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 2اخبار

ممنوعیت های کرونایی
در مناطق زرد و آبی
گروه شغلی  4در مناطق زرد خراسان جنوبی
اجازه فعالیت ندارد.دبیر ستاد دانشگاهی
پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی
درباره اعمال محدودیتها در شهرستا نهای
زرد و آبی گفت :تردد شبانه در شهرستا نهای
زرد استان از ساعت  ۲۲تا  4صبح همچنان
ممنوع است و مشاغل گروه  4در این مناطق
اجازه فعالیت ندارند« .غالمرضا شریفزاده»
افزود :محدودیتهایی که در مناطق زرد
(متوسط خطر) اعمال می شود  ،افزون بر موارد
یادشده شامل حضور دو سوم کارکنان در ادارات
و یک سوم کارکنان دورکار است و در مناطق
آبی (کم خطر) مشاغل گروه هم اجازه فعالیت
دارند و منع تردد شبانه در شهرهای آبی با نظر
فرمانداران متناسب با وضعیت آن شهرستان
اعمال خواهد شد .وی با اشاره به آخرین وضعیت
رنگبندی شهرستا نهای استان گفت :هم
اکنون شهرستانهای درمیان ،سربیشه ،خوسف
و بشرویه در وضعیت آبی یا کم خطر قرار دارند
و شهرستا نهای بیرجند ،نهبندان ،قاینات،
زیرکوه ،سرایان ،فردوس و طبس در وضعیت
زرد یا متوسط خطر هستند .او با اشاره به آخرین
تحلیل آماری بیماری کووید  ۱۹در استان
اظهار داشت :میزان بروز تجمعی در استان
هزار و  ۸۰۵در  100هزار نفر جمعیت و شاخص
کشوری هزار و  ۶۰۸در  100هزار نفر جمعیت
است و خراسان جنوبی از شاخص کشوری باالتر
است .همچنین ،نسبت مرگ و میر در استان
4/9درصد است.

اتصال  ١٥روستا به
شبکه ملی اطالعات

جای همه
مخاطبانخالی

کیک ،یک بار دیگر بهانه شد ،بهانه ای برای جشن گروهی بر و بچه های
خراسان .اما این بار ،شیرین تر بود چون بهانه ،تبریک تولد همه بچه ها بود.
تولدهایی که حتی ماه ها از سالگشت آن گذشته بود یا تا رسیدن آن چند ماه
باقی بود .دیروزجشن تولد همه بچه های «خراسان جنوبی» بود .کیک تولد
دیروز اگرچه شمع نداشت اما دست هر کدام یک قلم بود که می گفت؛ لبخند
بزن نویسنده .این جشن باز هم بهانه ای شد برای لبخند زدن .این بار هم بهمن و
تولدهای این ماه ،بهانه ای برای دورهمی دوباره بچه های خراسان جنوبی شد.
این بار با حضور سردبیر روزنامه های خراسان جنوبی و شمالی و مسئول امور
شهرستان های روزنامه خراسان ،یک دورهمی با رعایت پروتکل های بهداشتی
برپاشد و روزی سرد از بهمن با راهنمایی و نصحیت های ارزنده حجت االسالم
ولی زاده گرم شد.
جلسه ای که هرچند با مرور مسائل روز اداری و تحریریه شروع اما به بریدن کیک
و تبریک تولد همکاران و گرفتن هدیه ای ختم شد .در حالی که روز تولد خیلی
ها نبود اما باز هم تولد همه جشن گرفته شد با کیکی که بهانه تقدیر و خداقوت
به همکاران تحریریه و اداری بود .تا یک بار دیگر به یادشان آورد در کنار همه
روزمرگی ها ،در اوج همه مسائل و مشکالت اقتصادی رسانه ها و درگیری با
کرونا باز هم زندگی هست ،امید هست و راهکاهایی که با تکیه به آن ها می توان
روزهای بهتر را رقم زد .کیک تولد و هدیه روزنامه به خبرنگاران ،یک بار دیگر
بهانه ای برای جشنی کوچک اما صمیمانه و دوست داشتنی شد.

یک روز
برای
خودمان

گزارشی از کمبود  2کاالی پر مصرف

دودروغن
وتخممرغهایسوخته

یک قربانی و  4مجروح در
حادثه بند امیرشاه

 9خواسته خراسان جنوبی از وزارت تعاون

زهرا قربانی – تیم زغال سنگ طبس به مرحله
نهایی لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور
صعود کرد.
سرپرست تیم زغال سنگ طبس در گفت وگو
با خبرنگار ما تصریح کرد :کمیته انضباطی
فدراسیون هندبال در چندین جلسه به بررسی
تمامی موارد و اتفاقات مورد بحث دیدار بین
تیم های فراز بام خائیز دهدشت و سپاهان
اصفهان و موضوع شکایت تیم زغال سنگ طبس
در خصوص مسائل به وجود آمده در این دیدار
پرداخت.
به گفته «ابوترابی» در نهایت این کمیته بعد از
برگزاری چندین جلسه ،رای خود را در خصوص
اتفاقات این دیدار اعالم کرد که بر این اساس
افزون بر محرومیت ها و تذکرات داده شده برای
اعضای تیم های سپاهان و دهدشت ،با هدف
احقاق حق و جلوگیری از تضییع حق باشگاه
زغال سنگ طبس ،از هر گروه چهار تیم به مرحله
نهایی صعود می کنند که با این رای نماینده
استان هم در مرحله نهایی حضور دارد.

 

مردیکهدرقاینبیمارستانمیسازد
روزنامه خراسان در شماره  3365به تاریخ  25اسفند 1339در مطلبی
در صفحه  6آورده است :آقای حاج محمد علی ضیائی که از نیکوکاران قاین
میباشد مدتی قبل زمینی برای تاسیس یکباب دبستان روستائی بفرهنگ
واگذار نموده بود و با شرکت شخص دیگری بنام آقای حاج محمد حسین
ساالری زمینی بمساحت  2هزار مترمربع با ارزش چهارصد هزار ریال برای
ساختمان یکباب بیمارستان بوزارت بهداری واگذار نموده است و اخیرا
تصمیمگرفتهیکبیمارستانمجهزبهزینهخودشتهیهنماید.بطوریکهآقای
ضیائی اظهار داشته در حال حاضر مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال نقد
باینمنظوراختصاصدادهاستکهبمحضتهیهنقشهواعزاممهندسازطرف
وزارت بهداری نامبرده ساختمان بیمارستان را شروع خواهد نمود.

نماینده ولی فقیه:

مسئول مجاز نیست طبق میل خودش
عمل کند

ضحی

با راه اندازی سه سایت جدید در دو شهرستان
بیرجند و خوسف 15 ،روستا به شبکه ملی
اطالعات متصل شد .مدیرکل ارتباطات و
فناوری اطالعات استان در بازدید از سایت همراه
روستای حسن آباد بیرجند از اتصال این روستا و
 ۱۴روستای دیگر استان به شبکه ملی اطالعات
خبر داد وگفت :این سایتها از محل اعتبارات
توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات موسوم به طرح  USOبا هدف
توسعه شبکه ملی اطالعات و کاربریهای مبتنی
بر این شبکه در روستاها ،اجرا شده است« .بهی»
با اشاره به ادامه روند اجرای سایتهای توسعه
شبکه ملی اطالعات افزود :هم اکنون  ۱۰سایت
جدید اتصال روستاها به شبکه ملی اطالعات تا
مرحله نصب تجهیزات پیش رفته است که با راه
اندازی این سایت ها ،حدود  ۴۰روستای دیگر
استان به این شبکه متصل میشوند.

صعود «زغال سنگ» طبس

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

رویداد

از پشت گوشی منتقدانه گزارش خستگی خود را از
بازار می دهد .می گوید :از صبح در به در به دنبال
تخم مرغ و روغن جامد می گردم ،بنویسید در شهر
روغن پیدا نمی شود!کمبودها او را بسیار خسته کرده
است و گالیه دارد از خلف وعده مسئوالن .قول می
دهم پاسخ مسئوالن را بگیرم( .سوال از شما،گرفتن
پاسخ از روزنامه).
 25دی بود که معاون سازمان صمت در رسانه ها اعالم
کرد ؛روغن خوراکی به اندازه کافی به استان اختصاص
یافته است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد اما برخی
شهروندان بیرجند از این گالیه دارند که مغازه های
شهر را زیر پا گذاشته اما نتوانسته اند یک حلب روغن
جامد پیدا کنند .یکی از شهروندان می گوید :هفته
گذشته بود که اخباری مبنی بر جذب سهمیه روغن
جامد و مایع در روزنامه ها چاپ شد ولی هنوز در به در
خرید روغن جامد هستم .به فروشگاه های زیادی رفته
اما نتوانسته ام یک حلب تهیه کنم .به گفته وی بسیاری
از مردم عادت به استفاده از روغن جامد برای پخت و پز
دارند و می گویند حتی اگر گران باشد ،خریداریم ولی
در همه جا یافت نمی شود البته بنا به گفته مسئوالن
روغن جامد از طریق فروشگاههای اینترنتی به فروش
میرسد در حالی که به نظرم محدود کردن مردم برای
این کار صحیح نیست.
شهروندی هم با گالیه از کمبود تخم مرغ در این
روزهای کرونایی اظهار می کند :روز گذشته برای

قربانی  -روز گذشته سانحه ای در منطقه
گردشگری بند امیرشاه بیرجند یک کشته و
چهار مجروح به جا گذاشت.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند درباره
جزئیات این حادثه گفت :ساعت  9:42صبح
روز گذشته با اعالم خبر واژگونی یک دستگاه پژو
 405و پرت شدن به داخل رودخانه ای در مسیر
بند امیرشاه ،دو تیم از ایستگاه های سجادشهر و
مهرشهر به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته «حسینی» ،آتش نشانان به محض رسیدن
به محل اعالمی ،اقدام به رهاسازی پنج حادثه
دیده خانم کردند .وی افزود :این سقوط باعث
مرگ یک نفر و مجروح شدن چهار نفر دیگر شد
که یک نفر به علت شدت جراحات به بیمارستان
منتقل شد و سه نفر هم جراحات سطحی داشتند.
سرهنگ «رضایی» رئیس پلیس راه استان هم
دلیل این حادثه را ناتوانی راننده در کنترل
خودرو به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه اعالم
کرد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

اسـتاندار در دیـدار بـا معاونـان وزارت تعـاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،ضمن طرح  9خواسـته استان از این
وزارت بـه طـرح ایـن موضـوع پرداخت که الزم اسـت
شـیوع آنفلوآنزا در اسـتان به عنـوان بحـران و حادثه
ای قهـری دیـده شـود زیـرا خسـارت هـای زیـادی بـه
مرغـداری هـا وارد کرده اسـت.
«مالنـوری» در توجیـه ایـن خواسـته اش ادامـه داد:
تعداد زیادی از کارگران به واسـطه این بحران بیکار
شـده اند و تا زمان پاک سـازی واحدها ،بازگشت آن
هـا بـه کار مقـدور نیسـت ،بنابرایـن بایـد بـه کارگران
ایـن مجموعـه ها توجـه ویژه ای شـود.
وی بـه پراکندگـی جمعیـت و وسـعت اسـتان اشـاره
کـرد و گفـت :ایـن شـرایط ،سـرویس دهـی بـه مـردم
و تأمیـن زیرسـاخت هـا را سـخت تـر از جاهـای دیگـر
کـرده اسـت و بـه همیـن دلیـل در بحـث تأمیـن
زیرسـاخت هـا از میانگیـن هـای کشـوری عقـب تـر
هسـتیم .
بـه گفتـه وی طـی سـنوات گذشـته ،در زمینـه تأمین
نیازهـا ،خدمـات زیـادی انجـام شـده امـا اسـتان،
همچنـان از خیلـی امکانـات زیرسـاختی بـی بهـره
است.اسـتاندار به درخواست های اسـتان از وزارت
تعـاون ،اشـاره کـرد و گفـت :یکـی از ایـن مطالبـات،

خرید تخم مرغ به چند مرکز فروش مراجعه کردم ولی
نداشتند و مغاز هدار هم گفت که مشخص نیست کی
برسد ،شاید فردا باشد شاید نباشد.

جذب  500تنی روغن خوراکی
در این باره معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت
سازمان صمت از اختصاص و جذب  500تن روغن
خوراکی به منظور توزیع در استان خبر می دهد و می
گوید :همچنین  300تن برنج هندی تنظیم بازار
با قیمت  185هزار تومان برای مصرف کننده ،به
خراسان جنوبی اختصاص یافته است« .جویبان» با
بیان این که مراکز و نحوه توزیع این اقالم اطالع رسانی
می شود ،اظهار امیدواری می کند که این اقالم تا پایان
هفته وارد استان شود.
وی با اشاره به کمبود تخم مرغ هم اظهار می کند:
مشکل کمبود تخم مرغ از امروز ششم بهمن برطرف
میشود .به گفته وی ،به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان که طی هفته های اخیر در چند
مرغداری استان رخ داد شرایط در مراکز توزیع تخم

تخصیص اعتبـار ویژه بـرای تکمیل پروژه هـای نیمه
تمـام حـوزه روسـتایی و عشـایری اسـت .پـروژه های
کارگری نیـز بایـد تعییـن تکلیـف شـود و در پرداخت
بیمه بیکاری ناشـی از کرونا نیز الزم است ،خراسان
جنوبـی ویـژه دیده شـود.
وی بیمارسـتان تأمین اجتماعی زیرکـوه را هم مورد
اشـاره قرار داد و افزود :مطالبه اسـتان این اسـت که
ایـن مجموعه به طور کامـل در اختیار دانشـگاه علوم
پزشـکی قرار گیرد تا برای توسـعه آن اقدام شـود.
بـه گفتـه وی ،برخـی حـوزه هـا از جملـه شسـتا و...
برای سرمایه گذاری در اسـتان اعالم آمادگی کرده
انـد و اسـتان هـم از سـرمایه گـذاران دارای اهلیـت و
صالحیـت اسـتقبال مـی کنـد.
وی از پـروژه مجتمـع آب درمانـی مرکـز خیریـه علـی
اکبـر(ع) هـم گفـت کـه بـه تزریـق اعتبـار ویـژه نیـاز
دارد.
او ،تأمیـن تسـهیالت اشـتغال بـرای افـراد تحـت
پوشش بهزیسـتی را از دیگر درخواست های استان
مطرح کـرد و راه اندازی مراکـز آموزش فنـی و حرفه
ای در برخی شهرسـتان ها و تحقق وعـده بانک رفاه
در پرداخت تسـهیالت ویژه برای انجام طرح توسـعه
کویرتایـر را از دیگـر مطالبـه های اسـتان برشـمرد.

سند توسعه استان در آستانه نهایی شدن
امسـال بـا دسـتور وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی
تدوین سند توسـعه  ۱۰استان کمتر توسـعهیافته در
دسـتور کار قرار گرفت که بر این اسـاس تدوین سند
توسـعه خراسـان جنوبی طـی دو هفتـه آینـده نهایی
می شـود .ایـن مطلـب را رئیـس هیئـت مدیـره بانک
توسـعه تعـاون کشـور روز گذشـته در شـورای اداری
سربیشـه مطـرح کـرد و گفـت :با احتسـاب خراسـان
جنوبـی ،هشـت سـفر اسـتانی انجـام شـده اسـت و
طـی دو هفتـه آینـده جلسـهای بـا حضـور اسـتاندار و
نماینـدگان مردم اسـتان در مجلس برگزار میشـود
و سـند توسـعه این اسـتان نیـز نهایـی خواهد شـد.
«فتاحـی» بـا بیـان ایـن کـه بیـش از  ۷۰درصـد
تسـهیالت این بانک بـه بخش تعـاون پرداخت شـده
اسـت ،ادامه داد :ایجاد اشـتغال سـرلوحه این بانک
اسـت به همیـن دلیـل جـزو عاملیتهای تسـهیالت
اشـتغال پایـدار روسـتایی و عشـایر و اشـتغال فراگیر

بـوده اسـت.
به گفته وی ،بانک توسـعه تعاون خراسان جنوبی در
زمینـه پرداخت تسـهیالت اشـتغال پایدار روسـتایی
و عشـایری بیـش از  ۱۰۰درصـد اعتبـار مصـوب را
جـذب و پرداخـت کرده اسـت.
وی افـزود :خراسـان جنوبـی شـاید در نـگاه اول
محـروم و کـم برخـوردار بـه نظـر برسـد امـا دارای
نعمتهـای خـدادادی از جملـه چهارمیـن اسـتان
معدنـی کشـور ،سـومین اسـتان پهنـاور و دارای
محصـوالت کشـاورزی اسـتراتژیک اسـت و شـاید
کمتوجهـی مسـئوالن سـبب کمتـر برخـورداری
ایـن اسـتان شـده اسـت.وی گفـت :براسـاس
تفاهمنامـهای کـه هفتـه آینـده بـا وزارت راه
و شهرسـازی منعقـد میشـود ۷۵ ،هـزار واحـد
مسـکونی در قالـب طرح ملی مسـکن طی سـه سـال
بـرای کارگـران احـداث خواهـد شـد.

مرغ نامطلوب است.

معاون سازمان
صمت :مشکل
کمبود تخم مرغ
از امروز  6بهمن
برطرف میشود

گالیه های اصناف از نبود روغن جامد
رئیس اتحادیه خواربار فروشان استان هم بیشترین
کمبود روغن خوراکی در خراسان جنوبی را مربوط
به روغن جامد اعالم می کند و می گوید :روغن جامد
در بازار کمیاب است و کسب و کارهایی مثل شیرینی
فروشیها را که وابسته به روغن هستند با مشکل مواجه
کرده است.
«محمد شریف» می افزاید :از ابتدای شهریور امسال
با کمبود روغن خوراکی در استان مواجه هستیم که
از آن زمان هرچند سازمان صمت برای رفع مقطعی
این مشکل تا حدودی کمک کرده است اما همچنان
کمبود شدید وجود دارد.به گفته وی ،روزانه شاهد
گالیه اعضای صنف خواربار استان درخصوص کمبود
روغن خوراکی به ویژه جامد هستیم اما نمیتوانیم نیاز
اعضا را برآورده کنیم و نمی دانیم چرا سهمیه استان
مردم آن  ،روغن جامد است تا
که به طور عمده ،مصرف
ِ
این اندازه کم است.

رئیس اتحادیه
خواربار فروشان:
از ابتدای شهریور
امسال با کمبود
روغن خوراکی در
استان مواجه شده
ایم که از آن زمان
هرچند سازمان
صمت برای رفع
مقطعی این مشکل
تا حدودی کمک
کرده است اما
همچنان با کمبود
شدید مواجه
هستیم

هیچ فرد مسئولی مجاز نیست طبق میل خودش عمل کند بلکه باید بر اساس
اولویتهای هر منطقه ،اقدامات عملیاتی شود.
نماینده ولی فقیه در استان در نشست بررسی معضالت اجتماعی و فرهنگی
خوسف ،احساس درد مسئوالن برای حل مشکالت اجتماعی مردم را بسیار
ارزشمند دانست و گفت :برگزاری این جلسات همانند معاینه یک مریض است،
چرا که با معاینه ،مریض درمان نمی شود اما الزم است.
حجت االسالم والمسلمین«عبادی» با اشاره به مشکالت به وجود آمده در کمپ و
منطقه گواب خوسف ،افزود :برای موارد این گونه ،قانون راه حل است ،به همان
میزانی که یک شهروند معمولی خالفی انجام دهد بر او سخت می گیرند چرا
که قانون را رعایت نکرده است بنابراین باید بر مسئولی که کار اشتباهی می
کند سخت ترین شرایط لحاظ شود .وی در ادامه تصریح کرد :اطالع دادند در
یکی از روستاهای مرزی ،اداره منابع طبیعی جلوی فعالیت تعدادی از جوانان
در معدن را به دلیل کندن چند بوته گرفته است ،برای این موارد اینچنین
سخت گرفته می شود اما در مسائل فرهنگی و اجتماعی خالف می کنند ولی
کسی جلوی آن ها را نمی گیرد ،باید بررسی شود که این واگذاری ها و ساخت و
سازها بر اساس قانون بوده است یا خیر و مسئول مربوط مشخص شود تا پاسخ
گو باشد .وی صنعت گردشگری را یک فرصت بسیار خوب برای صدور فرهنگ
کشور انقالبی و اسالمی ایران دانست و افزود :آن چه تا به االن گزارش هایی از
گردشگری در استان به گوش می رسد ،تحمیل یک فرهنگ ناشناخته وارداتی
به مردم بوده است.

کاهش  ۱۲درصدی مصرف گاز
مصرف گاز در بخش خانگی استان نسبت به مدت مشابه سال قبل  12درصد
کاهش دارد.معاون بهره برداری شرکت گاز استان گفت :با صرفه جوییهای
انجام شده ،مصرف گاز در بخش خانگی به میزان قابل توجهی نسبت به مدت
مشابه سال گذشته کاسته شده است«.محمودی» با اشاره به این که دمای هوا
در استان کاهش داشته است ،افزود :خوشبختانه تاکنون هیچ گونه قطعی گاز
را در نقاط مختلف استان نداشته ایم.همچنین مصرف گاز در استان حدود ۴۰
درصد افزایش یافته است که  ۱۵درصد آن مربوط به بخش مشترکان خانگی
بوده است و  ۳۰درصد حجم باقی مانده نیز با مدیریت انرژی و و صرفه جویی
 ۱۲درصدی مشترکان خانگی  ،کاهش داشته است.

