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جریمه  600میلیونی
م
قاچاقچیان دا 


رئیس سازمان نظام مهندسی جزئیات افزایش ایمنی و
ارتقای کیفیت و ساخت و ساز را تشریح کرد

رعایت 77درصدمقرراتملی
ساختماندرخراسانجنوبی
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محور دیهوک  -فردوس
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خونین شد
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فک پلمب «هالل» با
تعهدمحضری

افزایش  25درصدی

2

کمک بهعتبات
با وجود کرونا اما کمک ها و نذورات مردم استان

برای کمک به بازسازی عتبات عالیات  25درصد
رشد دارد .رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات
استان گفت :با وجود شیوع کرونا و تاثیر آن بر
کسب و کارها ،نذورات مردمی برای بازسازی
عتبات عالیات نه تنها کم نشده بلکه افزایش
چشمگیری داشته است .به گفته «جوینده»
مردم استان از ابتدای سال ۴۸ ،میلیارد و ۵۰۰
میلیون ریال به بازسازی ...

گزارشی از بازار پس از بازرسی مسئوالن

آنچه اعالم شد
ماکه ندیدیم !
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شرایط استان استثنایی شد

 2بیرجندی مجروح  کرونای انگلیسی
انصـاری – مـاه هـا از روشـن شـدن آتـش کرونـا در
اسـتان مـی گـذرد ،آتشـی کـه بـه جـان شـهری و
روسـتایی افتـاده و روزهـای تلخـی را رقم زده اسـت.
اگرچـه ویـروس کشـنده در نیمـه اول امسـال شـدت
زیـادی نداشـت امـا بـه یـک بـاره و بـا شـروع پاییـز بـه
شکل گسـترده ای شـیوع یافت تا جایی که استان به
عنوان سـومین منطقـه قرمز کشـور معرفی شـد .این
روزهـا هـر چنـد بـه دلیـل تدابیـر پیشـگیرانه ،اسـتان
از وضعیـت قرمـز خارج شـده اسـت ولـی روز گذشـته
خبری اعالم شـد کـه بـر نگرانی هـا از شـیوع ویروس
کشـنده در اسـتان افـزود و آن هم مثبت شـدن تسـت
کرونای انگلیسـی یک خانـم و آقا در بیرجنـد بود .در
ایـن بـاره آن طـور کـه دبیـر سـتاد پیشـگیری وکنترل
کرونا در اسـتان به «خراسـان جنوبی» گفـت :این دو
مورد به طور قطع کرونای انگلیسـی نیسـتند چرا که
نظریه ما محتمل اسـت وتسـتها برای تأییـد و توالی
یابی بـه انسـتیتو پاسـتور ارسـال شـده اسـت.
دکتـر «شـریف زاده» این بیمـاران را شـامل یک خانم
و یـک آقـا اعلام کـرد و بـا اشـاره بـه ایـن کـه خانـم در
بیمارسـتان بسـتری اسـت و آقـا در خانـه در قرنطینه
به سـر می برد و همچنین خانواده آن ها نیز قرنطینه
شـده انـد ،اظهارکـرد کـه ایـن دو بیمـار در چنـد وقت
اخیر به هیچ کجـای ایران سـفر نکـرده و مهمانی هم
از خارج از اسـتان نداشـته اند اما آن چـه احتمال می

دهیم ایـن اسـت کـه خانـم در باشـگاه ورزشـی مبتال
شـده باشد.
شـریف زاده بـا بیـان ایـن کـه ایـن دو بیمـار سـابقه
بیمـاری خاصـی ندارنـد ،عالیـم بیمـاری در آن هـا را
سـرفه و تنگـی نفس بیـان کرد کـه در تشـخیص اولیه
لـود ویـروس بـاال بـود که بـا توجـه به شـک پیـش آمده
در تشـخیص کرونـای انگلیسـی ،آزمایـش هـا انجـام
شـد.او در پاسـخ به ایـن که بـا توجـه به خیـز کرونـا در
اسـتان از اعمـال محدودیـت هـای بیشـتر در نقـاط
شـهری و روسـتایی خبـری نیسـت ،افـزود :امـروز
سـتاد دانشـگاهی و روز چهارشـنبه سـتاد کرونـای

مدیرکل دفتر استاندار خبر داد:

اسـتان برگزار می شـود تا در خصـوص محدودیت ها
تصمیـم گیـری شـود.
وی همچنیـن از شناسـایی  21بیمـار جدیـد کرونـا
طـی  24سـاعت گذشـته خبـر داد وگفـت کـه 136
بیمـار بـا عالیـم حـاد تنفسـی در بیمارسـتا نهای
اسـتان بسـتری شـده انـد کـه از ایـن تعـداد ۳۰نفـر
کرونـا دارنـد و سـه نفـر از مبتالیـان در بخـش
مراقبتهـای ویـژه بـه سـر مـی برنـد .خوشـبختانه
در شـبانه روز گذشـته هیـچ مـورد فـوت کرونـا ،در
خراسـان جنوبـی نداشـتیم و تعـداد فوتیهـا ۷۵۴
نفـر اسـت.

سفر 2روزه وزیر ورزش و جوانان به استان
مدیرکل دفتر استاندار از سفر دو روزه وزیر ورزش و جوانان به
خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی« ،محبی» با
اعالم این خبر گفت :دکتر «سلطانی فر» ،بعدازظهر امروز برای
حضور در برنامه های متعدد دو روزه به استان سفر می
کند.وی ادامه داد :حضور در جلسه اقتصاد مقاومتی و
بازدید ،افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه ورزشی در
استان از مهم ترین برنامه های وزیر ورزش و جوانان در
خراسان جنوبی است.شایان ذکر است دکتر سلطانی
فر ،وزیر ورزش و جوانان ،وزیر معین استان در
اقتصاد مقاومتی است.

