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●●وضعیــت آســفالت جــاده روســتای مرتضــی
رحمانــی آریــن شــهر بســیار نامناســب تــا جایــی
کــه حتــی از یــک مســیر خاکــی نیــز بــه مراتــب
بدتــر اســت ولــی توســط مســئوالن راهــداری بــه
فراموشــی ســپرده و ایــن موضــوع ســبب شــده
اســت تــا آســیب زیــادی بــه خودروهــای مــردم
وارد شــود.
●●در روســتای رومــه نهبنــدان ســاکن هســتم ولی
بعــد از اول مهــر کــه ســهمیه نفــت تعلــق گرفتــه،
دیگــر ســهمیه ای اعــام نشــده اســت.
ایــن جــا هنــوز گاز کشــی نشــده اســت و در ایــن
ســرما مســئوالن هــم چنــدان توجهــی ندارنــد.
●●در ســفری کــه شــهریور امســال اســتاندار وقــت
بــرای افتتــاح ســاختمان ســی .تــی .اســکن
بیمارســتان بــه نهبنــدان داشــت مســئوالن
دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد قــول دادنــد
کــه پــروژه اورژانــس تــا  ۲۲بهمــن امســال افتتــاح
شــود ولــی حــاال بــا گذشــت حــدود پنــج مــاه راه بــه
جایــی نبــرده اســت.
شــبکه بهداشــت اعــام کــرده کــه ســه هفتــه
پیــش بــا پیمانــکار فســخ قــرارداد شــده اســت.
حــال ســوال ایــن اســت کــه اگــر قــرار بــود بــا ایــن
پیمانــکار ادامــه ندهنــد چــرا قــول  ۲۲بهمــن را
دادنــد؟
ایــن شــرایط در حالــی بــه وجــود آمــده اســت کــه
برخــی از شهرســتان هــا کــه بــه مراتــب جمعیــت
کمتــری از نهبنــدان دارنــد در حــال ســاخت
بیمارســتان دوم هســتند ولــی در ایــن شهرســتان
بعــد از گذشــت بیــش از دو ســال هنــوز اورژانــس
قابــل بهــره بــرداری نیســت.
●●یــکهفتــه اســت کــه بیمارســتان شــهید آتــش
دســت متخصــص اطفــال نــدارد.
فرمانــدار ،نماینــده مــردم و دیگــر مســئوالن
بگوینــد ایــن مــردم چــه گناهــی کــرده انــد و چــرا
کســی بــه فکــر آن هــانیســت و در ایــن شــرایط بــد
اقتصــادی ،کرونــا و ســرما بــرای درمــان نــوزاد
مســیر بیرجنــد پیــش پــای مــردم اســت.

انتصابسرپرستمعاونتعمرانیاستانداری
با حکم استاندار خراسان جنوبی ،محمد فرهادی به عنوان سرپرست معاونت
هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد.
نشست معارفه سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با حضور
استاندار و مدیران کل حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
برگزار شد .در این مراسم از تالش های خوش خبر تجلیل شد .شایان
ذکر است؛ بعد از انتصاب «میرجعفریان» به سمت معاون هماهنگی امور
عمرانی استاندار خراسان رضوی ،خوش خبر از  ۱۰آذر با حفظ سمت در
معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری به عنوان سرپرست معاونت
هماهنگی امور عمرانی استاندار معرفی شده بود.

در مراسمی با حضور استاندار کلنگ زنی شد

آغاز عملیات اجرایی مرکز آموزش کویرتایر

کلنگ احداث مرکز آموزش شرکت کویرتایر در
مراسمیباحضورمالنوریاستاندارخراسانجنوبیبه
زمینزدهشد.مدیرعاملکویرتایردراینمراسمگفت:
اینمرکزدرزمینیبهمساحتهزارو 173مترمربعدر
دوطبقهساختهمیشودوشاملبخشهایمدیریت،
اتاق کنفرانس ،اتاق ضبط و مانیتورینگ،کتابخانه و
سالن مطالعه است .به گفته مهندس «زینلی »سالن
آمفیتئاترباظرفیت 150نفر،اتاقاستادان،دبیرخانه

 ۳۰نفراعالمکردوافزود:اینمرکزازابتدایامسالبه
طورمیانگینبین ۱۵تا ۲۰نفردرشبراپذیرشکرده
است.ویبابیاناینکهپذیرشاینگروهازمعتاداندر
فصل زمستان به علت سرما افزایش مییابد ،گفت :به
دلیلرعایتحالاینبیمارانوخدماتبهتروباکیفیت،
اینمرکزساعاتخدماتدهیبهاینگروهازمعتادانرا
صبحوعصرهایکساعتافزایشدادهاست.ویگفت:

تسهیالت خانه اولی ها بهره مند شوم اما به یک باره
قیمت ها در بازار مسکن چند برابر افزایش یافت و
میزان تسهیالت را بی اثر کرد.
او از نرخ باالی تسهیالت مسکن نیز گالیه می کند و
می گوید :نرخ تسهیالت برای خانه دار شدن در نقاط
شهری به حدود  18درصد رسیده و مبلغ اقساط هم
بسیار باالست.
به گفته یک مشاور امالک نیز کمترین قیمت یک منزل
مسکونی و واحد آپارتمانی در نقاط کم برخوردار باالی
 400میلیون تومان و این در حالی است که تسهیالت
حدود یک سوم این مبالغ را جبران می کند.
مدیر شعب بانک مسکن خراسان جنوبی هم با بیان این

در ایام کرونا نیز به دلیل پیشگیری از سرایت بیماری
به دیگرافراد در این مکان اقدامات ویژه غربالگری و
شناسایی از قبیل تب سنجی و ارزیابی اکسیژن خون
هرشبهنگامورودوصبحهاهنگامخروجانجاموبرای
پیشگیری از ابتال و انتقال بیماری کرونا به دیگرافراد
به صورت رایگان ماسک ،اقالم ضدعفونی کننده و
دستکشنیزبهافرادمراجعهکنندهاهدامیشود.

ضرورت ارتباط دو سویه مدیران
و اهالی رسانه

هشدار استاندار به عادی انگاری کرونا
استاندار درخصوص عادی انگاری شرایط کرونایی
توسط مردم و صعود مالیم آمار این بیماری هشدار
داد.
استاندار گفت :فاصله گذاری اجتماعی و رعایت
دستورالعملهای بهداشتی توسط مردم سبب شد
تا روند ابتال و فوتیها سیر نزولی یابد ،اما شواهد
از صعود مالیم این بیماری در استان خبر میدهد
بنابراین الزم است مردم درخصوص استفاده از
ماسک و پرهیز از دورهمیهای خانوادگی دقت
بیشتری داشته باشند تا دوباره شاهد وضعیت
خطرناکی در جامعه و بازگشت محدودیتهای
سختتر نباشیم«.مالنوری» خواستار تالش عمومی
برای جلوگیری از رخداد پیک چهارم کرونا در استان
شد و افزود :اگر این اتفاق رخ دهد مقابله با بیماری
بسیار سخت خواهد بود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
هم با اشاره به این که در  ۲۴ساعت گذشته

که از زمان شروع طرح ملی مسکن ،صندوق مسکن
یکم دیگر تسهیالت مسکن پرداخت نمی کند ،می
افزاید :افراد متقاضی تسهیالت مسکن می توانند
از محل اوراق بدون سپرده گذاری تسهیالت 17.5
درصد تا سقف  200میلیون تومان دریافت کنند و
پیشنهادی برای افزایش سقف تسهیالت داده شده اما
هنوز تصمیمی در این باره ابالغ نشده است.
به گفته «بوستان افروز» نرخ تسهیالت مسکن ارائه
شده در طرح ملی مسکن هم  18درصد و سقف
تسهیالت  100میلیون تومان و بازپرداخت آن بسته
به دوران مشارکت برای ساخت و ساز است .وی افزود:
تسهیالت ارزان قیمت تری دراختیار نیست.

کویر تایر واحد نمونه ملی استاندارد کشور شد
شرکت کویر تایر از سوی سازمان ملی استاندارد کشور به عنوان واحد نمونه
کیفی ملی در سال  ۹۹انتخاب شد.در مهر99همزمان با گرامی داشت روز
جهانی استاندارد از سوی سازمان ملی استاندارد ایران  "،کویرتایر" بهعنوان
واحد تولیدی نمونه ملی در کشور انتخاب شد که مراسم امسال به دلیل ویروس
کرونا در سطح ملی برگزارنشد .روز گذشته همزمان با بازدید استاندار خراسان
جنوبی از کارخانه کویرتایر ،لوح و تندیس این افتخار ارزشمند به نیابت از سوی
رئیسسازماناستاندارد،توسطمالنوریاستاندارخراسانجنوبیبهسیدمحمد
حسین زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر اعطا شد .این انتخاب بر اساس ارزیابی
 13معیارازسویسازمانملیاستانداردانجامشده کهاستمرار 22سالمتوالی
پروانه کاربرد عالمت استاندارد ،نبود نقص عمده در محصوالت تولیدی ،چهار
سال ضمانت نامه محصوالت و تجهیز آزمایشگاه های شرکت با بیش از 100نوع
دستگاهبسیارمدرنوپیشرفتهازجملهمولفههایموثردراینانتخاببودهاست.
همچنین مشارکت متخصصان کویرتایر در تدوین استانداردهای ملی ،دریافت
مجوز تاسیس دپارتمان تخصصی صنعت الستیک کشور از سازمان آموزش فنی
و حرفه ای ،به کارگیری  120متخصص در سازمان تضمین کیفیت شرکت و
دریافت تندیس و لوح زرین محصول برتر ایرانی از معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و دانشگاه صنعتی شریف از دیگر عوامل موثردر ارزیابی برای انتخاب
واحد نمونه استاندارد در سطح ملی بوده است.

نجات کوهنورد از ارتفاعات منجگان
از نگاه خود منعکس کنند البته خبرنگاران روزنامه
خراسانجنوبیبهدلیلاینکهپیگیرمطالباتمردمی
هستند به خوبی در این باره عمل کرده اند.
سرپرست روزنامه های استانی موسسه فرهنگی ،
هنری خراسان هم با یادآوری این که موسسه فرهنگی
،هنری خراسان از معدود موسسه های رسانه ای
کشور است که با همه محدودیت های موجود به کار
خود ادامه می دهد ،تاکید کرد که باید دستگاه های
اجراییرفتارمناسبیبافعاالناینحوزهداشتهباشند

 ۱۲۴آزمایش تشخیص کرونا در خراسان جنوبی
انجام شد که  ۲۰بیمار جدید شامل چهار بستری
و  ۱۶سرپایی شناسایی شدند،گفت 151 :بیمار
با عالیم حاد تنفسی در بیمارستا نهای خراسان
جنوبی بستری شده اند که  ۳۶نفر کرونا دارند که
از این تعداد  ۱۰نفر در بخش مراقبتهای ویژه
بستری هستند که حال عمومی سه نفر وخیم
است .به گفته «مهدی زاده» با ثبت یک مورد فوت
جدید بیمار کرونایی ،آمار فوت ناشی از این بیماری
در خراسان جنوبی به  ۷۳۶نفر افزایش یافت.
وی افزود :در  ۲۴ساعت گذشته  ۳۵بیمار باعالیم
تنفسی در بیمارستانهای خراسان جنوبی پذیرش
و در همین مدت  ۲۳بیمار شامل پنج بیمار کرونا
مثبت با حال عمومی خوب ترخیص شدند .از ابتدای
شیوع کرونا  ۱۴هزار و  ۱۴۳بیمار با حال عمومی
خوب ترخیص شده اند یا هم اکنون در قرنطینه
خانگی به سر میبرند.

گاو قاچاق در زیرکوه
مأموران انتظامي در بازرسي از يك وانت نیسان سه رأس گاو بدون مجوز حمل
بهداشتی را به ارزش  400ميليون ريال توقیف كردند.فرمانده انتظامی زیرکوه
گفت :در بازرسي از خودرو  2رأس گاو و یک رأس گوساله بدون مجوز حمل توقیف
كه ارزش ريالي احشام قاچاق بنا بر نظر كارشناسان  400ميليون ريال برآورد شد.
وی افزود :مأموران در اين رابطه يك متهم را به مراجع قضایی معرفی کردند.

 

جلوگیری از حمل زغال تعجب آور است
روزنامه خراسان در شماره  3358به تاریخ  17اسفند 1339در مطلبی در
صفحه  6آورده است :چند سال است که اداره جنگلداری در طبس دایر شد و
میگویند قطع اشجار سبز و سوختن زغال و حمل آن بخارج ممنوع است ولی
خود همین اداره بنام منطقه آزاد باشخاص زیادی اجازه سوختن و حمل زغال
میدهد و هنوز هم بنام زغال موجودی شاید از اطراف طبس روزانه و بطور آزاد
چند تن زغال بخارج حمل گردد جاهائیکه در واقع جنگل بوده از همان اول
درختانش قطع شده و هنوز هم قطع اشجار سبز ادامه دارد و بنام زغال آزاد
و پروانه دار بخارج حمل میشود ولی برای اینکه نگویند مامورین چه کاری
میکنندوبرایحفظظاهرهرچندروزیکباردوسهنفرمامورجلواشخاصیکه
با االغ از محلهای دوردست از کنده خشک زغال تهیه میکنند گرفته و زغال
آنها را توقیف و جریمه هم میگیرند .این آقایان معلوم نیست چه فکر میکنند؟

رویداد

اکبری
سال هاست پس انداز می کند و هفت خان را هم برای
دریافت تسهیالت گذرانده اما باز هم جا مانده چون
دخل و خرجش به سرعت تورم و افزایش نرخ های
مسکن نرسیده است و حاال هم حذف تسهیالت ارزان
قیمت و جایگزینی آن با وام های با سود باال امانش
را گرفته و رسیدن به سقف باالی سر را برایش دست
نیافتنی تر کرده است.
طبق گفته های شهروندان سقف تسهیالت ارزان
قیمت طبق نرخ تورم بازار مسکن باال نرفته است.
تسهیالت  40و  50میلیونی مسکن در نقاط شهری
به دو برابر رسیده اما نرخ مسکن حدود چهار تا پنج
برابر در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است .یک
شهروند که مدتی است برای خرید خانه اقدام کرده
است ،می گوید :اواخر سال گذشته برای بهره مندی
از تسهیالت ارزان قیمت مسکن اقدام کردم و مبلغی را
نزد بانک به مدت یک سال سپرده گذاشتم تا از مزایای

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

پایش  ۴۰درصدی افراد در معرض خطر
در طرح شهید سلیمانی

صحبت هایی از یک نشست خداقوتی

حسین قربانی – بگذریم از این که او کلکسیونی از
مدیریت های گوناگون در اداراتی است که بعضی با
هم به طور کل سنخیتی ندارد ،اداره محیط زیست
و کتابخانه ها یا میراث فرهنگی و هالل احمر .اما
خودش تعبیر می کند که من را هرکجا بخواهند می
گذارند اما خدا را شکر که شرمنده مردم نیستم.
خداقوتیمدیرانروزنامهخراسانجنوبیومدیرعامل
جمعیت هالل احمر یک روز پس از پلمب پروژه هالل
انجام شد بنابراین موضوع این پروژه نقل این نشست
شد و تماس از استانداری و نشست بعدی مدیر عامل
حال و هوای نشست را تحت تاثیر قرار داد.
مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستانبهدوسویهبودن
ارتباط دستگاه های دولتی با فعاالن عرصه رسانه
های استان اشاره می کند و معتقد است هرگاه ارتباط
توسط دو طرف به خوبی عملی شود ،این ارتباط تداوم
زیادی دارد و هیچ چیزی مانع از استمرار آن نمی شود.
«رضایی» خبرنگاری را هنری دانست که اگر در آن،
ارتباط بین دو طرف کم رنگ شود ،مشکل ساز خواهد
شد بنابراین خبرنگاران نباید مطالب بیان شده را

نظام پیشنهادها و اتاق کارشناسان آموزش از دیگر
بخش های این مرکز است .همچنین برای احداث
و تجهیز این مرکز  4میلیارد و 700میلیون تومان از
منابع داخلی شرکت کویرتایر سرمایه گذاری و طی
هشتماهاحداثمیشود.ویآموزشراجزوالینفک
کار در این مجموعه خواند و ادامه داد :دریک سال
گذشته 33هزار و 471نفرساعت آموزش در مرکز
آموزشاینکارخانهبرگزارشدهاست.

خوشوناخوشازتسهیالت
ُمسکن های مسکن

سرپناه معتادان در بیرجند
تنها مرکز سرپناه معتادان مرکز استان به صورت غیر
دولتی خدمات ارائه می دهد.معاون امور توسعه
پیشگیری اداره کل بهزیستی گفت :در این مرکز
اقالم کاهش آسیب از جمله پد الکلی ،سوزن و
سرنگ یک بار مصرف ،داروی ضد شپش و دیگر اقالم
بهداشتی در اختیار مددجویان پرخطر و بی خانمان
قرار میگیرد« .شرفی» ظرفیت پذیرش این مرکز را

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

تا خبرنگاران بتوانند به عنوان پل ارتباطی بین مردم
و دستگاه های اجرایی به خوبی به وظایف خود عمل
کنند و در کنار آن هم خدمات نظام به بهترین شکل به
مردم اطالع رسانی شود .حجت االسالم «ولی زاده»
فضای رسانه ای موسسه خراسان در دو بخش مجازی
و مکتوب را فرصت بسیار مناسبی برای اطالع رسانی
تخصصی به مردم اعالم کرد تا ارتباط مدیران دستگاه
های اجرایی با بهره گیری از این ظرفیت با گروه های
مختلف مردم بیشتر شود.

با تالش سه ساعته امدادگران هالل احمر کوهنورد گرفتار در ارتفاعات روستای
منجگان بیرجند نجات یافت.
معاون جمعیت هالل احمر استان گفت :با تالش سه ساعته امدادگران هالل
احمر استان ،کوهنورد آسیب دیده در ارتفاعات روستای منجگان از توابع
شهرستان بیرجند نجات یافت.به گفته « اسعدزاده» با دریافت گزارشی مبنی
بر مصدومیت بانویی در ارتفاعات روستای منجگان ،بالفاصله تیم های واکنش
سریع با تجهیزات امدادی به محل اعزام شدند .وی از فعالیت دو تیم امداد
و نجات در این عملیات خبر داد و گفت :پس از سه ساعت کوهپیمایی ،خانم
 ۳۸ساله که از ناحیه مچ پا دچار آسیب شده بود ،به پایین کوه منتقل شد و به
بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند انتقال یافت.

 ۴۰درصد افراد در معرض خطر کرونا ،در اجرای طرح محلهمحور سردار شهید
حاج «قاسم سلیمانی» در استان پایش شدند .مسئول بسیج جامعه پزشکی
استان با اشاره به فعالیت  ۲۶۱پایگاه فعال سالمت در اجرای این طرح گفت:
حدود دو هزار نفر شامل پزشک ،پرستار ،بهورز و بسیجی در این طرح مشارکت
دارند و در اجرای آن تمام محلههای استان تقسیم بندی شده است .به گفته
«هیهات» تا پایان هفته گذشته  ۸۹هزار و  ۵۵۰خانوار شامل  ۲۷۷هزار و ۴۵۳
نفر در استان در این طرح پایش شدند که  ۷۲۳مبتالی قطعی کرونا شناسایی
شدند و تحت درمان قرار گرفتند .وی با بیان این که در این طرح هزار و ۵۴۱
نفراز افراد پرخطر غربالگری شدند ،افزود :از این تعداد هفت هزار و  ۹۰۵نفر
سالمند و سه هزار و  ۶۳۶نفر دارای بیماری زمینهای بودند و هزار و  ۹۵۸نفر به
قرنطینه خانگی و  ۳۷۸نفر هم به بیمارستان ارجاع داده شدند.

معرفی  ۵شهرداری به دادگاه
پنج شهرداری خراسان جنوبی به دلیل دفن نامناسب پسماند از ابتدای
امسال به دادگا هها معرفی شدند.مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت:
اداره محیط زیست خراسان جنوبی از ابتدای سال  ۲۰۰اخطاریه به علت
مدیریت بد پسماند برای واحدهای پسماند و زباله گا هها صادر کرده است.
به گفته «اکبری» برخی شهردار یها هم به صورت مقطعی اقدامات خوبی
انجام داده اند ،اما تداوم نداشته است و باید بازدید انجام و اخطارات الزم
داده شود .به گفته وی اداره محیط زیست استان در حوزه پسماندهای
عادی با مشکل مواجه است و متاسفانه روش دفن زباله مناسب نیست.
وی افزود :طرح تفکیک زباله از مبدا با این که مصوب شده است ،اما اجرایی
نمیشود و هنوز طرح موفقی برای تفکیک زباله از مبدا نداریم البته به صورت
موردی بعضی از شهرستانها اقدامات جزئی انجام داده اند ،ولی عمده پسماند
خراسان جنوبی به صورت مخلوط جمع آوری و به زباله گاهها منتقل میشود.

پرداخت  1334تسهیالت اشتغال روستایی
انصاری -هزار و 334فقره تسهیالت اشتغال زایی به مبلغ  48میلیارد و417
میلیون ریال طی 10ماه امسال پرداخت شد .مدیرکل کمیته امداد امام
خمینی (ره) استان به خبرنگار ما گفت :از این طرح ها  266طرح مشاغل
خانگی با  31میلیارد و 427میلیون ریال ،هزار و 57طرح خود اشتغالی با 442
میلیارد و 490میلیون ریال اجرا شد« .سلم آبادی» افزود 11 :طرح کارفرمایی
هم با  10میلیارد و 500میلیون ریال به اجرا رسید .همچنین از هزار و334
طرح  846مورد در بخش دامداری 60 ،طرح در بخش کشاورزی 84،طرح
صنایع دستی 228،طرح خدمات و  116طرح صنفی و صنعتی بود.

 405نفر از عشایر زیر چادر تسهیالت کم بهره
امسال  18میلیارد تومان تسهیالت کم بهره به  405نفر از عشایر استان
پرداخت شد.مدیرکل امور عشایری استان گفت :این تسهیالت در قالب طرح
زنجیره گوشت قرمز برای تأمین نهادههای دامی مورد نیاز به عشایر پرداخت
میشود.به گفته «عصمتی پور» اعتبار اختصاص یافته به استان طی امسال
 ۲۴میلیارد تومان که نرخ سود این تسهیالت  ۱۰درصد و باز پرداخت آن یک
ساله است.وی با بیان این که با پیگیری انجام شده عشایر میتوانند تا سقف
 ۵۰میلیون تومان بدون نیاز به ضامن کارمند و به صورت زنجیرهای تسهیالت
دریافت کنند ،افزود :این تسهیالت به منظور اجرای طرح زنجیره گوشت قرمز و با
هدف توانمندسازی درآمد خانوارهای عشایری به متقاضیان اعطا میشود.وی
ادامه داد :در این طرح به ازای هر رأس دام سبک  ۵۰۰هزار تومان و هر رأس دام
سنگین یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان تسهیالت به متقاضیان پرداخت میشود.

