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●● مدتهاستکهثانیهشمارتعدادزیادیازچهارراه
هایبیرجندهمچنانخاموشاستوهیچاقدامی
برای تعمیر یا به سازی آن انجام نمی شود .اگر قرار
بودخاموشباشدپسچرابرایخریدآنهزینهشد؟
●●با توجه به کم شدن آمار بیماران کرونایی و
همچنین مرگ و میرهای ناشی از آن قرار است
آموزش در برخی پایه های مدارس حضوری شود.
از سویی هم نظارت بر مراکز تجمع مردم کم شده
است .آیا با این شرایط نباید منتظر موج دیگری از
شیوعکروناباشیموآیانمیشودتدابیرسختگیرانه
را تا سال نو ادامه دهیم تا سال نو را بدون دغدغه
شروعکنیم؟
●●مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بگویند
کهچراتکمیلبیمارستانخوسفکندپیشمیرود
وآیامشکلمربوطبهپیمانکاراستیاخوددانشگاه؟
درحالیکهمسئوالنقولتکمیلآنراتاپایانسال
 99داده اند ولی راه زیادی تا بهره برداری دارد.
از سوی دیگر چرا برای رها شدن پساب فاضالب
بیرجند در مسیر دشتی که تامین کننده آب شرب
دوشهرستان بیرجندوخوسفاست،هیچپیگیری
توسط دانشگاه علوم پزشکی یا اداره محیط زیست
انجام نمی شود؟ در حالی که این موضوع سبب
نگرانیمردمشدهاست.

طی  9ماه در استان اتفاق افتاد

رشد کودک آزاری و
کاهش همسرآزاری

قاسمی -کودک آزاری از ابتدای امسال در استان
 37درصد رشد داشته است .آن طور که مدیرکل
بهزیستی به «خراسان جنوبی» گفت :بررسی
عملکرد مرکز مداخله در بحران فردی ،خانوادگی
و اجتماعی این شاخص را تایید می کند به گونه ای
که بیشتر گزارش های ثبت شده در مراکز مداخله
در بحران به ترتیب شامل کودک آزاری و همسر
آزاری است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
کودک آزاری 37درصد افزایش و همسر آزاری
20درصد کاهش داشته است«.عرب نژاد» افزود:
طی مدت یاد شده ،هزار و 683نفر از گروه های
هدفبرنامهاورژانساجتماعیازخدماتاینمرکز
بهرهمندشدندکهازاینتعداد 114،نفرپسازحل
مشکل به جمع خانواده بازگشتند و بقیه برای بهره
مندی از خدمات تخصصی تر به دیگر مراکز درون
و برون سازمانی ارجاع داده شدند .وی همچنین
به فعالیت  9خودروی خدمات اجتماعی سیار در
استان اشاره کرد که در این مدت به دو هزار و 62
نفر خدمات ارائه و  695مشکل با مداخله حل شد
و بقیه به مراکز درون و برون سازمانی ارجاع داده
شدند .به گفته وی اختالفات خانوادگی حاد ،بد
سرپرستی ،کودک آزاری و همسر آزاری به ترتیب
بیشترین گزارش های تیم سیار است.

معطر  5الله گمنام
پنـج شـهید گمنـام عصـر روز گذشـته بـرای
خاکسـپاری در بیرجنـد ،قاین و آبیز وارد اسـتان
شـد .به گـزارش خبرنـگار ما مراسـم اسـتقبال از
الله هـای گمنـام دفـاع مقدس بـا حضـور جمعی
از مسـئوالن و مقـام هـای نظامـی و انتظامـی
برگـزار و تـا معـراج شـهدا مشـایعت شـد  .ایـن
شـهدا  23 ،19 ،17و  21سـاله در عملیـات
والفجـر مقدماتـی ،کربلای 4و  5بـه شـهادت
رسـیده انـد.
همزمان بـا سـالروز شـهادت حضرت زهـرا (س)
دو نفر از ایـن شـهیدان در آبیز زیرکوه ،دو شـهید
هم در بوسـتان آیت ا ...بهجت مهرشـهر بیرجند
و یـک شـهید هـم در دانشـگاه بزرگمهـر قایـن بـه
خاک سـپرده خواهد شـد و بنا به گفته مسـئوالن
با توجـه به بیمـاری کرونا ،مراسـم تشـییع برگزار
نمـی شـود و مراسـم وداع و تدفیـن بـا رعایـت
پروتـکل هـای بهداشـتی و حضـور انـدک مـردم
خواهـد بـود.
بـا تدفین ایـن پنج شـهید ،تعـداد شـهدای گمنام
اسـتان از  140بـه  145نفر می رسـد که در 57
نقطه اسـتان آرام گرفتـه اند.

راهیان نوردرفضای مجازی
11هزار دانش آموز دختر و پسر پایه دهم با
استفاده از فضای مجازی از المان های دوران
دفاع مقدس بازدید می کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش گفت :تمهیداتی
اندیشیده شده است که حدود  11هزار دانش
آموز دختر و پسر پایه دهم بتوانند به صورت
آنالین و در فضای مجازی از المان های دوران
دفاع مقدس بازدید کنند و از روایت روایان بهره
مند شوند .به گفته «واقعی» این برنامه با هدف
برگزاری اردوهای راهیان نور به صورت مجازی و
صیانت از دستاوردها و ارزش های انقالب و دفاع
مقدس در برابر توفان هجمه ها و تهدیدات ضد
فرهنگی ،بوق های تبلیغاتی و رسانه ای معاندان
و دشمنان در تاریخ  19و  20اسفند برای دانش
آموزان پایه دهمی اجرا می شود .وی از فعالیت
 812دانش آموز دختر و پسر استان در قالب 72
گروه جهادی در طرح هجر  2خبر داد و افزود:
افزون بر این  169گروه پنج نفره از دانش آموزان
بسیجی دختر و پسر استان در لیگ علمی پایا
فعالیت دارند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

خراسان جنوبی استان امن سرمایه گذاری

امکان تغییر در بخشنامه ها برای جذب سرمایه گذار

استان در زمینه امنیت سرمایه گذاری رتبه برتر را در
کشور دارد .استاندار روز گذشته در نشست با سرمایه
گذاران بخش خصوصی و بررسی طرح های سرمایه
گذاری استان با اشاره به ظرفیت های خراسان
جنوبی گفت :باالترین شاخص امنیتی در حالی به
استان اختصاص یافته است که این منطقه بیش از
 330کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد.
«مالنوری» به ظرفیت های مثال زدنی استان در حوزه
تولید محصوالت کشاورزی نیز اشاره کرد و افزود:
خراسان جنوبی با وجود کم بارش بودن ،دارای رتبه
های برتر در زمینه تولید محصوالت استراتژیکی چون
زعفران ،زرشک و عناب است و در تولید انار ،پسته و
گل نرگس نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
وی با اشاره به ظرفیت های کم نظیر استان در زمینه
صنعت گردشگری هم گفت :استان با بهره مندی

از جاذبه های طبیعی و تاریخی شامل چهار اثر ثبت
جهانی و حدود هزار اثر ثبت شده ملی و همچنین
جاذبه های گردشگری زیبا و بکر بسیار ،فرصت خوبی
برای پیشرفت و ترقی در این حوزه دارد.
مالنوری به ایجاد ستاد توسعه خاوران اشاره کرد و
گفت :ستاد با هدف حمایت همه جانبه از سرمایه
گذاران اهلیت داری راه اندازی شده است که خواهان
حضور و فعالیت در استان هستند .وی اظهارکرد:
سرمایه گذاران می توانند با رونق فضای کسب و کار،
رشد توسعه در استان را تسریع دهند.

معادن دست نااهل نیفتد
استاندار همچنین در جلسه شورای گفت وگوی دولت
و بخش خصوصی هم با اعالم این که درخصوص
معادن استان حساسیت و تعصب داریم ،گفت:

 
معادن می توانند محور توسعه باشند و نباید به دست
نااهالن بیفتند و چنان چه فردی معدنی را ثبت کرده
اما نتوانسته است آن را راه اندازی کند ،باید مجوز
وی لغو شود.وی افزود :اطالع رسانی درست و جامع
درخصوص وجود معادن و ویژگی های آن ها ،نقش
مهمی در افزایش اطالعات سرمایه گذارانی دارد که
تمایل به ورود به استان و فعالیت در حوزه معدن دارند.
وی متذکر شد :همه دستگاه های اجرایی مکلف
هستند ،شرایط را برای کسانی که به عنوان بهره بردار
وارد استان می شوند ،تسهیل کنند.
وی با تأکید بر این که بخشنامه ها و دستورالعمل ها
به صورت نسخه واحد و توسط کارشناسان درکالن
کشور نوشته و ابالغ می شود ،اظهار کرد :به طور قطع
می توان با توجه به شرایط اجرا در این بخشنامه ها و
دستورالعمل ها ،تغییراتی اعمال کرد.

کالس کارآموزی ورزش
روزنامه خراسان در شماره  3344به تاریخ  29دی 1339در مطلبی در
صفحه  6آورده است :آقایان جعفریان رئیس اداره تربیت بدنی و ظهیری
راهنمای ورزش و پوریموت کارمند تربیت بدنی خراسان بمنظور تشکیل
کالس کارآموزی ورزش بطبس وارد شدند و روزهای یک شنبه و دوشنبه 18
و  19دی ماه از ساعت  2تا  5بعداز ظهر در محل سالن دبیرستان شیبانی و
محوطه ورزش دبستان شیبانی مدیران و آموزگاران دبستان های شهر طبس
حاضربودندآقایانظهیریوجعفریانمطالبیراجعبورزشآموزگارانگفتند
و برنامه های ورزشی نیز عمال انجام گردید از آموزگاران شرکت کننده در این
کالس کتبا آزمایش بعمل آمد.

یکمصوبه وشائبه رانت
تصمیم شورای راهبردی استان برای سهمیه  6هزار خانه شهری

رویداد

عزاداری حضرت فاطمه (س) با رعایت
دستورالعمل ها
انصاری -برنامههای ایام عزاداری شهادت حضرت فاطمه (س) در استان باید با
رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی برگزار شود.مدیرکل تبلیغات اسالمی
استان از برگزاری برنامه های دهه فاطمیه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی
خبر داد وگفت :اجرای دستورالعمل های بهداشتی به عنوان یک اولویت در
برگزاری مراسم عزاداری فاطمیه الزامی است و همه هیئت های مذهبی استان
مکلف به اجرای نکات بهداشتی هستند .به گفته حجت االسالم «رضایی» امسال
در مراسم فاطمیه همانند ایام محرم هیچگونه دستهروی در استان نخواهیم
داشت ،نذورات باید به صورت بیرون بر و به سمت نقاهتگاهها و حمایت از اجرای
طرحشهیدقاسمسلیمانی،بیمارانکروناییوآسیبدیدگانازشیوعاینبیماری
سوق داده شود.همچنین طبق دستورالعملهای بهداشتی ،برگزاری مراسم در
مکانهای سرپوشیده باید کوتاه مدت و با کمترین میزان جمعیت باشد و امسال
با توجه به شیوع کرونا ،مراسم فاطمیه به صورت مجازی و در مناطق زرد با رعایت
دستورالعملهای بهداشتی خواهد بود و سخنرانی ،نشستهای هم اندیشی،
مسابقات و دیگر برنامهها در فضای مجازی برگزار خواهد شد.

حسین قربانی

مصوبه شورای راهبردی استان مبنی بر امکان استفاده
بعضی از افراد با دارابودن شرایطی با وجود قرمز شدن
فرم جیم آن ها در شهرها ،برای ساخت واحدهای
مسکونی در روستاها بدون اطالع رسانی برای عموم
افراد در حال اجراست که این موضوع سبب شده
است شائبه رانت برای بهره مندی افراد خاص از این
تسهیالت مطرح شود.
به گزارش «خراسان جنوبی» طرح ساخت  ۱۰هزار
واحد مسکونی روستایی ویژه محرومان استان در
حالی اجرایی شد که پس از آن سهمیه  6هزار واحد
مسکونی برای قشرهای کم درآمد شهری هم به
استان واگذار شد تا بر این اساس افراد با داشتن زمین
و آورده ای  80میلیون تومانی ،بتوانند از  30میلیون
تومان وام بالعوض و  50میلیون تومان وام با بهره 4
درصد استفاده کنند اما به اذعان مسئوالن به دالیل
مختلف در شهرهای زیر  25هزار نف ِر استان این طرح
با استقبال همراه نشده و حتی بخشی از آن به روستاها
عطف داده شده است .چندی پیش با مصوبه شورای
راهبردی مسکن استان که با حضور استاندار برگزار
شد ،افراد ساکن در شهرها با دارا بودن شرایطی با
وجود قرمز شدن بند جیم آن ها ،می توانند از سهمیه
احداث  6هزار واحد مسکونی قشرهای کم درآمد
برای ساخت مسکن استفاده کنند ولی این مصوبه
فقط در قالب ارسال صورت جلسه مورد اشاره تا لحظه
تهیه این گزارش به ادارات بنیاد مسکن شهرستان
های استان اعالم شده و چون اعالم عمومی برای این
منظور نشده است تا همه افراد دارای شرایط مد نظر از
این تسهیالت برای احداث مسکن در روستاها استفاده
کنند ،شائبه رانت در این خصوص مطرح شده است
تا افراد خاصی بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.
برای پیگیری این موضوع با رئیس یکی از ادارات بنیاد

مسکن شهرستانی تماس گرفتیم و او بدون اشاره به
شرایط خاصی که در این مصوبه وجود دارد ،گفت :اگر
بتوانید در روستای خود زمینی برای این منظور تا پایان
دی تهیه و تفاهم نامه را امضا کنید و کار بانک را انجام
دهید ،می توانید از این تسهیالت بهره مند شوید.

فرصت 5روزهبرایاستفادهازیکمصوبه
مدیر کل بنیاد مسکن استان هم با اشاره به این که
احداث پنج هزار واحد مسکونی محرومان سهم بنیاد به
بهره برداری رسیده است ،به خبرنگار ما گفت :سهمیه
 6هزار واحد مسکونی قشرهای کم درآمد در شهرهای
زیر  25هزار نفر جمعیت با استقبال مردم شهرهای
استان مواجه نشده بنابراین در شورای راهبردی
مسکن استان مصوب شده افرادی که در شهرهای
مدنظر فرم جیم آن ها قرمز شده است و به دالیلی
مانند بیماری یکی از اعضای خانواده مجبورشده اند
آن را بفروشند یا در شهر اجاره نشین هستند و خانه ای

تقوای الهی مایه اصلی بصیرت است و کسانی که تقوا دارند در فتنه ها با یاد
خداوند بصیرت می یابند.
نماینده ولی فقیه در استان روز گذشته در جمع تعدادی از مسئوالن فردوس با
اشاره به اهمیت بصیرت گفت :همواره در بعثت پیغمبران ،جبهه دنیاپرستان در
مقابل پیامبران به ستیز برخاستهاند و کسانی که تقوا به خرج میدهند در فتنهها
و شگردهای شیطان محفوظ میمانند.به گفته حجت االسالم والمسلمین
«عبادی» با وجود توطئههای دشمن در طول انقالب ،انبوهی از انسانهای
باتقوا وجود دارند که هیچ وقت اشتباه نکرده اند چرا که سرمایه شان بصیرت
است.وی با اشاره به این که جبهه ایمان و حق هرگز شکست نمیخورد چراکه
به هدف خلقت یعنی انسانیت و عبودیت رسیده است ،افزود :دشمن گاهی به
رنگ دین در میآید که تشخیص آن نیازمند بصیرت است.وی با بیان این که
استکبار و همه کشورهای در مقابل انقالب کم آوردهاند و به رغم تمام ظلمها،
کشتار و دروغگویی ها ،در گفتههای خصوصی به عظمت و واقعیت انقالب
اعتراف دارند ،گفت :برخی در جبهه درونی کارچاق کن دشمنانی هستند که
تالش دارند انقالب و فرمایش های امام (ره) و رهبری را تحریف کنند و مشتری
آنان هم انسان های ابله هستند.

اقامه نماز جمعه فردا در همه شهرهای استان
نماز جمعه این هفته فردا در  26نقطه استان از جمله در بیرجند اقامه می شود.
مسئول نمایندگی شورای سیاست گذاری امامان جمعه خراسان جنوبی
گفت :نماز جمعه این هفته پس از  ۱۰ماه در بیرجند مرکز خراسان جنوبی با
رعایت پروتکلهای بهداشتی در مصالی المهدی (عج) برپا خواهد شد .به
گفته حجت االسالم «مهدی رحیمآبادی» نماز جمعه از  ۱۵اسفند سال گذشته
به دلیل شیوع ویروس کرونا در بیرجند اقامه نشده که برنامهریزی برای اقامه
نماز توسط نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دست اقدام است .وی
افزود :نماز جمعه  ۲۶دی افزون بر مرکز استان در دیگر شهرستانها نیز اقامه
و توصیه می شود نمازگزاران از هرگونه اجتماع خودداری و فاصله گذاری
اجتماعی را رعایت کنند.

از شـدت سـرما و یـخ بنـدان شـبانه تـا حـدودی
کاسـته میشـود و رونـد افزایشـی دمـای هـوا تـا
شـنبه ادامـه دارد.
«نخعـی» کارشـناس هواشناسـی اسـتان افـزود:
رونـد تغییرات دمـای هـوا تـا شـنبه هفتـه آینـده
بـه طـور نسـبی افزایشـی اسـت و انتظـار داریـم
از شـدت سـرما و یـخ بنـدان شـبانه تـا حـدودی
کاسـته شـود.

هشدار به کالهبرداری به نام تسهیالت
اشتغال زایی
مدیرکل بنیاد
مسکن :هیچ
ضرورتی برای
اطالع رسانی
عمومی با توجه
به اطالع داشتن
فرمانداری ها و
بخشداری ها از
این مصوبه ،وجود
نداشته است

بازار بی حساب و کتاب دستمزد برخی تعمیرکاران

تقوای الهی مایه اصلی بصیرت

افزایش دما تا شنبه

ندارند ،در صورت تمایل می توانند با وجود قرمز شدن
فرم جیم خود برای بار دوم در این قالب از تسهیالت
مدنظر استفاده کنند تا سهمیه مسکن اقشار کم درآمد
در شهرهای زیر  25هزار نفر جذب شود.
به گفته «آسمانی مقدم» هیچ ضرورتی برای اطالع
رسانی عمومی با توجه به اطالع داشتن فرمانداری
ها و بخشداری ها از این مصوبه ،وجود نداشته است
و کسانی که بخواهند از این تسهیالت بهره مند
شوند باید تا پایان دی افزون بر انعقاد تفاهم نامه
مدنظرکارهای مربوط به بانک را هم برای گرفتن
تسهیالت بانکی انجام دهند .براساس این گزارش با
توجه به فرصت پنج روزه باقی مانده برای این منظور
در حالی که دو روز آن هم تعطیل است ،بعید به نظر می
رسد به دلیل اطالع رسانی نشدن به موقع و عمومی
این موضوع ،فردی با آگاهی از آن بتواند اقدام کند و
فقط افرادی که از منابع خاص از این موضوع مطلع
شده اند ،اقدام الزم را انجام داده اند.

مهلت
ورزشی ها
برای
استفاده از
تسهیالت
کرونا

تعمیر خودرو با آچار های شکسته

باگالیهازتفاوتتعرفههادرخصوص چنینخدماتی،
معتقد است در ارائه مجوز برای ایجاد شغل ،افراد باید
مراحل سخت تری را بگذرانند تا مهارت الزم را داشته
باشند .به گفته وی ،باید نظارت بر فعالیت تعمیرگاه
ها افزایش یابد و تعرفه های خدمات مشخص باشد.

گروه خبر --این روزها حساب و کتاب بسیاری از نرخ
هاازدستخارجشدهاستوتعرفههایتعمیرخودرو
هم از این قاعده جدا نیست .در برخی از تعمیرگاه ها
و مشاغل وابسته به حوزه خودرو یا از نصب نرخ نامه
مصوب برای ارائه خدمات خبری نیست یا هم چندان
توجهی به آن نمی شود و در حالی که قیمت ها واقعی
قطعات تقلبی وسهل انگاری،
و چندان قانونمند نیست اما خودروها
بیشترینشکایات
تعمیر می شود و بی حسابی تعرفه ها به
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو هم
خیلی
سبب گران شدن خودرو و ناتوانی
رئیس اتحادیه
تعمیرکاران
با بیان این که همه خدمات دارای نرخ
ها در تعویض آن و در نتیجه نیاز بیشتر به
خودرو :همه
مشخص است و این نرخ نامه باید مقابل
تعمیر سبب شده است تا داد مشتریان
نرخ
دارای
خدمات
دید مشتریان نصب شود ،می افزاید:
تعمیرگاه ها بلند باشد هر چند در عمل
مشخص است
متاسفانه طی بازرسی های انجام شده
کاری از دست آن ها نیز بر نمی آید و
و این نرخ نامه
در گذشته مشخص شد که عده زیادی
خودرویی را که نیاز به تعمیر دارد باید به
باید مقابل دید
از تعمیرکاران این قانون را رعایت نمی
تعمیرکار بسپارند.یک شهروند که برای
مشتریان نصب
شود
کردند که توسط بازرسی جریمه شدند.
تعویض روغن خودرو به چندین تعویض
بهگفته«لیلی»درتعرفههایتعیینشده
روغنی مراجعه کرده است ،با اشاره به
سقف مشخص است و اگر کسی بهایی
این که هر کدام از این تعمیرگاه ها برای
بیشتر از این تعرفه ها دریافت کند ،جریمه می شود.
تعویض روغن نرخ و دستمزدی متفاوت برای یک نوع
هر چند می شود با گران فروشی مقابله کرد ولی نمی
روغن موتور اعالم کردند ،می گوید :دستمزدها برای
توان مانع ارزان فروشی شد .به همین سبب تفاوت
تعویضروغندرهرتعویضروغنیبین 50تا 80هزار
تعرفههاوجودداردوتعمیرکاراننبایدازسقفتعیین
تومان متغیر است و قیمت روغن موتور هم که نیاز به
شده نرخ باالتری برای خدمات مشخص شده ارائه
گفتن ندارد .او می افزاید :با باالترین قیمت اقدام
کنند .آن طور که او اظهار می کند :بیشترین شکایت
به تعویض روغن کردم ولی روز بعد خودرو شروع به
دراینحوزهمربوطبهقطعات،تقلبیبودنودربرخی
روغن ریزی کرد .پس از اعتراض به این موضوع اعالم
موارد سهل انگاری تعمیرکاران است و طی مدتی که
شد که پیچ کارتر کج بسته شده است و از آن جا که
کرونا شیوع یافته  ،بازرسی ها ،نظارت و جلسات کم
قالویزکاری در گذشته انجام شده است با باز کردن
شده است .به گفته وی افراد باید شکایات خود را به
دوباره پیچ باید به طور کلی سیستم روغن خودرو
سازمانصمتارائهکنندیابااتحادیهدرمیانبگذارند
عوض شود در غیر این صورت محل پیچ چسب کاری
تا رسیدگی شود.
می شود تا از روغن ریزی جلوگیری شود .این شهروند
زهرا قربانی -مهلت استفاده از تسهیالت کرونا در ورزش،
ویژه مدیران باشگاه ها تا پایان دی تمدید شد و این بازه
زمانی آخرین مهلت ثبت نام است .معاون توسعه ورزشی
اداره کل ورزش وجوانان به خبرنگار ما گفت :پرداخت
تسهیالت در نظر گرفته شده بر اساس تصمیم دولت و
وزارت برای حمایت از باشگاه ها و مشاغل آسیب دیده
از کرونا بوده که در دو مرحله اعالم شده است .به گفته
«قطبی» در مرحله اول این تسهیالت که ویژه موسسان و
مربی ها بود  ۱۶میلیون تومان به موسسان باشگاه ها و ۶
میلیونتومانهمبهمربیانپرداختشدکهدرمجموع۸۱

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

پروندهتشکیلو 6.5میلیاردریالتسهیالتپرداختشد.
وی با اشاره به این که وزارت در مرحله دوم با اختصاص
 ۸۰۰میلیارد تومان تصمیم گرفت تا مبلغ تسهیالت
را افزایش دهد ،افزود :تسهیالت در مرحله دوم ویژه
موسسان باشگاه هاست و از  ۵۰میلیون تا  ۹۶۰میلیون
تومان بر اساس رشته هایی که دارند با سود  ۱۲درصد و
 ۶ماه تنفس پرداخت می شود که در این مرحله از ۲۲۷
باشگاهورزشیاستانباالی 115باشگاهدرسامانهایکه
وزارت تعیین کرده است ،ثبت نام کردند و متقاضیان باید
برای معرفی به بانک ها به سامانه مراجعه کنند.

ثبت نام متقاضیان طرح های سرمایه گذاری فقط از طریق سامانه کارا انجام می
شود .مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :برخی افراد سودجو با استفاده
از نیاز مردم و جلب اعتماد آن ها با انتشار آگهی های جعلی و با عناوینی همچون
دریافت تسهیالت اشتغال زایی با نرخ سود کم به نام وزارت تعاون با وعده های
کاذب به دنبال جذب مشتری ،اخاذی و کالهبرداری و سوء استفاده هستند.
«اشرفی» افزود :حمایت از متقاضیان طرح های سرمایه گذاری به منظور توسعه
کسب و کار فقط از طریق سامانه کارا امکان پذیر است بنابراین شهروندان در
صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک ،می توانند موضوع را به وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی اطالع دهند.

فعالیت ناوگان اتوبوسرانی با نصف ظرفیت
 40دستگاه اتوبوس در شرایط فعلی در ناوگان اتوبوسرانی بیرجند فعال است و
نسبت به افزایش تقاضای سفر و سرانه جابه جایی مسافر تعداد اتوبوسها افزایش
می یابد.رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند گفت:
در  ۹ماه امسال و همزمان با شیوع کرونا دو میلیون و  ۳۹۸هزار و  ۵۳۶نفر با
ناوگان حمل و نقل درون شهری جا به جا شدند در صورتی که سال گذشته در
همین بازه زمانی ،هشت میلیون و  ۴۶۲هزار و  ۸۹۷نفر جابه جا شدند.به گفته
«غالمپور» امسال میزان درآمد شهرداری در بخش اتوبوسرانی یک میلیارد و
 ۸۴۲میلیونتومانبودهوازابتدایشیوعکرونا،سهمیلیاردو ۴۰۰میلیونتومان
کاهش درآمد در این ناوگان رخ داده است .همچنین سرانه جا به جایی مسافر
سهایفعالقبلازکرونا
توسطهراتوبوسدرروزبه ۲۳۰نفررسیدهوتعداداتوبو 
 ۹۰دستگاه بوده و با شیوع کرونا این وضعیت شناور شده است.

پیگیری یک خبر

فروشگاه های عرضه روغن
بعد از انتظاری پنج ماهه ،روز سه شنبه خبر توزیع روغن جامد و مایع در استان و
از جمله بیرجند از سوی سازمان صمت اعالم شد .هر چند طبق اعالم قبلی این
سازمان اسامی مراکز توزیع روغن جامد در سمت شمال شهر و برخی روستاهای
اقماری بیرجند اطالع رسانی شد اما روز چهارشنبه که خبرنگار ما برای تهیه
گزارش به برخی از مراکز اعالمی مراجعه کرد ،توزیع در این مراکز لغو شده بود
و فقط از طریق فروشگاه های اینترنتی کار توزیع انجام می شد ،خبرنگار ما برای
اطالع از آخرین وضعیت توزیع روغن در بیرجند به سراغ معاون بازرگانی و توسعه
تجارت سازمان صمت رفت که وی توضیح داد :با توجه به اوضاع کرونا واحتمال
این که در مراکز اعالمی تجمع رخ دهد ،مقرر شد توزیع روغن جامد از طریق
فروشگاه های اینترنتی اعالم شده ،انجام شود«.جویبان» در پاسخ به این که چرا
همراه یک روغن جامد  5کیلویی ،روغن مایع نیز باید خریداری شود؟ گفت:
ابتدا فروشگاه های اینترنتی روغن جامد را به همراه روغن مایع عرضه کردند،
اما با رایزنی که انجام دادیم مقرر شد روغن جامد به تنهایی در اختیار مردم قرار
گیرد و در صورت تقاضای شهروندان ،همراه با روغن مایع عرضه شود.به گفته
وی هم اکنون روغن جامد فقط در فروشگاه های اینترنتی آروین ،سامینو و هایپر
آنالین و فروشگاه های زنجیره ای منتخب عرضه می شود.

آمارهای مثبت کاهش کرونا همچنان شکننده
مردم هوشیار باشند زیرا وضعیت فعلی خراسان جنوبی از نظر کرونا بسیار
شکننده است .معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت :شرایط
استان از نظرشیوع ویروس کرونا به سمت مطلوب پیش میرود و چندین روز
متوالی است که موارد بروز بیماری کووید  ۱۹کم شده و مرگ ناشی از کرونا
نیز کاهش داشته است ولی مردم باید بدانند شکنندگی این وضعیت کامال
محرز و نگران کننده است .دکتر «مهدی زاده» افزود :در صورت رعایت نکردن
پروتکلهای بهداشتی و محدودیتها به خصوص افزایش سفرها ،بازگشایی
تاالرها و مراکز تجمعی و برگزاری جلسات متعدد شاهد بروز مجدد بیماری و
خیز چهارم کرونا در فصل زمستان خواهیم بود. .وی با اشاره به این که در شبانه
روز گذشته از  122تست کرونا  ۱۹مبتالی جدید به کرونا شناسایی شد ،گفت:
تا روز گذشته  ۳۵هزار و  ۱۰۱تست کرونا گرفته که به شناسایی ۱۴هزار و ۶۹۲
بیمار منجر شده است.وی با یادآوری این که هم اکنون ۱۱۰بیمار با عالیم
تنفسی در بیمارستانهای خراسان جنوبی بستری هستند ،گفت :از این تعداد
بیمار بستری  ۲۴بیمار کرونا مثبت هستند که  ۹نفر در بخش مراقبتهای
ویژه به سر می برند و حال عمومی پنج نفر وخیم است .به گفته وی با ثبت یک
فوتی دیگر ،تعداد قربانیان این بیماری در استان نیز به  731نفر افزایش یافت.

