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 2اخبار
خروجی جلسه

نماینده مردم نهبندان و سربیشه
مطرح کرد

بی پولی در انتقال آب
دریای عمان به شرق

برای انتقال آب از دریای عمان به سه استان
شرقی کشور و از جمله خراسان جنوبی ،مطالعات
انجام شده ولی به دلیل کمبود اعتبار هنوز
اجرایی نشده است .نماینده مردم نهبندان و
سربیشه روز گذشته در نشست با خبرنگاران
ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح ها و پروژه
های در دست پیگیری ،گفت :انتقال آب از خلیج
فارس به کرمان انجام شده است و پیگیر موضوع
انتقال آب از کرمان به خراسان جنوبی هستیم تا
همین طرح ادامه یابد«.نخعی» درباره وضعیت
پروژه های راه سازی نیز اظهارکرد :برای دوبانده
سازی مسیر سربیشه به ماهیرود به طول 120
کیلومتر مقرر شد بانک تجارت  100میلیارد
تومان مشارکت و سرمایه گذاری کند که به زودی
عملیاتی خواهد شد.به گفته وی ،همچنین
ردیف اعتباری برای این پروژه در الیحه 1400
پیش بینی شده است که با  100میلیارد تومان
مشارکت بانکی ،کمک بزرگی به این محور می
کند.وی درباره طرح توسعه نهبندان هم گفت:
با توجه به سفر مقام معظم رهبری در سال 78
به نهبندان ،طرح توسعه نهبندان مصوب شد که
در سا لهای اولیه  50درصد اعتبار و سپس تا
سالهای اخیر به صورت قطره چکانی اعتباراتی
دیگر اختصاص یافت.وی در ادامه از تایید تعرفه
گرمسیری توسط توانیر برای نهبندان خبر داد و
گفت :این موضوع در مراحل طرح در هیئت دولت
است و باید مصوبه بگیرد ،همچنین تایید تعرفه
سردسیری گاز سربیشه نیز در حال پیگیری است
زیرا این شهرستان از سردترین شهرهای استان و
حتی کشور است.

 1870پروژه ؛ ارمغان
دهه فجر
در ایام دهه فجر ،هزار و  ۸۶۹پروژه با اعتبار
دو هزار و  ۵۴میلیارد تومان در استان افتتاح و
کلنگ زنی می شود.معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استاندار با اشاره به این که افتتاح و
کلنگ زنی  ۵۸درصد پروژه های دهه فجر در
مناطق روستایی انجام می شود ،گفت :نگاه ویژه
دولت در توزیع عادالنه امکانات ،در پروژه های
دهه فجر مشهود است.
به گفته «خوش خبر»  ۹۴۰پروژه ایام دهه فجر
معادل  ۵۸درصد کل پروژه ها ،متعلق به مناطق
روستایی استان است.

کرونا همچنان قربانی
می گیرد
با ثبت یک مورد فوت جدید بیمار کرونایی آمار
فوت ناشی از این بیماری در خراسان جنوبی
به  ۷۳۹نفر افزایش یافت.دکتر «مهدی زاده» ،
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با
بیان این که در  ۲۴ساعت گذشته  ۱۲۹آزمایش
تشخیص کرونا در خراسان جنوبی انجام شد و
 ۱۶بیمار جدید شامل چهار بستری و  ۱۲سرپایی
شناسایی شدند ،افزود ۱۴۶ :بیمار با عالیم
تنفسی در بیمارستانها بستری هستند که ۳۴
نفر را بیماران کرونایی تشکیل می دهند و هشت
نفر در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده اند که
حال عمومی سه نفر وخیم است.

پرش نقره ای
موتورسوار استان در رقابت های موتورسواری
خراسان رضوی نایب قهرمان شد.
«اکبرپور» رئیس هیئت موتورسواری و
اتومبیلرانی استان گفت :سعید قربان زاده
موتورسوار قاینی در کالس  ۲۵۰سی سی عنوان
دوم این رقابت ها را از آن خود کرد.
به گفته وی مسابقات موتورسواری ویژه دسته
های آزاد خراسان رضوی به مناسبت دهه فجر به
میزبانی شهرستان مشهد برگزار شد.

اقتدای مادران و همسران
شهدا به حضرت ام البنین
مـادران و همسـران شـهدا بـه حضـرت ام البنیـن
وحضرت زینـب (س) اقتـدا کردنـد .نماینده ولی
فقیـه در اسـتان روز گذشـته در دیدار بـا جمعی از
مـادران و همسـران شـهدا ،گفـت :باالترین سـود
را انسـان زمانی بـه دسـت مـی آورد که بـا خداوند
معاملـه کند.
بـه گفتـه حجـت االسلام والمسـلمین «عبـادی»
شـهدا حماسـه هـای بزرگـی آفریدنـد .وی گفت:
شـهدا در سـایه ایمـان زمانـی موفـق بودنـد کـه
پشـتوانه مـادران و همسـران خـود را داشـتند و
هنـر حضـرت ام البنیـن (س) نیـز ایـن بـود کـه
فـردی همچـون حضـرت ابوالفضـل العبـاس(ع)
را پـرورش داد.
او بـا اشـاره بـه ایـن کـه خانـواده هـای شـهدا،
شـهیدپرور هسـتند ،افـزود :نباید فرامـوش کنیم
کـه در جبهه هـای دفـاع کار اصلـی را خانـواده ها
انجـام دادنـد.

استقبال
از دهه فجر
با 30
عنوانبرنامه

حسین قربانی –  517برنامه در قالب  30عنوان به مناسبت دهه فجر توسط
کارگروه حوزه و روحانیت ستاد دهه فجر اجرا می شود .مسئول کارگروه حوزه
و روحانیت ستاد دهه فجر استان در جمع خبرنگاران گفت :ارسال بسته های
آموزشی با محتوای دهه فجر و والدت حضرت فاطمه(س)  ،برپایی نمایشگاه
مجازی انقالب ،تجلیل از پیش کسوتان تبلیغ و ،...محفل انس با قرآن و اعزام
گروه جهادی از جمله برنامه هاست .حجت االسالم «خسروی» از فعالیت 28
مدرسه علمیه با بیش از دو هزار طلبه خواهر و برادر در شهرستان های استان
خبرداد و افزود :طالب این مدارس در سه مقطع سطح یک 2 ،و  3و در بعضی از
رشته های تخصصی با توجه به شیوع کرونا به شکل مجازی تحصیل می کنند .به
گفته وی از  15بهمن ثبت نام برای پذیرش طلبه در سال تحصیلی آینده آغاز می
شود و دانش آموزان خواهر و برادری که در سال نهم تحصیل می کنند یا دارای
دیپلم و مدرک باالتر هستند ،می توانند برای ثبت نام اقدام کنند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

 800تن میوه شب عید
امسال حدود  800تن میوه با قیمت تنظیم بازار برای
شب عید در استان توزیع می شود.
معاون امور بازرگانی ،توسعه و تجارت سازمان صمت
گفت :مطابق پیش بینی انجام شده امسال حدود
 ۸۰۰تن میوه با قیمت تنظیم بازار برای شب عید در
استان توزیع خواهد شد .به گفته«جویبان» این میوه
ها بر اساس قیمت تنظیم شده در کارگروه استان ،در
مراکز عرضه به فروش خواهد رسید .میوه های تنظیم
بازار شب عید شامل سیب و پرتقال است که از اواخر
اسفند عرضه خواهد شد.

 

سازمانبرنامهبشبکهبرقبیرجندتوجهیندارد
روزنامه خراسان در شماره  3374به تاریخ پنجم اسفند 1339در مطلبی
در صفحه  6آورده است :با اینکه مدتی است مرتبا مکاتباتی در مورد خرابی
شبکه جدید برق بیرجند و عدم توجه مقاطعه کار بوضع سیمکشی و نصب
تیرهای سیمانی و بکارانداختن ترانسفورماتورها میشود معهذا سازمان
برنامه باین امر توجهی نمینماید بقرار اطالع آقای مهندس افتخاری
مهندس برق بیرجند خطراتی را که ممکن است در شبهای بارندگی پیش
آید به شهرداری اطالع داده و شهرداری هم جریان را تلگرافی بسازمان
برنامه و وزارت کشور اطالع داده و اضافه نموده است که شبکه جدید
بعلت عدم توجه مقاطعه کار موجبات زحمت و خطر برای شبکه قدیم
فراهم نموده که اگر بزودی رفع نشود برق شهر خاموش میگردد زیرا کلیه
تیرهای بتونی در موقع بارندگی برق دارد.

زباله دزدی در غیبت
قانونتفکیک

رویداد

 260زباله گرد در بیرجند شناسایی شدند

انصاری  -تا کم ِر خود را به درون سطل زباله کشیده
است ،بی اعتنا به افرادی که از کنارش میگذرند
کیسههای زبال ه را پاره میکند ،هر چه مییابد از نایلون،
کارتن و ضایعات ،داخل گونی بزرگی که در کنارش
گذاشته است ،میریزد ،دوباره کیسه اش را به دوش می
کشد و راه جست و جو در سطل زباله ای دیگر را در پیش
می گیرد .گویا از کرونا ،بالی این روزهای دنیا هیچ
نشنیده است ،نه دستکشی دارد و نه ماسکی و با همان
دستهای برهنه سر به درون سطل زباله می برد تا هر
چه از طالی کثیف می یابد در کیسه درآمدش قراردهد
 . ...این روزها آن چه در بیرجند همچنان جریان دارد،
داستان زبالهگردی پیر ،جوان ،کودک ،زن و مرد است،
آنها بی محابا در زبالهها به دنبال طال میگردند تا با
فروش هرچه بیشتر آن به مراکز خرید ضایعات ،سهم
خود را از بازار پر سود طالی کثیف بیشتر کنند .این
روزها که کرونا در جای جای شهر پرسه می زند هیچ
نگرانی از آلوده شدن به بیماری ندارند ،تنها دغدغه آن
ها یافتن اقالم بازیافتی و پر شدن هرچه بیشتر کیسه ها
و گاری هایشان است ،این در حالی است که با افزایش
شیوع ویروس کرونا در جامعه ،نگرانیها درباره فعالیت
زبالهگردها در شهر افزایش یافته است ،در این شرایط
باز هم روز به روز بر تعداد آن ها افزوده می شود و اگر
در برهه ای از زمان ودر ساعات خاصی پای سطل های

نونواری  561روستا
زباله دیده می شدند اما حاال رقابتی بین آن ها شکل
گرفته است که کارشان روز و شب و تعطیلی ندارد ،چه
درچلهتابستانباشدوچهدرسوزسرمایزمستان.سال
هاست معضل زباله گردی در شهر بیرجند به موضوعی
حل نشدنی تبدیل شده و بیشتروعده ها برای سامان
دهی این وضعیت از اتاق جلسات و روی کاغذ عدول
نکرده است و با وجود گذشت  ۱۶سال از قانون مدیریت
پسماند ،زبالهها در خراسان جنوبی بدون تفکیک از
مبدأ جمع آوری میشود .آن طور که یکی از شهروندان
میگوید :زباله گردها ،پالستیکهای زباله را پاره و
پس از برداشتن مواد بازیافتی ،باقی مانده آن را حتی
در کوچه رها میکنند .شهروند دیگری هم با انتقاد از
وضع موجود جمع آوری زبالهها اظهارمی کند :هر از
گاهی مسئوالن از لزوم جمع آوری زبالههای خشک و
تفکیک آنها سخن میگویند ،اما گویا ارادهای برای
اجرای این طرح و مقابله با پدیده زباله گردی در بیرجند
وجود ندارد.

شناسایی  260زباله گرد
معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند هم در
گفت وگو با خبرنگار ما از آغاز فعالیت پیمانکاران
جدید برای جمع آوری زبالههای خشک خبر می

در ستاد توسعه خاوران خطاب به مدیران مطرح شد

استاندار :در توهم هستیم

قاسمی  -هر چند استاندار دومین جلسه ستاد
توسعه خاوران را با هدف دریافت گزارش عملکرد
و مصوبات جلسه قبل برگزار کرد اما گفت که دلیل
عضویت مشاوران طرح آمایش در ستاد توسعه
خاوران ،استفاده از اطالعات آن هاست .سندهایی
در گذشته تهیه شده است اما حرکت جهادی نمی
بینم .درست است که باید اطالعات به روز شود
اما در این جلسه ها دیگر نباید به کلیات پرداخت و
نباید هزینه های انجام شده هدر برود« .مالنوری»
تاکید کرد :برخی گفتند در کشاورزی ،صنعت
و معدن ظرفیت ها وجود دارد ،اگر آماده است
کتابچه را بدهید تا به سرمایه گذاران معرفی کنم
چون در کلیات ،سفر می کنیم و در توهم هستیم
و هدف هم خارج شدن از این توهم هاست .بنا
به گفته وی ،وقتی از ظرفیت ها گفته می شود تا
فکرها درست نشود ،موفقیتی نخواهد بود .وی
اظهار کرد :برای استفاده حداکثری از ظرفیت
های کشاورزی،گردشگری ،معدن و  ...پیشنهاد و
راهکار با استفاده از توان و ظرفیت موجود ارائه شود.
وی با تاکید بر این که مشکالت مختلف نهاده ها،
کشاورزان ،دامداران و  ....باید برطرف و کوتاهی
ها جبران شود ،گفت :در جریان تولید محصوالت
منحصر به فرد کشاورزی استان ،کارهای خوبی
انجام شده است ولی دغدغه هایی وجود دارد که
هر سال مطرح می شود و به سال  99رسیده است
و به  1400هم می رسد اما باید دید چطور قابل
حل است؟ مالنوری تاکید کرد :باید زودتر از سه
یا شش ماه و به بهترین روش ،جمع بندی و سرمایه
گذاری ها مشخص و فرصت های سرمایه گذاری به
روز اعالم شود.
«خامسان» رئیس کمیته شناسایی نخبگان ،پس از
تشریح روند فعالیت این کمیته ،برنامه ریزی برای
فعال شدن ستادی در بنیاد نخبگان به منظور جذب
سرمایه گذاران غیر مقیم استان را مطرح کرد.
رئیس کمیته شناسایی فرصت ها و مزیت های

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

سرمایه گذاری هم گفت :دو برنامه کوتاه و میان
مدت در اطلس سرمایه گذاری تدوین می شود و در
مرحله اول و در سه ماه ظرفیت سنجی ،معرفی پروژه
های سرمایه گذاری و شناسایی قوانین مخل کسب
و کار دیده شده است.
«موهبتی» افزود :در مرحله بعد ،نقاط قابل سرمایه
گذاری معرفی می شود و طرح آزمایشی استان
خواهد بود.
سپس «ناصری» فرماندار بیرجند پرسید که نقش
سند آمایش در این اطلس کجاست؟ وی گفت :سند
آمایش دو سال قبل مصوب شده است اما به عنوان
فرماندار آن را ندیده ام ،باید به آن چه از قبل تصویب
شده است عمل کرد و پایبند بود باید دوباره کاری
نشود و نباید چرخه را تکرار کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان نیز تصریح کرد :یک
راهکار در توسعه ،جذب سرمایه گذار برای پروژه
های ناتمام شهرک های صنعتی است به عنوان
مثال کویر تایر با زیرساخت مشخص ،آماده سرمایه
گذاری است.
«خسروی» گریزی به دغدغه شهروندان در چهار
گوشه بیرجند زد و توضیح داد :درباره زمین در
مرکز استان نارضایتی مردمی وجود دارد .شاید
جای این حرف در ستاد توسعه نباشد اما از  17سال
قبل مشکل زمین پادگان وجود دارد و باید موضوع
حل شود.
«جرجانی» رئیس سازمان صمت نیز گفت :خراسان
جنوبی از مناطقی است که کمترین نرخ تملک
واحدهای صنعتی توسط بانک را دارد.
کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم آماری
از  100طرح کالن این سازمان براساس اطلس
سرمایه گذاری بیان و اضافه کرد 66 :لکه برای
سرمایه گذاری شناسایی شده است که دستگاه ها
باید اطالعات خود را وارد کنند .به گفته «خانی نژاد»
 97پروژه ناتمام آماده واگذاری به بخش خصوصی
و مشارکت است.

 1882برنامه سپاه برای جشن انقالب
حسین قربانی – هزار و 882برنامه با  42عنوان با حضور گروه های مختلف مردم
و بسیجیان ،دهه فجر در استان برگزار می شود.
معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا (ع) در نشست با خبرنگاران گفت :دیدار
با نماینده ولی فقیه ،برپایی مراسم نمادین 12بهمن در میدان امام خمینی (ره)
بیرجند و شهرستان ها ،رزمایش الی بیت المقدس با ماموریت دفاعی ،امنیتی و
امداد و نجات و رزمایش استانی دفاع از ادارات و سپاه شهرستان ها در  21بهمن
از جمله این برنامه هاست.
به گفته سرهنگ «هزاری»  286کارگاه خرد مشاغل خانگی هم توسط بسیج
سازندگی با همکاری صندوق های قرض الحسنه بسیج و با اعتبار پنج میلیارد
تومان به بهره برداری می رسد.
او با اعالم این که  430صندوق قرض الحسنه در پایگاه های بسیج مساجد تشکیل
شده است ،گفت :در دهه فجر گروه های جهادی جغرافیایی محور با رویکرد
بهداشتی به همراه  12هزار نفر که در گروه های مراقبتی طرح شهید سلیمانی
سامان دهی شده اند ،خدمات بهداشتی ارائه خواهند کرد.

دهد واظهار میکند :طرح تفکیک زباله از مبدأ از
یک ماه پیش با ورود سه پیمانکار در بیرجند آغاز شده
است«.محمد زاده» می افزاید :این پیمانکاران موظف
هستند زبالههای خشک را از مبدأ جمع آوری کنند و
شهروندان هم چنان چه زباله خشک داشتند با سامانه
 ۱۳۷شهرداری تماس بگیرند تا درخصوص جمع
آوری زبالهها اقدام شود.به گفته وی طرح سامان دهی
متکدیان وزباله گردها  ،طراحی شده است و منتظر
آیین نامه هستیم تا طبق آن دستورالعمل های الزم به
دستگاه ها ابالغ شود.وی با اشاره به این که  260زباله
گرد در مرکز استان شناسایی شده اند و محل زندگی و
کد ملی آن ها را هم می دانیم ،می گوید :پیش بینی می
کنیم براین تعداد افزوده شود.بنا به اظهار این مسئول،
زباله گردها هم ایرانی و هم افغانستانی هستند و
مصوب شده است در فهرست حمایت هم قرار گیرند تا
براساس شرح وظایف به آن ها کمک شود ،اما آن چه هم
اکنون مهم است این که باید در بیرجند موضوع تفکیک
زباله فرهنگ سازی شود .وی ادامه می دهد :وقتی که
بیرجند به عنوان شهر تمیز معرفی می شود باید برای
طرح تفکیک زباله از مبدا و زباله خشک از تر فرهنگ
سازی شود ،تا به کمک بخش خصوصی شاهد کاهش
زباله گردها باشیم.

معاون خدمات شهر
شهرداری بیرجند:
طرح تفکیک زباله
از مبدأ از یک
ماه پیش با ورود
 3پیمانکار در
بیرجند آغاز شده
است

 918روستای باالی  20خانوار در استان وجود دارد که طرح هادی  561روستا
در دست اقدام است .معاون عمران روستایی اداره کل بنیاد مسکن با بیان این
که امسال طرح هادی در  ۱۲۷روستای استان با اعتبار  ۲۴میلیارد و ۴۶۴
میلیون تومان در دست اجراست ،افزود :از مجموع این روستاها طرح هادی
 ۲۰روستا جدید است و در  ۱۰۷روستای دیگر ادامه اجرای طرح هادی پیگیری
می شود .به گفته «تنها» امسال ۱۷میلیارد و  ۸۸۶میلیون تومان اعتبار استانی
برای اجرای طرح هادی در روستاهای استان مصوب شده که  ۱۲میلیارد
تومان تخصیص یافته است و از محل اعتبارات استانی اجرای طرح هادی را در
 ۸۵روستای استان خواهیم داشت.او با اشاره به اجرای طرح هادی روستایی
از محل اعتبارات ملی هم گفت ۶ :میلیارد و  ۶۷۸میلیون تومان اعتبار ملی به
اجرای طرح هادی روستایی اختصاص یافته است که از این محل طرح هادی در
 ۳۹روستا اجرا می شود .به گفته وی از محل اعتبارات ملی  ۹۶۷میلیون تومان
برای تهیه طرح هادی در روستاها اختصاص یافته است و امسال تهیه طرح
هادی همه روستاهای باالی  ۲۰خانوار استان به اتمام میرسد.

دونده ها در راه رقابت کشوری
زهراقربانی -تیم های نوجوانان و جوانان استان به رقابت های دو صحرانوردی
کشور اعزام شدند .دبیر هیئت دو و میدانی استان و سرپرست تیم به خبرنگار
ما گفت :رضا حسین پور ،امیر حسین امیرآبادی و سید رسول موسویان سه
ورزشکار اعزامی به این رقابت ها هستند .به گفته «دهقان» این رقابت ها جمعه
 10بهمن در خرم آباد برگزار خواهد شد.

