 2اخبار
از میان خبرها

گالیه فنی کاران قاینات
از قراردادهای تجمعی
مرکزنشینان
جمعی از اصناف ،بازاریان و پیمانکاران کارهای
فنی و سازه ای قاین با مراجعه به دفتر نمایندگی
روزنامه خراسان جنوبی از اقدام برخی از ادارات
کل و سازمان های خراسان جنوبی که اقدام به
انعقاد قرارداد به صورت تجمیع در مرکز استان
می کنند و به شهرستان ها اعتنایی ندارند ،انتقاد
کردند.به گزارش« خراسان جنوبی» آن ها با
اشاره به اوضاع نابسامان اقتصادی که استمرار
ویروس کرونا و دیگر مسائل مسبب آن است ،اعالم
کردند :در شهرستان برای پرداخت عوارض،
مالیات ،دستمزد کارگری ،هزینه های بیمه
تأمین اجتماعی و  ...با مشکالت زیادی دست و
پنجه نرم می کنند و چشم امیدشان بعد از خداوند
متعال به دست مسئوالن امر است تا برای انعقاد
قرارداد با اصناف ،بازاریان ،پیمانکاران کارهای
فنی و سازه ای قاینات هم اقدام کنند که با ابراز
تاسف برخی از مسئوالن استان بیشتر قراردادها
را مانند نصب دوربین ،سیستم های سرمایشی و
گرمایشی،پارکینگ خودروهای ادارات ،خرید
رایانه و  ...به صورت تجمیع از مرکز استان انجام
می دهند که این از عدالت به دور است و حق آنان
تضییع می شود.آن ها ادامه دادند :این درحالی
است که برخی از قراردادهای منعقد شده گاهی
هم از نظر اجرای کیفیت کار و هم از نظر قیمت
با مرکز استان تفاوت دارد .همچنین آن ها از
مسئوالن استان به ویژه استاندار خواسته اند که به
صورت جدی این قضیه را پیگیری کنند تا خدای
ناکرده حقی از فردی ضایع نشود.

مرحله دوم
واکسیناسیون فلج اطفال
از  16اسفند
مرحله دوم واکسیناسیون فلج اطفال از 16اسفند
به مدت چهار روز برای همه کودکان نهبندان
اجرا می شود.سرپرست شبکه بهداشت و درمان
نهبندانازاتماممرحلهنخستواکسیناسیونفلج
اطفال در این شهرستان خبرداد و گفت :بیش از
 ۵۰گروه در نهبندان به صورت خانه به خانه اقدام
به خوراندن قطره فلج اطفال به کودکان زیر پنج
سال شهرستان کردند«.حسین نادی» افزود :در
این طرح به ۶هزار کودک ایرانی و غیر ایرانی قطره
فلج اطفال خورانده شد.

ایسوزوی سیگاری
 28کارتن سیگار و هفت کارتن تنباکو از یک
دستگاه کامیون ایسوزو کشف شد.مدیرکل
تعزیرات حکومتی استان گفت :مأموران پلیس
آگاهی فردوس هنگام کنترل خودروهای عبوری
از یک دستگاه کامیون ایسوزو  28کارتن سیگار و
هفت کارتن تنباکو کشف کردند« .اشرفی» افزود:
با شروع تحقیقات شعبه و گرفتن استعالمات
مشخص شد متهم در سامانه جامع انبا رها
درخصوص ثبت سیگارها اقدامی انجام نداده و
همچنین از عامالن استانی توزیع کاالی دخانی
بوده و اجازه توزیع و پخش خارج از استان را
نداشته است.به گفته او پس از محرز شدن تخلف
در شعبه ،افزون بر ضبط کاالی مکشوفه  ،متهم
به پرداخت دو میلیارد و  922میلیون و 455
هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

 300بسته معیشتی برای
محرومان درح
 200تا  300بسته معیشتی شامل برنج ،روغن،
حبوبات و ...به مناسبت والدت حضرت علی(ع)
بین نیازمندان بخش درح توزیع می شود .فرمانده
حوزه مقاومت بسیج شهید شعیبی درح ارزش هر
بسته معیشتی را بین  400تا  500هزار تومان
اعالم کرد و گفت :این بسته ها شامل برنج ،روغن،
حبوبات و ...است و کار توزیع آغاز شده است و تا
 13رجب سالروز والدت حضرت علی (ع) ادامه
دارد«.افروزی» از برگزاری برنامه محوری شامل
مولودی خوانی ،طبخ غذای گرم ،سخنرانی و ...با
رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام پیش رو خبر
داد و اضافه کرد :این جشن و برنامه ها با محوریت
درح و با همکاری پنج روستای این بخش اجرا می
شود .وی با بیان این که به مناسبت 13رجب برای
پنج تا هفت هزار نفر غذای گرم به همت خیران و
 ...طبخ و توزیع خواهد شد ،اعتبارات مورد نیاز
برای پخت غذا ،برگزاری برنامه محوری و  ...را
 21تا  25میلیون تومان برآورد کرد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
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وعدهخالفیهاقند
بازار را به هم زد

گروه خبر

اگر چه طی روز دوشنبه معاون بازرگانی و توسعه
تجارت سازمان صمت از توزیع  200تن قند تنظیم
بازار با نرخ مصوب  27هزار و  ۵۰۰تومان برای هر
جعبه  3کیلوگرمی در مراکز منتخب ،فروشگاههای
اینترنتی و زنجیرهای خبر داد اما بنا به گفته برخی
بنکداران مرکز استان قیمت قند مدتی افزایشی
شده است و متناسب با بسته بندی ها با نرخ های
متفاوت عرضه می شود .قیمت یک کارتن  5کیلویی
قند آزاد توسط فروشنده ای  75هزار تومان اعالم
شد.
«شریف» رئیس اتحادیه خوار بار فروشان گفت :هم
اکنون هنوز قندی برای توزیع به مراکز مشخص
شده تحویل نشده و قیمت هر بسته  5کیلویی قند
در بازار آزاد تا  77هزار تومان رسیده است .هر چند
«جویبان» معاون توسعه و بازرگانی سازمان صمت
از توزیع قند تنظیم بازار در استان از هفته آینده
خبر داد اما طبق گفته های سازمان صمت توزیع
قند از روز گذشته در شهرستان ها آغاز شده است.
برای این منظور خبرنگاران ما در شهرستان ها نیز
دست به کار شدند و پیگیر وضعیت توزیع قندهای
تنظیم بازار شدند .به گزارش باکمال از فردوس
برای این شهرستان  10تن قند و  6تن شکر تنظیم
بازار تخصیص یافت که قرار است  10تن شکر

توسط کارخانه اسالمیه به
قند تبدیل شود و در اختیار
مراکز توزیع قرار گیرد .بنا رئیس اتحادیه
به گزارش وی عامالن توزیع خوار بار فروشان:
هزینه ها را پرداخت کرده هم اکنون قند
تنظیم بازار برای
اند و قرار است تا آخر هفته هیچ کس نیامده
قندهای تولیدی در بازار و قیمت هر بسته
توزیع شود .بنا به گزارش  5کیلویی قند
«میرزاجانی» از سربیشه در بازار آزاد تا
برای این شهرستان نیز  77 10هزار تومان
تن قند و  6تن شکر مشخص رسیده است
شده است که در کارخانه
برای تحویل ،تبدیل به قند
و سپس توزیع خواهد شد .به گزارش «حقانی» از
قاین هم هنوز خبری از تخصیص سهمیه شکر و قند
و توزیع آن نیست.

انصاری-امسال نیز نمایشگاه بهاره برپا نمی شود و مردم می توانند از طریق فروش فوق العاده خرید کنند.
«جویبان» معاون توسعه بازرگانی سازمان صمت از برپا نشدن نمایشگاه بهاره خبر داد وگفت :امسال به جای
برپایی نمایشگاه بهاره ،مردم می توانند از طریق فروش فوق العاده در خصوص خرید اقالم مورد نیاز خود
اقدام کنند.معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت هم گفت :در استان بیش از هشت
هزار انبار توسط معاونت بازرسی در سامانه جامع انبارها ثبت شده است که موجودی آن ها رصد می شود .به
گفته «تهوری» خرید هیجانی از جمله علل کمبود برخی از کاالها در بعضی از ایام سال است که بعضی از مردم
به دلیل نگرانی از کمبود یا افزایش قیمت ،بیش از نیاز ،خریداری و احتکار خانگی می کنند که این موضوع
باعث به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا می شود.

اشتغال برای  4200مددجو
انصاری -در  11ماه امسال کمیته امداد استان زمینه اشتغال چهار هزار و  195نفر را فراهم کرد .معاون
اشتغال وخودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان در گفت و گو با خبرنگار ما از اجرای سه هزار و ۱۹۲
طرح اشتغال به مبلغ هزار و 239میلیارد ریال برای جامعه هدف در  11ماه امسال خبر داد و گفت :طرح های
اجرا شده زمینه اشتغال برای چهار هزار و  ۱۹۵نفر را فراهم کرده است.
به گفته «حسینی» این طرح ها شامل  85طرح حمل ونقل ،هزار و  202طرح خدمات ،هزار و  241طرح
دامداری 32 ،طرح طیور 96 ،طرح کشاورزی 19 ،طرح زنبور و ماهی 329 ،طرح کشاورزی  329 ،طرح
صنفی و صنعتی  127،طرح فرش و گلیم و  61طرح صنایع دستی است .وی با بیان این که  919نفر مجری
بانو و دو هزار و 273مجری مرد این طرح ها را اجرا کردند ،افزود :از طرح های اجرا شده هزار و  587مورد
مشاغل خانگی و سه هزار و  720طرح خود اشتغالی بود.

گروه خبر -بعد از مدتی که بازار میوه در بیرجند
ترمز بریده و قیمت ها روز به روز در نوسان بود
حال چند روزی است که بازار میوه ثبات و آرامش
به خود گرفته است و در برخی میوه ها شاهد
کاهش قیمت هستیم ،هر چند طی چند هفته
اخیر قیمت خیار سبز به  20هزارتومان و موز
خارجی به  50هزارتومان رسیده بود اما حاال
موز ایرانی به قیمت  22هزارتومان و موز خارجی
با قیمت های  35و  42هزار تومان و خیار سبز به
نرخ  10هزار تومان عرضه می شود ،هرچند به جز
این دو قلم ،قیمت پرتقال هم به گفته شهروندان
رنگ ثبات به خود گرفته است .در کنار این سیب
زمینی هزار تومان گران و بادمجان دو هزارتومان
ارزان تر شده است.به گفته یکی از شهروندان در
چند روز اخیر گرانی خیار سبز و موز شکسته شده
است و گوجه فرنگی هم در شرایط قیمتی خوبی
به سر می برد«.حیدری»رئیس اتحادیه میوه
وتره بار بیرجند هم در گفت وگو با خبرنگار ما از
ثبات تقریبی قیمت ها در بازار میوه و تره بار طی
چند روز اخیر خبر می دهد و می افزاید :با عرضه
خیارهای سبز جیرفت قیمت خیار سبز مناسب
شده است و موز ایرانی یا همان تنظیم بازار هم به
قیمت 22هزارتومان عرضه می شود.

خوسف میزبان جشنواره
شعرفجر

آتش  2تانکر سوخت در
ماهیرود

اختتامیه هشتمین جشنواره شعر فجر خراسان
جنوبی امروز در خوسف برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان این که
 420اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است،
افزود :از بین این آثار 9نفر به عنوان برگزیده
انتخاب شدند.
« نبی زاده» ادامه داد :مراسم اختتامیه با رعایت
همه شیوه نامههای بهداشتی و حداکثر با  30نفر
ظرفیت  ،برگزار میشود.

دو کامیون سوخت در قطعه منفصله منطقه ویژه
اقتصادی در بازارچه ماهیرود سربیشه دچار
آتش سوزی شد.
مدیر گمرک ماهیرود اعالم کرد :در این حادثه
دو دستگاه کامیون ایرانی و افغانستانی که در
حال تخلیه گازوئیل بودند دچار حریق شدند که
با تالش ماموران آتش نشانی  ،آتش مهار شد.
«کیانی» افزود :این حادثه خسارت جانی نداشت
و علت آن در درست بررسی است.

انتصاب اعضای هیئت نظارت بر انتخابات
اعضای هیئت نظارت بر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در
خراسان جنوبی منصوب شدند.رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان
گفت :طی احکامی از سوی آیت ا« ...جنتی» ،حجت االسالم «علی محمدی »به
عنوان رئیس هیئت نظارت در استان ،حجت االسالم «مهدی یعقوبی» به عنوان
قائم مقام هیئت نظارت و دکتر «محمد علی اسماعیلی» ،دکتر «محمد مهدی
دیانی» و«حسن صالحی» به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات ریاست
جمهوری در خراسان جنوبی منصوب شدند.

 

انحصارات مستقال انجام وظیفه میکند
روزنامه خراســان در شــماره  3418بــه تاریخ  10اردیبهشــت 1340در
مطلبــی در صفحــه  6آورده اســت :انحصــارات طبــس از اول ســالجاری از
فــردوس مجــزا شــده و بنــام اداره انحصــارات شهرســتان طبــس مســتقال
انجــام وظیفــه میکنــد ولــی اداره قنــد و شــکر هنــوز تابــع فــردوس اســت
گویــا بــرای اداره مذکــور نیــز دســتور تفکیــک بودجه رســیده و امید اســت
بــا توجــه مخصــوص اولیــای قنــد و شــکر اســتان نهــم ،قنــد و شــکر هــم
مســتقل و بصــورت شهرســتان درآیــد.

استان پایلوت گردشگری عشایر

فروش فوق العاده جایگزین نمایشگاه بهاره

آرامش در بازار میوه

اخبار

خراسان جنوبی  66سال پیش
در روزنامه

خراسان جنوبی به همراه سه استان دیگر به عنوان طرح پایلوت (آزمایشی)
گردشگری عشایر انتخاب شد.مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عشایری دامداران
متحرک ایران در نشست هیئت مدیره اتحادیه تعاونیهای دامداران متحرک
ایران در بیرجند گفت :خراسان جنوبی به فهرست سه استان کرمانشاه ،اردبیل
و فارس به عنوان نمونههای طرح آزمایشی گردشگری عشایر افزوده میشود .به
گفته «خرم» در این طرح محالت عشایری استان به مکانهایی برای گردشگری
تبدیل خواهد شد .به گفته وی ،عشایر برای تامین زندگی خود نباید فقط متکی
به تولید گوشت دام باشند و اکنون که تعداد دامهای عشایر با کاهش روبه رو شده
است ،باید دیگرفراوردههای دامی نیزمورد استفاده اقتصادی عشایر قرار گیرد.
وی ادامه داد :حالجی ،کاردینگ ،ریسندگی ،بافندگی و رنگرزی از خدماتی
است که میشود برای عشایر ایجاد درآمد کند.

ابطال پروانه در انتظار امالکیهای متخلف
مشاوران امالک ،اجازه پیش فروش ساختمان را ندارند و ابطال پروانه در
انتظار امالکیهای متخلف است.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری استان در کارگاه آموزشی  ۱۰۰نفر از مشاوران امالک استان گفت:
پیش فروش ساختمان فقط باید از طریق دفاتر ثبت اسناد و امالک انجام شود و
عقد قرارداد از سوی مشاوران امالک تخلف محسوب میشود .حجت االسالم
«وحدانی نیا» با بیان این که خریداران بایستی به این موضوع در هنگام خرید
ملک مد نظرشان توجه کنند ،افزود :چنان چه مشاور امالکی اقدام به تنظیم یا
عقد این گونه قراردادی کند ،در مرحله اول با یک سال تعلیق پروانه و در مراحل
بعدی با ابطال پروانه کاری خود مواجه خواهد شد.

رویداد

سرما و یخ بندان؛ کاهش دما تا  12درجه
در پی احتمال وقوع سرما و یخ بندان شدید در استان مدیرکل مدیریت بحران
استان هشدار داد.مدیرکل مدیریت بحران استان گفت :با توجه به پیش بینی
هواشناسی احتمال وقوع دو پدیده وزش باد شدید و یخ بندان سراسری در
استان از چهارشنبه تا پایان وقت یک شنبه هفته آینده وجود دارد .به گفته
«میرجلیلی» از آن جایی که طبق پیش بینیها افزون بر یخ بندان شدید و کاهش
محسوس دمای هوا (کاهش  ۸تا  ۱۲درجهای) بارش برف و باران در مناطق
کوهستانی باعث لغزندگی جادهها و محورهای مواصالتی استان خواهد شد
الزم است پیش بینیهای الزم از سوی هم استانیها و مسئوالن اندیشیده
شود .وی از کشاورزان ،دامداران؛ عشایر ،گخانه داران و مرغداران خواست
تدابیر الزم را بیندیشند.

س در استان رفع شود
کمبود معلم و کال 
از مد تها پیش نگرانیهایی درباره کمبود کالس ،دبیر و معلم در خراسان
جنوبی بوده است که باید رفع شود.
نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و
پرورش گفت :امروز با وجود ویروس کرونا فضای مجازی به ناچار در اختیار نسلی
که هنوز به حد نصاب سنی برای استفاده از آن نرسید ه ،قرار گرفته است .حجت
االسالم والمسلمین «عبادی» با اشاره به این که از مدتها پیش نگرانیهایی
درباره کمبود کالس ،دبیر و معلم در استان وجود دارد ،گفت :در سنین اول
بلوغ در استان کالسهای مختلط داریم که با وجود تهاجمهای بیگانه در فضای
مجازی بعدها جبرانش خیلی مشکل است.وی ادامه داد :اگر شما در وظیفه
خود کوتاهی کنید ظلمی است که همبه خود و هم به جامعه کردهاید .وی افزود:
با توجه به این که مردم خراسان جنوبی از دیرباز در دینداری و فرهنگ اسالمی
زبانزد هستند ایجاب میکند ،تالش شود که این فرهنگ حفظ شود.

جلوه هنر استان در تهران
هنرمندان خراسان جنوبی آثار خود را در چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی
گردشگری و صنایع وابسته و سی و چهارمین نمایشگاه ملی صنایع دستی
تهران به نمایش گذاشتند.مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
گفت :در این نمایشگاه سه هنرمند صنایع دستی از بیرجند و خوسف آثار خود
را در معرض دید قرا ر دادند .به گفته «رمضانی» در حوزه گردشگری هم پاویون
خراسانجنوبی به متراژ  54متر مربع با مشارکت ادارهکل و انجمن حرفهای دفاتر
خدمات مسافرتی و گردشگری استان برپا و برنامهریزی الزم برای معرفی جاذبه
های طبیعی ،تاریخی و فرهنگی استان انجام شد .وی افزود :هنرمندان صنایع
دستی استان در رشتههای تراش سنگ ،حولهبافی سنتی و گلیم و سفرهآردی نیز
در سالنی مجزا به ارائه و معرفی آثار خود می پردازند .این نمایشگاه روز گذشته در
نمایشگاههای بینالمللی تهران افتتاح شد و تا هشتم اسفند ادامه دارد.

برنامه های میالد مولود کعبه با رعایت
پروتکل ها
انصاری -امسال اعتکاف برگزار نمی شود و برنامه های میالد امیرالمومنین
(ع) با رعایت پروتکل ها و فاصله اجتماعی به صورت مختصر برگزار می شود.
مدیرکل تبلیغات اسالمی به خبرنگار ما گفت :امسال با توجه به شیوع کرونا
برنامه محوری برای جشن میالد حضرت علی (ع) نداریم و در مساجد بعد از
اقامه نماز برنامه ای در قالب سخنرانی ،مولودی خوانی به صورت کوتاه همراه
با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار خواهد شد.
به گفته حجت االسالم «رضایی»در شب و روز میالد برنامه تجمعی نداریم و
مانند برنامه هایی که در دهه اول محرم مردم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی
برگزار کردند،خواهد بود.
او تاکید کرد که به احتمال زیاد دعای ام داوود که هرسال در روز پایانی اعتکاف
در مساجد برگزار می شود ،امسال برگزار نشود و مردم در منازل از طریق
تلویزیون این دعا را زمزمه کنند.

