوری پایههای اول و دوم ابتدایی،
دروس کارگاهی هنرستا نها و مدارس دارای
جمعیت کمتر از  ۵۰دانش آموز ،دستورالعمل
بازگشایی کالسها و مدارس مذکور از اول بهمن
امسال در  ۶بند و با رعایت پروتکلهای بهداشتی
به ادارات شهرستانهای استان ارسال شد.

نیازمند نگاه ویژه امور عشایری
استاندار روز گذشته همچنین در دیدار با رئیس سازمان امور عشایر هم گفت :با
توجه به استعداد جامعه عشایری استان در تولید صنایع دستی خاص ،حمایت
های ویژه از قبیل پرداخت تسهیالت کم بهره یا بالعوض می تواند ،سهم تولیدات
عشایر را در صنایع دستی خراسان جنوبی ارتقا بخشد .به گفته «مالنوری» در
تدوین سند توسعه خاوران به این حوزه بسیار مهم توجه ویژه ای شده و با تعریف
برخی راهکارها برای استفاده هر چه بیشتر از این ظرفیت عظیم برنامه ریزی
شده است.
رئیس سازمان امور عشایر هم از راه اندازی فروشگاه اینترنتی "عشایرشاپ"
به منظور عرضه مستقیم محصوالت عشایر خبر داد وگفت :یکی از برنامه ها
در زنجیره تولید گوشت قرمز موضوع برندسازی و بسته بندی و برچسب زنی
تولیدات دامی عشایر است و باید کمک شود در خراسان جنوبی دام زنده
عرضه نشود.

دومین شکست در کارنامه
«بادامک»
تیم فوتبال پیام بادامک قاینات در دومین بازی
خود در لیگ دسته  3فوتبال کشور نتیجه را به
حریف واگذار کرد.فوتبالیستهای پیام بادامک
قاینات عصر روز گذشته در بازی دوم خود در لیگ
دسته  3فوتبال کشور در مجموعه ورزشی تختی
شاهرود ،به مصاف تیم سیمان شاهرود رفتند اما
نتوانستند از سد حریف خود بگذرند.
در پایان این مسابقه نماینده فوتبال استان با
دو گل مقابل تیم میزبان شکست خورد و به این
ترتیب از دو بازی خود امتیازی به دست نیاورد.
تیم پیام بادامک قاینات به سرپرستی محمد
خاکسار نژاد ،سرمربیگری حسن حبیب اللهی
و مربیگری مسعود مهاجر و حسین طیب در این
مسابقات حضور دارد.

اعمال خاموشی لحظهای برق در استان
شرکت برق استان از اعمال خاموشی های لحظه
ای برق به دلیل محدودیت تولید برق در برخی از
نیروگاهها خبر داد .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق استان گفت :این خاموشیها به دنبال کم شدن
ذخایر سوخت نیروگاههای برق که بیشتر آن گاز و
سوخت مایع است ،انجام می شود .به گفته «دادگر»
برای جلوگیری از خاموشیهای گسترده در کشور،
هر زمان از شبانه روز که مصرف برق از سهمیه
اعالمی به شرکتهای توزیع برق ،باالتر برود ،برق
مشترکان قطع خواهد شد.
وی با بیان این که میزان خاموشیها بنا بر اقتضای

استاندار در دیدار با وزیر راه و شهرسازی ،نگاه ویژه وزارتخانه به حوزه راه و راه
آهن استان را خواستار شد و شتاب بخشی به روند اجرای پروژه راه آهن بیرجند
را مستلزم نگاه ویژه این حوزه دانست.
«مالنوری» با اشاره به موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی و قرارگیری در دو
کریدور اصلی؛ به تشریح وضعیت راه های استان پرداخت و گفت :دریافت مصوبه
كميسيون ماده  ٢٣براي محور بيرجند طبس ،سه راهي بشرويه به بشرويه،
تخصيص اعتبارات كامل به پروژه هاي جهش توليد ،كويري و كريدورهاي
اصلي استان و اتمام انسداد جاده شهداد -نهبندان از مسائلی است که در حوزه
راه های استان نیازمند دستور ویژه وزیر است .وی درخصوص تكميل سالن
مسافري ايستگاه راه آهن بشرويه ،افزايش و نظم دهي به پروازهاي فرودگاه
بيرجند و تجهيز فرودگاه بيرجند به سامانه يخ زدايي هواپيما نیز خواستار دستور
اکید وزیر شد .استاندار ،ضمن ارائه توضیحات جامعی درخصوص روند اجرای
کار در پروژه راه آهن استان ،تشكيل جلسه با صندوق توسعه ملي ،بانك هاي
عامل و كنسرسيوم ريلي را به منظور تسريع در اجراي مصوبه صندوق توسعه
ملي براي راه آهن بيرجند -يونسي خواستار شد .به گفته وی؛ بر اساس رایزنی
هایی که با برخی ایرالین ها انجام شده است ،در صورت همراهی وزارت راه و
شهرسازی ،پنج پرواز به پروازهای مرکز استان اضافه می شود.
در این جلسه که با حضوركفاش معاون امور مجلس و استان هاي وزارت و
مديركل راه و شهرسازي همراه بود ،درخواست های استاندار با نظر مثبت
اسالمی وزیر راه همراه شد و دستور الزم برای تحقق این مطالبات را صادر کرد.

شبکه و برای حفظ پایداری آن ،از سوی توانیر به
استان اعالم میشود ،افزود :در بسیاری از مواقع
امکان اعالم زمان خاموشی به دلیل اعمال لحظهای
آن ،امکان پذیر نیست بنابراین بهتر است مشترکان
برق استان در ساعات پیش رو نهایت صرفه جویی را
در مصرف برق و همچنین گاز داشته باشند تا نیاز به
اعمال خاموشی بیشتر نباشد.
به گفته وی پس از این که برنامه زمان بندی شده
خاموشیها و سهمیه شهرستا نها مشخص شود
از طریق شرکتهای برق شهرستانها و  ...اطالع
رسانی می شود.

استان باز هم بدون فوتی کرونا
چهارمین روز بدون فوتی کرونا در استان به ثبت رسید.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان این که در شبانه روز
گذشته از  ۸۷آزمایش کرونا در استان  ۱۴نمونه ،مثبت اعالم شد،افزود :از
 ۱۴مبتالی جدید به کرونا ،دو نفر در بیمارستانها بستری هستند و  ۱۲نفر
نیز نمونه گیری سرپایی شدند .به گفته «مهدی زاده» هم اکنون  ۱۱۳بیمار
با عالیم حاد تنفسی در بیمارستانها به سر می برند که از این تعداد  ۲۷بیمار
کرونایی و  ۱۲نفر در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند که حال عمومی
پنج نفر از بیماران وخیم است .همچنین در شبانه روز گذشته مورد جدیدی
از فوت ناشی از کرونا در استان ثبت نشد و آمار جان باختگان این بیماری همان
 ۷۳۰نفر است اما متاسفانه.

 2زمان برای واریز سود سهام عدالت
تالش می شود در دهه فجر یا تا پایان سال سود سهام عدالت سهامداران واریز
شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان از واریز سود سهام عدالت سهامداران
در آینده ای نزدیک خبر داد وگفت :از مجموع سهامداران سهام عدالت در
خراسان جنوبی  462هزار نفر روش غیر مستقیم را انتخاب کردند و 180هزار
نفر هم روش مستقیم را برگزیدند که  49درصد در سامانه سجام اقدام کردند.
به گفته «عیسی جعفری گیو» سهامداران خراسان جنوبی که روش غیرمستقیم
را انتخاب کرده اند باید هرچه سریع تر برای تعیین تکلیف شرکت سرمایه گذاری
سهام عدالت اقدام کنند .وی گفت :شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان
به عنوان اولین شرکت بورسی بین شرکت های سرمایه گذاری استانی کشور
وارد بورس اوراق بهادار شد و از  22مرداد قابلیت معامالتی پیدا کرد.
جعفری افزود :تالش می شود تا دهه فجر یا پایان امسال سود سال مالی 98
واریز شود.

