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غوغای چهارشنبه بازار 
در سه راه اسدی! 

آمار 12 ماهه منتهی به بهمن نشان داد

جایگاه سوم 
استان در تورم 

قیمت کاال

چهارمین محور پرخطر استان فقط 6 کیلومتر دو بانده است
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اخبار 2
ستون حرف مردم 

روزنامه خراسان جنوبی 
انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف�مردم�

ــر: نماب
056 32448054  
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ــن: تلف
056 32448050

 حدود پنـج سـال اسـت کـه تکمیـل پـروژه آب  ●
رسـانی روسـتای درمیان در وعده ها مانده است 
و هر سـال گفته می شـود هفته دولت یا دهه فجر 
افتتاح می شـود اما اقدامی دیده نمی شـود! چرا 
مردم باید شاهد عمل نشـدن به وعده ها باشند؟ 
حدود یک مـاه از حفر کوچـه اصلی روسـتا مقابل 
در مسـجد جامـع مـی گـذرد امـا کسـی بـرای پـر 

کـردن و ترمیم آن اقـدام نکرده اسـت. 
 از مرکـز درمانـی طبـس مسـینا و کارکنـان  ●

فعـال آن متشـکرم کـه بـا پیـام هـا و راهنمایـی 
هایـی بهداشـتی و پیشـگیرانه در فضـای حقیقی 
و مجـازی سـبب رشـد سـامت مـردم منطقـه می 

. ند شـو
 راه ارتباطـی اکثر سـاکنان منطقه مهرشـهر به  ●

دیگر نقاط شـهر، عبـور از پل بولوار مسـافر اسـت 
و مسـیر دیگـری بـرای تـردد وجـود نـدارد. چنـد 
سـال اسـت که مسـئوالن برای احداث یـک پل از 
انتهـای خیابـان کارگـران بـه مهرشـهر وعـده می 
دهند اما اقدام نمی شـود. فرمانـداری هم اعام 
کرده اسـت که باید شهرداری تقسـیم بندی کند 
کـه بـرای انجـام کار سـهم مشـارکت شـهرداری 
و راه و شهرسـازی چقـدر باشـد. کـی قـرار اسـت 
ایـن سـهم مشـخص و مسـیری بـرای تـردد مـردم 

احـداث شـود؟

خراسان�جنوبی��61سال�پیش���      
 در�روزنامه

وضع حمل و نقل نامرتب است

در   1337 مهـر  دوم  تاریـخ  بـه   2667 شـماره  در  خراسـان  روزنامـه 
وضـع  میرسـد  خبـر  بطوریکـه  اسـت:  آورده  چهـار  صفحـه  در  مطلبـی 
حمـل و نقـل پسـت فـردوس نامرتـب اسـت و پسـت بموقع خـود بمقصد 
نمیرسـد و باعـث نگرانـی اشـخاص اسـت بـا اینکـه برنـده مناقصه حمل 
و نقـل آن تعییـن گردیـده اسـت. مـع الوصـف بوسـیله اشـخاص متفرقه 
انتظـار  اهالـی  نیسـت  مرتـب  لحـاظ  ایـن  از  و  میشـود  نقـل  و  حمـل 

دارنـد. رسـیدگی 

رئیس اتحادیه میوه 
و تره بار بیرجند: 

دلیل گرانی برخی 
اقالم در روزهای 

اخیر به شیوع 
ویروس کرونا و 

تبلیغات در فضاهای 
مجازی برای خاصیت 

درمانی آن برمی 
گردد

پیگیری�حرف�مردم

انجام آزمایش های روتین در نهبندان

»نهبندان با جمعیت نه چندان کم، آزمایشگاه 
دیگر  به  آزمایش  نمونه  باید  یا  ندارد  مناسب 
را  آن  خودمان  یا  شود  ارسال  ها  شهرستان 
ببریم«. این پیام 13 بهمن  در ستون حرف مردم 
درج شد. معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
آزمایشگاه  که  کرد  اعام  پاسخ  در  بیرجند 
مرکزی نهبندان با تجهیزات مناسب، قابلیت 
انجام آزمایش های روتین مورد نیاز شهرستان 
را دارد. برخی از آزمایش های تخصصی که 
امکان راه اندازی در آن مرکز به دلیل نیاز به 
تجهیزات خاص و نداشتن مسئول فنی واجد 
شرایط آزمایشگاه، میسر نیست و به دیگر مراکز 

ارجاع می شود.
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زهرا خسروی- شیوع ویروس کرونا در کشور و توصیه  
مصرف محصوالتی مانند لیموترش و شیرین ،سیر، 
زنجبیل و پرتقال برای تقویت سیستم ایمنی بدن، 
سبب افزایش تقاضا برای خرید و رشد چند برابری 
قیمت برخی از این محصوالت در نبود نظارت  شده 
است. به گزارش »خراسان جنوبی« روز گذشته قیمت 
یک کیلوگرم سیر که قبل از این 12 هزار تومان بود 
در مراجعه به فروشگاهی 30 هزار تومان اعام شد. 
فروشنده دیگری هم قیمت یک کیلوگرم سیر محلی 
را 29 هزار تومان اعام کرد و با اشاره به تاثیر کرونا بر 
قیمت بازار برخی محصوالت، افزود: این روزها نظارت 
چندانی بر قیمت و عرضه این محصوالت نیست. یکی 
دیگر از فروشندگان، نرخ سیر مرغوب و نامرغوب را به 
ترتیب هر کیلو گرم 46 و 18 هزار تومان اعام کرد و  با 
بی اطاعی از دلیل آن، گفت: قیمت خرید انبوه آن هم 
افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم لیمو ترش نیز 
در یک فروشگاه 35 هزار تومان اعام شد و فروشنده 
با اشاره به قیمت هشت تا 12 هزار تومانی آن طی 

روزهای گذشته، توصیه برخی مبنی بر مصرف این 
محصوالت برای پیشگیری از ابتا به کرونا و افزایش 
تقاضا را از دالیل گرانی اعام کرد.قیمت یک کیلوگرم 
لیمو ترش در دو فروشگاه دیگر به ترتیب 30 و 33 
هزار تومان است که به گفته فروشندگان طی روزهای 
گذشته با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است. قیمت 
هر کیلوگرم زنجبیل تازه و با کیفیت نه چندان مطلوب 
در فروشگاهی 55 هزار تومان اعام شد و فروشنده با 
اشاره به قیمت 90 هزار تومانی آن در روزهای گذشته 
افزود: بازار داغ و افزایش تقاضای این محصوالت از 

دالیل گرانی این کاالهاست.

ذخیره سازی کم
تایید  با  هم  بیرجند  بار  تره  و  میوه  اتحادیه  رئیس 
افزایش غیر منطقی قیمت برخی اقام، تقاضای زیاد، 
ذخیره سازی کم و وارداتی بودن برخی محصوالت 
را از دالیل این موضوع دانست و گفت: عامل گرانی 
این اقام در روزهای اخیر به شیوع ویروس کرونا و 

تبلیغات در فضاهای مجازی برای خاصیت درمانی 
آن برمی گردد. »حیدری« قیمت هر کیلوگرم زنجبیل 
تازه در چهارم اسفند را 42 تا 45 هزار تومان اعام 
کرد و افزود: قیمت این محصول روز گذشته به کیلویی 
100 هزار تومان رسید. وی، سیر را دارای چهار رقم 
مختلف برشمرد و ادامه داد: نرخ یک کیلوگرم سیر با 
پایین ترین کیفیت که در گذشته برای مرغداری ها 
مصرف و ماه گذشته 12 هزار تومان عرضه می شد، 
طی سه روز گذشته به دو برابر افزایش یافته است. 
او قیمت هر کیلوگرم سیر محلی در میدان میوه و 
تره بار را 18 تا 20 هزار تومان اعام کرد و خواستار 
نظارت بیشتر و ارائه تمهیداتی توسط مسئوالن برای 
کنترل بازار این محصوالت شد و گفت: قیمت دو رقم 
مرکبات شامل پرتقال و لیمو شیرین طی روزهای 
گذشته هر کیلوگرم دو هزار تومان افزایش داشت. 
به گفته وی، لیمو ترش هفته قبل 12 هزار تومان بود 
اما حاال در میدان 32 و در بازار به 36 هزار تومان 

عرضه می شود.

غوغای چهارشنبه بازار در سه راه اسدی
انصاری - چهارشنبه بازار بیرجند با توجه به شرایط 
موجود و لزوم رعایت بهداشت عمومی برای جلوگیری 
از انتشار کرونا روز گذشته تعطیل بود اما در این میان 
جمعی از فروشندگان، بساط خود را به سه راه اسدی 
منتقل و در آن جا به فروش کاالهای خود اقدام کردند. 
البته تعداد معدودی از دست فروشان بساطشان را 
مقابل ورودی اصلی چهارشنبه بازار پهن کردند تا 
بلکه اجناس خود را به فروش برسانند. به گزارش 
خبرنگار ما، در این شرایط در بولوار شهید فایده و 
مقابل یکی دیگر از درهای چهارشنبه بازار، بساط 
خرید و فروش پرنده، حیوان و لباس های تاناکورا 
در نبود نیروهای نظارتی گرم بود و بسیاری از مردم 
نیز بدون در نظر گرفتن شرایط و هشدارها درباره 
امکان سرایت کرونا در حال خرید بودند! گزارش 
خبرنگار ما حاکی است مقابل مصلی بیرجند در 

حالی که از روزهای گذشته به محلی برای عرضه 
میوه و تره بار توسط دست فروشان تبدیل شده است 
دیروز نیز شرایط متفاوت تری را به دلیل حضور برخی 
از فروشندگان چهارشنبه بازار تجربه کرد و سبب شد 
جمعیت زیادی برای خرید به این مکان مراجعه کنند 
بدون این که از رعایت بهداشت و حضور متولیان 
نظارت، خبری باشد البته تعداد زیادی از مراجعه 
کنندگان هم بدون استفاده از ماسک و حتی رعایت 
نکات و توصیه های بهداشتی مشغول خرید بودند. 
آن چه در مشاهده این صحنه ها سوال انگیز بود این 
که اگر قرار بود چهارشنبه بازار خیابان شهید بهشتی 
تعطیل و مانع از اجتماع مردم در چنین محیط شلوغی 
شود چرا جلوی عرضه میوه و تره بار و ... در سه راه 
اسدی گرفته نشد در حالی که مراجعه کننده ای کمتر 

از چهارشنبه بازار نداشت؟!

رویداد

تشکیل 66 تعاونی 

امسـال 66 تعاونی در اسـتان بـا پیش بینـی ایجاد شـغل بـرای هـزار و 186 نفر 
تشـکیل شـد. به گفتـه معـاون تعـاون اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی این 
تعـداد تعاونـی دو هـزار و 397 عضو مـرد و 454 عضـو زن با سـرمایه گـذاری دو 
میلیـارد و 740 میلیون تومان دارد. »راسـتگو« تعداد تعاونی های فعال اسـتان 
را 896 مورد با اشـتغال زایی 9 هزار و 181 نفر اعام کـرد و افزود: بعد از مرکز 

اسـتان، بشـرویه و طبس دارای بیشـترین تعـداد تعاونی فعال اسـت.

کاهش دما و یخبندان از امروز
اکبری – کاهش دما در استان با ریزش هوای سرد از عرض های شمالی از امروز 
تا جمعه محسوس است و سبب یخبندان شبانه خواهد شد. »لطفی« کارشناس 
هواشناسی، گفت: مطابق با الگوی نقشه های پیش یابی و تصاویر ماهواره های، 
امروز آسمان استان نیمه ابری همراه با وزش باد شدید و احتمال بارش پراکنده 

پیش بینی می شود.

آمار ۱2 ماهه منتهی به بهمن نشان داد:
جایگاه سوم استان در تورم قیمت کاال 

اکبری- نرخ تورم 12 ماه گذشته برای شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی 
در استان بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران 42 درصد گزارش 
شد که نشان می دهد خراسان جنوبی پس از لرستان و ایام، سومین استان 
دارای باالترین نرخ تورم 12 ماهه منتهی به بهمن است. بر اساس این آمار 
میانگین نرخ تورم 12 ماهه برای شاخص کاالهای مصرفی 37 درصد است 
که نشان می دهد نرخ تورم در استان از میانگین کشوری 5  درصد بیشتر است 
همچنین تورم نقطه ای و ماهانه استان در ماه گذشته، پایین تر از میانگین 
کشوری بود. جدول شاخص قیمت کل کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای 
کشور و درصد تغییرات شاخص به تفکیک استان ها نشان می دهد نرخ تورم 
نقطه به نقطه در خراسان جنوبی در بهمن امسال 24.5 درصد و میانگین 
کشوری این شاخص 25 درصد است. نرخ تورم نقطه ای خانوارهای شهری و 
روستایی استان هم در این ماه به ترتیب 24.7 و 24.1 درصد اعام شده است.  

استقرار دستگاه های ایزوله در بیمارستان ولی عصر )عج( 
دو دستگاه تصفیه هوای ایزوله فشار منفی و دو دستگاه 
ضد عفونی کننده در بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند 
به عنوان مرکز اصلی ارجاع بیماران احتمالی کرونا 
مستقر شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، گفت: 
یکی از این سیستم ها حدود دو سال قبل هم در دانشگاه 

نصب شد که اثربخشی آن در بیماری سارس نتایج خوبی 
داشته است. دکتر »دهقانی« افزود: انتشار ویروس کرونا 
از طریق بیمار ناقل انجام می شود که این دستگاه ها 
اقدام به بی خطرسازی هوا و سطوح بیمارستان می کند 

و احتمال آلودگی را به حداقل می رساند.

حمله کرونا به قیمت سیر و مرکبات

پیروزی »04« در هفته یازدهم لیگ 3
زهرایی – تیم فوتبال مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( در یازدهمین هفته از 

مرحله نهایی گروه اول لیگ دسته سوم کشور به پیروزی رسید.
 به گزارش خبرنگار ما، مدیر عامل تیم 04 گفت: تیم در خراسان رضوی 
مهمان نگین سناباد مشهد بود که توانست با نتیجه یک بر صفر از سد میزبان 
انضباطی  کمیته  حکم  با  همچنین  »فرامرزی«  سرهنگ  گفته  به  بگذرد. 
فدراسیون فوتبال نتیجه دیدار دو تیم مهاجر نوین مشهد و 04 در هفته نهم 
رقابت های لیگ دسته سوم که به دلیل درگیری ایجاد شده در بازی  ناتمام 
مانده بود، 3 بر صفر به سود نماینده استان اعام شد که با این نتیجه و 17 

امتیاز در جایگاه شش جدول  قرار داریم.

تکذیب ابتال به کرونا در استان

خسروی- مورد مشکوکی از ابتا به کرونا در استان مشاهده نشد. به گزارش 
خبرنگار ما در پی مطرح شدن وجود مواردی از ابتا به کرونا و حتی مرگ یک 
نفر به این دلیل، دانشگاه علوم پزشکی این موارد را تکذیب کرد. »یعقوب پور« 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به انتشار خبری 
مبنی بر مثبت اعام شدن آزمایش کرونای یک نفر در استان و بستری بودن 
او در بیمارستان ولی عصر )عج( بیرجند، این موضوع را به شدت تکذیب کرد و 

گفت: هیچ مورد مشکوکی از ابتا به کرونا در استان نداشته ایم.



           شهرستان ها 3 
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

 رئیس اداره راه و 
شهرسازی طبس: 
برای ادامه اجرای 

باند دوم این 
مسیر که بیش از 

116 کیلومتر را در 
بر می گیرد و بدون 

عملیات اجرایی 
است، به بیش 

از 400 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز 

است

رئیس پلیس راه 
استان: طی 11  ماه 

امسال 44 فقره 
تصادف فوتی و 
جرحی در محور 
طبس- یزد رخ 

داد و 16 نفر جان 
باختند

با خبرنگاران
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اکبری

حـوادث خونیـن، آن را در فهرسـت یکـی از پـر حادثـه 
تریـن محورهـای مواصالتـی اسـتان قـرار داده اسـت، 
مرور آرشـیو حوادث خونینی که در محـور طبس – یزد، 
رخ داده اسـت بر این موضـوع صحه می گـذارد. همین 
چند مـاه پیش بـود یعنی 23 تیـر که صبحـی خونین در 
این مسـیر پر تردد رقم خـورد و در حادثـه ای دلخراش، 
برخـورد رخ بـه رخ دو خـودرو در ایـن مسـیر دو طرفـه 

سـبب قربانـی شـدن پنـج نفر شـد.
 به فاصله ای نـه چنـدان دور از این تصـادف، در ابتدای 
شـهریور هم حادثـه ای دیگر ثبت شـد برخـورد اتوبوس 
با کامیون بنز بـاز هم در قطعـه ای دو طرفه   29 مسـافر 
را روانـه بیمارسـتان کـرد و راننـده، قربانـی ایـن حادثه 

شـد.
این محور چنـد اسـتان را از طریـق خراسـان جنوبی به 
خراسـان رضوی متصل می کنـد، جـاده ای کویری که 
بـا مشـکالت متعـددی از جملـه کمبـود اسـتراحتگاه، 
کیفیـت پاییـن آسـفالت، عـرض کـم، نداشـتن چشـم 
انـداز در کنـار طوالنـی و دو طرفـه بـودن مواجـه اسـت 
و سـبب تشـدید حـوادث بـه ویـژه تصادفـات رخ بـه رخ 
مـی شـود. بـه گـزارش خبرنـگار مـا ایـن محـور کویـری 
380 کیلومتـر طـول دارد کـه 155 کیلومتـر آن در 
حوزه اسـتحفاظی اسـتان، اسـت. دو بانده سـازی این 
مسـیر سـال 94 آغـاز شـد و آن طـور که آمـار نشـان می 
دهـد فقط قسـمت کمـی و کمتـر از 10 کیلومتـر آن دو 

بانـده شـده اسـت.

6 کیلومتر زیر بار ترافیک
رئیـس اداره راه و شهرسـازی طبـس بـا اشـاره بـه آغـاز 
عملیـات اجرایـی دو بانـده سـازی محـور طبـس- یـزد 
از اواخـر سـال 94 بـه خبرنـگار ما گفـت: در این سـال، 
عملیـات اجرایی قطعـه یک به طـول 6 کیلومتر شـروع 
شد و کار در سـال 96 با احداث قطعه دو به طول بیش 

از 5 کیلومتر ادامـه یافت که در مجمـوع 6 کیلومتر زیر 
بـار ترافیـک رفتـه اسـت و 5 کیلومتر هم سـال آینـده به 
بهره بـرداری می رسـد. مهنـدس »سـجادی« با اشـاره 
بـه ایـن کـه امسـال دو بانـده سـازی قطعـه سـه بـه طول 
25 کیلومتـر بـا اعتبـار 60 میلیارد تومان شـروع شـد، 
افزود: برای ادامه اجـرای باند دوم این مسـیر که بیش 
از 116 کیلومتـر را در بـر مـی گیـرد و بـدون عملیـات 
اجرایـی اسـت بـه بیـش از 400 میلیـارد تومـان نیـاز 
اسـت. بـه گفتـه وی هـر چنـد سـرعت اجـرای باندهای 
دوم و تخصیـص منابع اعتبـاری آن در شهرسـتان طی 
سـال های اخیـر چندیـن برابر شـده اسـت اما بـه دلیل 
وسـعت منطقـه و طـول راه هـای حـوزه طبـس تـا نقطـه 

مطلـوب، فاصلـه زیادی اسـت. 

44 تصادف فوتی و جرحی
رئیـس پلیـس راه اسـتان هـم بـه »خراسـان جنوبـی« 
گفـت: طـی 11 مـاه امسـال 44 فقـره تصـادف فوتـی 
و جرحـی در محـور طبـس- یـزد رخ داد و سـبب شـد 
این محـور به عنـوان یکـی از پرحادثـه ترین محـور های 
مواصالتـی اسـتان در رده چهارم قرار گیرد. سـرهنگ 
»رضایـی« بـا بیـان ایـن کـه در تصـادف هـای طـی ایـن 
مـدت، 16 نفـر جـان خـود را از دسـت دادنـد و 81 نفر 
مجـروح شـدند، افـزود: دلیـل 67 درصد ایـن حوادث 
جـاده ای توجـه نکـردن راننـدگان بـه جلـو و خسـتگی 
و خـواب آلودگـی   اسـت کـه دالیـل اصلـی آن کویـری 
بـودن و نبـود اسـتراحتگاه هـای بیـن راهـی و جاذبـه 
های دیداری اسـت. به گفته وی طوالنـی بودن محور، 
دو طرفـه بـودن جـاده و عـرض كـم، اختـالف سـطح 
زیـاد   سـواره رو بـا اراضـی حاشـیه راه )نداشـتن شـیب 
شـیروانی(، شـرایط آب و هوایـی نامسـاعد )گرمـای 
شـدید در تابسـتان و سـرمای خشـك و سـوزناك در 
زمسـتان(، نبـود تجهیـزات هوشـمند كنتـرل ترافیـك 
نظیر دوربین های ثابت كنترل سـرعت به دلیل فراهم 
نشـدن زیرسـاخت الزم ماننـد بـرق، نبـود پاركینـگ 

مناسـب و دارای روشـنایی كافـی بـرای اسـتقرار و 
كنتـرل شـبانه پلیـس و ایمـن نبـودن دهانـه پـل هـای 
این محـور از دیگر عواملی اسـت کـه راننـدگان را برای 
فرار از شـرایط سـخت حاكـم بر آن با سـرعت غیـر مجاز 
برخالف خسـتگی ترغیـب می کنـد و در صـورت وقوع 

تصـادف، شـدت آن افزایـش مـی یابـد.

 تصادف های سنگین و پر خسارت رخ به رخ
سـرهنگ رضایی، ادامـه داد: انحـراف وسـیله نقلیه به 
سـمت چپ و وقوع تصادف های سـنگین و پر خسـارت 
رخ به رخ یا انحراف به راسـت و خروج از جاده و سـقوط 
در دهانـه پـل یـا اختـالف سـطح سـواره رو و اراضـی 
حاشـیه جـاده، افزایـش شـدت تصـادف در ایـن مسـیر 
را بـه دنبـال دارد. همچنیـن گرمـای شـدید كـه در 
بیشـتر روزهای سـال بر ایـن جاده حاکم اسـت، سـبب 
رغبت بیشـتر به رانندگی در شـب می شـود که در کنار 
افزایـش  خطـر تصادفـات ناشـی از خسـتگی، امـكان 
كنتـرل پلیس به سـبب نبـود پاركینـگ های مناسـب و 

دارای روشـنایی كافـی نیـز وجـود نـدارد.

اقدامات پیشنهادی
این مقـام انتظامی اقدامات  پیشـنهادی بـرای كاهش 
تصادفات در این محور را ایجاد اسـتراحتگاه های بین 
راهی موقت بـا حداقل امكانات رفاهی برای تشـویق و 
ترغیب راننـدگان به اسـتراحت، ایجـاد پاركینگ های 
مناسب و دارای روشـنایی كافی برای استقرار پلیس، 
ایمـن سـازی دهانه پل هـا، رفع اختالف سـطح سـواره 
رو بـا اراضـی حاشـیه راه )ایجـاد شـیب شـیروانی(، 
توسـعه پایـگاه های امـداد و نجـات در طول ایـن محور، 
نصـب دوربیـن هـای ثابـت ثبـت تخلفـات بـرای کوتـاه 
مـدت و احـداث بانـد دوم را بـرای بلنـد مـدت اعـالم و 
اظهـار کرد کـه امسـال تعـداد تصـادف هـای فوتی 43 
درصـد افزایـش دارد امـا تعـداد تصـادف هـای جرحی 

21 درصـد کاهـش نشـان مـی دهد.

 14 سال پس از کلنگ زنی 

پروژه فرهنگی خوسف خواب افتتاح می بیند!
اکبری- کلنگ زنی احداث مجتمع فرهنگی و هنری ناقوس در سال 84 نویدی 
بر توسعه امکانات فرهنگی و هنری در خوسف بود اما با وجود ورود به پانزدهمین 
سال این کار، هنوز خبری از پایان آن و برش روبان افتتاح نیست. آن طور که از 
گفته های مسئوالن اجرای پروژه مشخص است نمی توان افقی برای اتمام کار 
با تزریق منابع قطره چکانی تعیین کرد. متولی اول ساخت این پروژه، فرهنگ 
و ارشاد اسالمی بود و بنا به قرارداد اولیه باید سال 96 به پایان می رسید اما از 
سال گذشته با 60 درصد پیشرفت فیزیکی، پرونده این پروژه فرهنگی روی میز 

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قرار گرفت.   

۹۹، شاید پایان پروژه
در آخرین پیگیری، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان به خبرنگار ما 
گفت که مجتمع فرهنگی و هنری خوسف شامل دو فاز آمفی تئاتر و آموزشی و 
اداری و اعتبار برآورد شده برای اتمام آن بیش از دو میلیارد تومان است و محوطه 
سازی نیاز به اعتبار مجزا دارد. به گفته »قیاسی« در صورت تخصیص اعتبار شاید 
بتوان روبان افتتاح این پروژه را در پایان سال 99 برید. اما حال که ادامه کار و 
مجری گری با اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس است و فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بهره بردار خواهد بود، بنا به گفته مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، 
با  توجه به تزریق قطره چکانی منابع اعتباری نمی توان زمانی برای اتمام این 
پروژه تعیین کرد. »بیکی« گفت: برای انجام کار در حد سفت کاری قراردادی با 

پیمانکار منعقد شده است و در صدد رفع مشکالت و نواقص این پروژه هستیم.

برنامه های حمایتی عشایر در سال آینده 

 10 هزار پنل خورشیدی توزیع 
و کالس های کانکسی حذف می شود 

استاندار در جمع عشایر زیرکوه برنامه های تدوین شده سال آینده برای حمایت 
از این قشر را اعالم و از جمله این موارد به توزیع 10 هزار پنل خورشیدی و حذف 
کالس های کانکسی اشاره کرد. »محمد صادق معتمدیان« روز گذشته به 
حمایت از شرکت های تعاونی عشایر، توانمندسازی مرزنشینان و پوشش بیمه 
ای روستاییان و عشایر اشاره و اظهار کرد که با بهره برداری از پروژه آب رسانی 
به 40 محله عشایری زیرکوه تا حدودی همه محالت عشایری شهرستان از آب 
آشامیدنی با کیفیت خوب بهره مند شدند در حالی که تا قبل از این آب بیشتر 
این محالت با تانکر تامین می شد. او به مولد و تاثیرگذار بودن جامعه عشایری در 
اقتصاد کشور و استان اشاره کرد و گفت: تالش بر این است که با بسیج امکانات، 
خدمات شایسته ای به عشایر ارائه شود که از جمله آن می توان به حذف کالس 
های کانکسی در محالت باالی 10 خانوار که تعداد آن به 58 باب می رسد و 
توزیع 10 هزار پنل خورشید میان عشایر و روستاییان برای تولید 50 مگاوات 
برق در سال آینده اشاره کرد. او یکی از ویژگی های مهم عشایر استان را سکونت 
بیشتر آن ها در مرز دانست و افزود: حضور در 331 کیلومتر مرز مشترک ایران 

و افغانستان سبب امنیت و پایداری مرز شده است.

 محور طبس- یزد
 بشمارید قربانیان را

توصیه هایی برای مقابله با کرونا

کارگروه های سالمت و امنیت غذایی شهرستان 
ها این روزها با موضوع تدابیر مقابله با بیماری کرونا 
تشکیل می شود و مسئوالن فراهم شدن زمینه مقابله 
و پیشگیری از گسترش آن را مورد تاکید قرار می 
دهند. معاون عمرانی فرماندار درمیان در جلسه ای 
که به همین منظور برگزار شد از مسئوالن خواست 
درباره پیشگیری عمومی از شیوع بیماری کرونا در 
شهرستان با استفاده از همه ظرفیت موجود اقدام 
کنند. فرماندار فردوس نیز در کارگروه سالمت و 
امنیت غذایی شهرستان، همکاری همه دستگاه 
های اجرایی با حوزه بهداشت و درمان را خواستار 
شد و بر پرهیز از تجمع های غیر ضروری فرهنگی و 
اجتماعی در هیئت های مذهبی و مساجد تا اطالع 
ثانوی تأکید کرد. مهندس »میرزایی« با تأکید بر 
آموزش عمومی و اطالع رسانی مناسب، افزود: مراکز 
آموزشی و اتاق های مطالعه تا اطالع ثانوی تعطیل 
است و امیدواریم با تدابیر مراکز بهداشتی و درمانی 
شهرستان و آموزش به مردم، شاهد مورد مشکوکی 
در فردوس نباشیم. »قوامی« کارشناس مسئول 
مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت و درمان فردوس 
هم گفت: در حوزه آموزش کارکنان، حفاظت از 
کارکنان بهداشتی و درمانی و اعطای کیت های 
حفاظت فردی اقدامات پیشگیرانه انجام شده است.

با افتتاح پروژه 40 محله در زیرکوه

 آب رسانی به عشایر استان 
به میانگین کشور رسید

دروگر- بهره برداری از پروژه آب رسانی به 40 محله 
عشایری زیرکوه، سبب شد تا خراسان جنوبی به 
میانگین کشوری در این شاخص برسد. به گزارش 
»خراسان جنوبی« پروژه آب رسانی به 40 محله 
عشایری زیرکوه روز گذشته با حضور رئیس سازمان 
امور عشایری و استاندار به بهره برداری رسید تا 
شاخص آب رسانی به عشایر استان که تا پیش از این 
46 درصد بود و 4 درصد تا میانگین کشوری فاصله 
داشت به 50 درصد برسد. با بهره برداری از پروژه 
آب رسانی به 40 محله عشایری که 15 میلیارد 
تومان هزینه در بر داشته است 620 خانوار عشایر 

زیرکوه از نعمت آب شرب بهره مند شدند.

چهارمین محور پرخطر استان فقط 6 کیلومتر دو بانده است
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  91735-511 پستی:  صندوق 

 051-37634000  تلفن: 
نمابــر     دبیرخانه:    051-37624395 

پیامك:    2000999  

سر پرستی    اســتان     خراســان     جنوبی:بیر    جند،خىابان     
مدرس،خىابا ن    باهنر    غربی،شــماره77 
تلفن سرپرست :32443939 -        056 

تحریریه:    32448050 -056     
نمابــر تحریریه     : 32448054 - 056

واحد آگهی و اشتراک :32448052 -        056 
         97175  -514   صندوق پستی: 

  نمابر آگهی و اشــتراک    :    32448053 -        056    

چاپ :شهرچاپ خراسان  روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

شنبه پنج 
1398 8 اسفند 

3 رجب 1441 
 شماره 3223

اذان ظهر 11:46 
غروب آفتاب 17:28

اذان مغرب 17:46
اذان صبح فردا 4:43 

طلوع آفتاب فردا 6:03
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