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نقشه جهش تولید در گفت و گو با 
 معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد:مسئوالن تشریح شد

320 مبتال به کرونا در استان 



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 61 سال پیش         
 در روزنامه

توجه  ببهداشت
روزنامـه خراسـان در شـماره 2717 بـه تاریـخ سـوم آذر 1337در مطلبی 
در صفحـه چهـار آورده اسـت: چنـدی قبـل از طـرف اداره شـهرداری آقای 
سـید حسـن موسـویان را بـرای شـرکت در کالس گوشـت بتهـران اعـزام 
داشـتند نامبرده که پس از اتمام دوره کالس بطبس مراجعت نموده همه 
روزه مرتبـا در کشـتارگاه حاضر و گوشـت ها را معاینه میکنـد اهالی از این 
اقـدام شـهرداری کـه برای حفظ بهداشـت معمول داشـته خوشـوقتنداند.

ستون حرف مردم 
روزنامه خراسان جنوبی 

انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف مردم 

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

 نیمی از اولین ماه سال نو گذشت اما قیمت پیاز  ●
و سیب زمینی همچنان باالست. در کنار این، 
قیمت میوه هم نوسان زیادی دارد و نیاز به نظارت 

بیشتر است.
تالش پزشکان، پرستاران و داوطلبان جمعیت  ●

هالل احمر و دیگر پرسنل کادر درمان استان در 
مقابله با ویروس کرونا جای تقدیر و تشکر دارد.

چرا سازمان صنعت، معدن و تجارت با افزایش  ●
مواد  و  دستکش  ماسک،  قیمت  برابری  چند 
شوینده نسبت به گذشته برخورد نمی کند. این 
موضوع در حالی است که برخی از این کاالهای 

بهداشتی بدون درج قیمت عرضه می شود.
 آموزش و پرورش در خصوص وضعیت امتحانات  ●

نهایی دانش آموزان سال دوازدهم هنوز اطالع 
رسانی نکرده است و با توجه به این که برگزاری 
کنکور بستگی به زمان امتحان نهایی دارد این 
قشر از دانش آموزان در بالتکلیفی به سر می برند.

برای  ● خوبی  اقدامات  بیرجند  شهرداری   
استقبال از بهار در میادین و معابر شهری انجام 
داد که به دلیل شیوع ویروس کرونا کمتر دیده شد. 
از اقدامات انجام شده توسط پرسنل زحمتکش 
سبز  فضای  نیروهای  خصوص  به  و  شهرداری 

متشکرم.
 قرار بود برای مشاغلی که با شیوع ویروس کرونا  ●

تعطیل شد تسهیالتی توسط دستگاه های اجرایی 
در نظر گرفته شود اما اطالع رسانی مطلوبی 

توسط این دستگاه ها انجام نشده است.
 باتوجه به وضع پیش آمده در کشور و تاکید بر  ●

حضور در منازل، تاکسی داران با نبود مسافر 
مواجه هستند و نمی توانند خرج خانواده را تامین 
کنند. مسئوالن استان فکری هم برای تاکسی 

داران بکنند تا پیش خانواده شرمنده نباشند.
 با توجه به شیوع کرونا و رعایت نشدن توصیه  ●

های بهداشتی از سوی عده ای که باعث به خطر 
افتادن جان دیگر هم استانی ها می شوند، جا 
دارد مسئوالن اقدامات پیشگیرانه و سخت تری 
اعمال کنند تا هر چه سریع تر این بیماری ریشه 

کن شود.
از  ● که  هستم  مهرشهر  محله  در  کاسب  یک 

و  ام  نداشته  درآمدی  گذشته  اسفند  ابتدای 
برای تامین اجاره خانه و مغازه و خرج خودم و 
همسر باردارم مانده ام. در این شرایط با پول 
یارانه زندگی می کنم و هنوز کمک معیشتی هم 

دریافت نکرده ام.
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گروه خبر- هدف گذاری های متعددی طی سال 
رونق تولید در بخش صنعت، معدن و تجارت استان 
اتفاق افتاد و قرار است در سال جهش تولید، میلیارد ها 
تومان سرمایه گذاری وارد چرخه رونق اقتصاد منطقه 
شود. در این شرایط توجه به نقشه راهی که پیش از این 
مسئوالن استان در حوزه اقتصادی با نگاه به قابلیت 
های مرز یا همان تجارت خارجی، بهره برداری از 
ذخایر غنی معدنی و سرمایه گذاری در صنایع مرتبط 
با آن و دیگر حوزه ها تدوین کرده اند نشان می دهد که 

راه روشنی پیش روی جهش تولید استان قرار دارد.

ظرفیت های خوب استان
استاندار می گوید: از آن جا که سال گذشته، گام های 
مؤثری برای رونق تولید برداشته شد، باید مردم در سال 
پیش رو هم آثار این اقدامات را در جهش تولید نیز شاهد 
باشند. »معتمدیان« با تأکید بر پاالیش طرح های زود 
بازده که در خراسان جنوبی قابلیت اجرا دارد، می افزاید: 
حوزه های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری، 
ظرفیت های بسیار خوبی است که با توجه به آن ها می 
توان تولید را در منطقه افزایش داد. وی با اشاره به این 
که رفع برخی موانع و تأمین زیرساخت های الزم در 
این حوزه ها، ارتباط مستقیم با تولید دارد، ادامه می 
دهد: اتمام پروژه های ناتمام، تأثیر مستقیم بر اشتغال، 
کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد دارد. او توجه به امور 
گمرکی را با نگاه صادرات محور از دیگر الزامات جهش 
تولید می داند و می افزاید: ایجاد محدودیت برای ورود 

کاالهای غیر ضروری و افزایش صادرات کاالهای غیر 
نفتی از برنامه هایی است که امسال و به منظور جهش 
تولید دنبال خواهد شد. وی بهبود فضای کسب و کار را 
یکی دیگر از الزامات جدی در جهش تولید می داند و می 
گوید: تسهیل و روان سازی فرایند صدور مجوزها نیز از 

اقداماتی است که در جهش تولید مؤثر است.

الزام های جهش تولید
معتمدیان با تأکید بر این که تولید، مهم ترین ابزار 
قدرت اقتصادی است به تشریح الزام های جهش تولید 
می پردازد و می گوید: یکی از مهم ترین نیازها این است 
که به دنبال استفاده از ظرفیت و توان دانشگاه ها و 
شرکت های دانش بنیان باشیم و اعتبارات خوبی در 
بودجه 99 به این موضوع اختصاص داده شده و می 
طلبد که با برنامه ریزی دقیق برای جذب آن اقدام 
شود. به گفته وی قوانین بانکی و بیمه ای، سال هاست 
به عنوان دو ترمز اصلی تولید شناخته می شود بنابراین 
اگر به دنبال جهش تولید هستیم، در همین ماه های 
اول سال باید پیگیر انجام اصالحات در قوانین بانکی 

و بیمه ای باشیم.

3هزار میلیارد تعهد سرمایه گذاری
رئیس سازمان صمت به بیش از سه هزار میلیارد تومان 
تعهد سرمایه گذاری توسط وزارت صمت و سازمان 
های متبوع آن برای کار در استان اشاره می کند و 
می گوید: افزون بر این چند تفاهم با نهادهایی چون 

ستاد اجرایی و... به منظور تحول در حوزه صنعتی و 
اقتصادی امضا شد که بخشی از آن اجرایی شده است. 
مهندس »شهرکی« با اشاره به این که در حوزه تامین 
زیرساخت ها برای معادن منطقه 90 میلیارد تومان 
به منظور برق رسانی تزریق شد، ادامه می دهد: 200 
میلیارد تومان سرمایه گذاری برای اکتشاف و فراوری 
معادن طالی هیرد، سرمایه گذاری 500 میلیاردی 
مشترک خارجی در حوزه زغال سنگ طبس، سرمایه 
گذاری 200 میلیاردی ایمیدرو در حوزه فراوری و 
تولید فروسلیس و آهک صنعتی و... از دیگر اقدامات 
 10 گذاری  سرمایه  تعهد  او  است.  انجام  حال  در 
میلیاردی سازمان زمین شناسی، شروع طرح توسعه 
کویر تایر، راه اندازی واحدهای ریسندگی و بافندگی 
در صنعت نساجی فردوس و طبس ، بازگشت صنایع 
تعطیل شده به چرخه تولید و... را از دیگر اهداف تعیین 

شده برای تحقق شعار سال اعالم می کند.

قابلیت حوزه کشاورزی
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف نیز یکی از 
بخش هایی را که می تواند جهش تولید در آن رخ دهد 
حوزه کشاورزی می داند و می گوید: شعار امسال 
توسط رهبری به منظور تکمیل شعار سال قبل انتخاب 
شد تا دستیابی به اقتصاد بدون نفت محقق شود. به 
گفته حجت االسالم »عبادی« برای تحقق شعار جهش 
تولید به طور حتم باید از قابلیت نخبگان در عرصه های 

مختلف بهره گرفت.

قاسمی- هر سال قبل از بهار، شهرداری با انجام طرح های 
عمرانی، گل آرایی، نصب المان های نوروزی و به ویژه توجه 
و رسیدگی به فضای سبز برای تغییر فضای شهر تالش 
می کند. نوروز 99 هم وعده بر توجه بیشتر به فضای سبز و 
کاشت گل و گیاه بود اما با  وجود این و به نظر جمعی از مردم 
موضوع یاد شده در همه فضای شهر تحقق نیافت. اگرچه 
بیشتر شهروندان می گویند ترددشان در شهر کم و محدود 
بوده است و همه فضاها را ندیده اند اما چندان هم درباره 
تغییر فضای شهر بی نظر نیستند. شهروندی از ناتمام 
ماندن کار میدان های سوم مدرس و طالقانی و... گالیه 
می کند و می گوید: مردم به دلیل کرونا عید نداشتند اما 
خوب بود قبل از پایان سال زیباسازی آن تمام می شد نه 
این که هنوز مصالح ساختمانی در آن دیده شود. به نظر 
»چهکندی« رنگ آمیزی بولوارها و کاشت گل های فصلی 
در برخی میدان ها و بولوارهای شهر، حال و هوا را بهاری 
کرد اما کاش شمال شهر بیشتر سهم می برد. شهروند 

دیگری با اشاره به برخی گل کاری ها، این تغییرات زیبا را 
کم می داند که البته در همه نقاط هم رخ نداده است. به 
عقیده »محمدی« فضای برخی مناطق شهر سال قبل تغییر 
کرد و امسال تحول چندانی نداشت، گل کاری و زیباسازی 
در بعضی مناطق شهر به هیچ عنوان انجام نشده است و 
به نظر می رسد نقاط پرتردد و در معرض دید بیشتر مورد 
توجه شهرداری بوده است. »علی نژاد« شهروند دیگری هم 
به سازی میدان های ناتمام شهر و بی تغییر ماندن برخی 
میدان ها مثل امام خمینی)ره(، بولوار شهید ناصری، مهر 
شهر و... را مطرح و اضافه می کند: کارهایی انجام شده 

است اما همه مناطق را در بر نمی گیرد. 

کارهای قابل قبول
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری 
بیرجند کارهای انجام  شده را نسبتا قابل قبول می داند 
و می گوید: امسال میزان و تنوع گل کاری ها بیشتر بوده 

است به گونه ای که 10 هزار پیاز الله و 200 هزار انواع 
بوته گل در نقاط مختلف فضاهای شهر کاشته شد. 
»ابراهیم زاده« نبود شبکه آب منظم برای نقاطی مثل 
بولوار شهید ناصری را مطرح و اضافه می کند: بولوارهای 
شهید ناصری و صیاد شیرازی جزو پروژه های زیباسازی 
امسال است و برخی از میدان ها مانند طالقانی هم به 
سازی اصلی دارد که به زودی تمام می شود. او گریزی 
هم به تبعات بروز کرونا می زند و می گوید: بیماری بر 
کار پیمانکار و تحویل اجناس اثر گذاشت. به عقیده وی 
امسال کار نورپردازی، گل کاری و احجام گل بیشتر و 
حدود 100 مورد است اما المان های بزرگ هزینه زیاد 
می خواهد که در سال های اخیر در دستور کار شورا و 
شهرداری نیست. او با اشاره به این که محدودیت های 
امسال را نمی توان فراموش کرد، وعده می دهد که هر 
ماه زیباسازی شهری به صورت ممتد ادامه یابد و به پایان 

سال بسنده نشود.

در گفت و گو با مسئوالن تشریح شد

نقشه جهش تولید

320 مبتال به کرونا در استان 

آمار کل مبتالیان به ویروس کرونا در استان با 15 مورد جدید به 320 نفر افزایش 
یافت. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: طی 24 ساعت ) 14تا 15 
فروردین( از 76 آزمایش انجام شده، 61 مورد منفی و 15مورد مثبت بود. دکتر»مهدی 
زاده« تعداد فوتی های ناشی از ابتال به کرونا را با یک مورد جدید، 33 نفر اعالم کرد و 
افزود: 23 بیمار در بیمارستان ها بستری هستند و264 مورد با حال عمومی خوب 
ترخیص شده اند. به گفته وی 213 هزار و 445 خانوار استان توسط پرسنل بهداشتی 

غربالگری شده اند که این تعداد ۸۸.9درصد خانوارهای را شامل می شود.

19 فروردین، برگزاری رزمایش شهدای سالمت

رزمایش شهدای سالمت 19 و 20 فروردین در استان برگزار می شود. معاون استاندار 
گفت: این رزمایش برای ضدعفونی کردن اماکن پرخطر شهرهای استان از بیرجند 
آغاز می شود و در دیگر شهرها ادامه می یابد. به گفته »میرجعفریان« در این رزمایش، 

حدود 200 تیم در مرکز استان در 6 منطقه، انجام وظیفه خواهند کرد. 

 تعطیلی واحدهای صنفی تا 20 فروردین
انصاری- واحدهای صنفی غیر ضرور استان تا 20 فروردین تعطیل است. رئیس اتاق 
اصناف گفت: استان 31 هزار واحد صنفی دارد که بالغ بر 9۸ درصد آن ها در این ایام 
فعالیت ندارند. به گفته »علیزاده« طبق برنامه ریزی های انجام شده اصناف خدماتی به 
صورت کشیک فعالیت می کنند تا مردم دچار مشکل نشوند. »شهرکی« رئیس سازمان 
صمت استان هم از هزار و200 تذکر شفاهی و 5۸5 تذکر کتبی به اصناف استان خبر 
داد وگفت: 34 واحد صنفی که پس از ارایه تذکر شفاهی وکتبی به فعالیت خود ادامه 

دادند برابر قانون پلمپ شد.

طالی کشوری برای دارتر استان 
زهرایی - »علیرضا محمدزاده« در سومین دوره از مسابقات برخط دارت 
قهرمانی کشور در قزوین مدال طال به دست آورد.سرپرست کمیته دارت استان 
به خبرنگار ما گفت: این دوره از مسابقات با حضور 132 دارتر برتر از 21 استان 
کشور به صورت انفرادی و تیمی به میزبانی قزوین برگزار شد. به گفته »مداح« 
در بخش انفرادی این رقابت ها علیرضا محمدزاده از خراسان جنوبی پس از 6۸ 

رقابت آنالین بر سکوی نخست ایستاد.

کفه گل 
آرایی در 
دو سوی 

شهر!

استاندار: 
قوانین بانکی و 
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فرخ نژاد - اکبری- بارندگی های نیمه اول فروردین 
امسال عالوه بر مواهب بسیاری که برای خراسان جنوبی 
تشنه در پی داشت اما با خسارت هایی نیز همراه بود. 
هر چند میزان آسیب ها در مقایسه با سال قبل به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و کاهش ترددها کم بود اما چون تا 
قبل از تعطیالت پایان هفته گذشته بارندگی ها ادامه 
داشت تیم های ارزیاب برای برآورد خسارت به تازگی به 
مناطق سیل زده رفته اند و دوشنبه میزان برآورد خسارت 
ها اعالم می شود. آن طور که مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری به »خراسان جنوبی« گفت: 23 تیم ارزیاب 
به نقاط حادثه دیده از بارندگی های سیل آسا اعزام شده 
اند و تا دوشنبه مجموع خسارت ها با جزئیات آن اعالم 

خواهد شد.

خسارت ها کمتراز سال قبل
مهندس »میرجلیلی«، با بیان این که به دلیل شرایط 
حاکم بر جامعه و خلوتی جاده ها و مسیل ها و... خسارت 
ها در مقایسه با سیل های گذشته کمتر است، افزود: در 
این بارندگی ها خسارت هایی به منابع آب روستایی مانند 
قنات ها و مزارع کشاورزی، محورهای مواصالتی اصلی 
و روستایی، ایل راه ها و... وارد شد. او با اشاره به این که 
بارندگی های نیمه اول فروردین در مقایسه با سال قبل 
افزایش داشته است، اظهارکرد که بخشی از خسارت 
های سیل سال قبل به حوزه های زیرساختی مانند 
راه ها، تاسیسات آب و برق و... پرداخت شد. مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری گفت: ۵۱۱ نفر گرفتار در 
سیالب های اخیر امدادرسانی شدند و ۴۴ نفر از مرگ 
نجات یافتند. وی آبگرفتگی 23 واحد مسکونی استان را 
یادآور شد و از رفع مشکل آن خبر داد و افزود: در بارندگی 
های اخیر به ۱۴ رشته قنات در استان خسارت ۱۰ تا 

۴۰ درصدی وارد شد.»آسمانی مقدم« مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی هم اعالم کرد که بارندگی های 
اخیر خسارتی به واحدهای مسکونی و طرح های عمرانی 

روستایی وارد نکرد.

مواهب بارندگی برای سدها
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای نیز 
با بیان این که در پی بارندگی های اخیر پنج میلیون متر 
مکعب روان آب در سدهای استان ذخیره شد و حجم 
آب پشت سدها به 23 میلیون مترمکعب رسید، افزود: 
با وجود بارندگی های اخیر هنوز بخش زیادی از حجم 
آبگیری سدها خالی است و هیچ مشکلی برای مهار روان 
آب ها در استان نیست. »پورجعفر« از وجود هفت سد 
مخزنی با ظرفیت ۸۰ میلیون مترمکعب خبر داد و گفت: 
بیشترین حجم مهار روان آب در سدهای استان مربوط 
به دره بید و نهرین طبس است. وی در ادامه سخنانش 
با اشاره به سرریزشدن سد نهرین طبس، از آماده سازی 
آن برای بارندگی های بعدی خبر داد و اضافه کرد: 
بارندگی های اخیر در بیشتر مناطق استان به صورت 
نرم بود، بنابراین منجر به وقوع سیالب نشد و بیشتر جذب 
زمین و یا در بندسارهای کشاورزی مهار شد. به گفته وی 
۱۰۰ درصد روان آب و سیالب ها در حوزه های منتهی به 
سدها مهار و شاخه های فرعی نیز وارد مزارع کشاورزی و 

بندسارها می شود. 

ذخایر آبخیزداری
مدیر کل منایع طبیعی و آبخیزداری هم از ذخیره ۴۴ 
میلیون متر مکعبی دو هزار سازه آبخیزداری و آبخوان 
داری استان خبر داد و گفت: در هفته اول و دوم فروردین 
بیش از 3۱ میلیون متر مکعب آب در این سازه ها ذخیره 

شد. به گفته »نصرآبادی« ظرفیت و حجم آبگیری سازه 
های آبخیزداری استان بیش از 7۸ میلیون متر مکعب 
است تا پایان بهمن سال گذشته بیش از هفت میلیون 
متر مکعب آب در این سازه ها ذخیره شد و اکنون حجم آب 

ذخیره شده به بیش از ۴۴ میلیون متر مکعب می رسد.

هشدار هواشناسی 
کارشناس هواشناسی استان هم از ورود سامانه بارشی 
جدید به استان از امروز خبر داد و با هشدار نسبت به 
جاری شدن روان آب در معابر، از وزش باد شدید همراه با 
گرد و خاک، رگبار و رعد و برق خبر داد و گفت: در مناطق 
مستعد احتمال بارش تگرگ و تشکیل مه وجود دارد. 
»نخعی« با اشاره به این که در مناطقی مانند درمیان و 
نقاطی از سربیشه و بیرجند شاهد آبگرفتگی و روان آب 
خواهیم بود، گفت: اثر این سامانه فردا نیز بر جو استان 
حاکم است. مدیر کل هواشناسی نیز میانگین بارندگی 
ها از ابتدای سال زراعی 9۸-99 را ۱22 میلی متر بیان 
کرد و گفت: سال زراعی گذشته میانگین بارندگی ها در 
استان 96 میلی متر بود که امسال رشدی 37 درصدی 
دارد. به گفته »خندان رو« بارندگی ها نسبت به میانگین 
بلند مدت نیز 3۵ درصد افزایش داشته است. وی 
گزارش بیشترین بارندگی را از قاینات و کمترین بارندگی 

ها را مربوط به نهبندان اعالم کرد.

خروجی جلسه

 بسته حمایتی صنعت دست دیار آسباها 
تدوین می شود

توسعه و تقویت صنایع دستی نهبندان در سبد جهش تولید این شهرستان قرار می 
گیرد و بسته حمایتی این صنایع نیز تدوین می شود. فرماندار نهبندان در جلسه 
حمایت از بخش صنایع دستی این شهرستان گفت: بنا به دستور و حمایت استاندار، 
ظرفیت های هر شهرستان در حوزه صنایع دستی باید تقویت شود. »مجید بیکی« 
ادامه داد: به منظور تقویت ظرفیت صنایع دستی خاص هر شهرستان، باید هزینه 
ها، ارزش افزوده و نوع عرضه و فروش صنایع دستی در نظر گرفته شود چرا که تهیه 
یک طرح جامع مورد استقبال استان هم قرار می گیرد. او با بیان این که نهبندان در 
حوزه های برک بافی، حصیر بافی، گلیم سوزنی، سنگ های زینتی و تزیینی و سیاه 
چادر بافی قابیلت های خوبی دارد، افزود: گلیم سوزنی و سیاه چادر بافی دو قابلیت 
خاص این شهرستان است که باید با محوریت میراث فرهنگی، فنی و حرفه ای، 
کمیته امداد امام خمینی)ره(، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور عشایر در این طرح 
مورد توجه قرار گیرد و از قابلیت ها و افراد هنرمند خاص این دو رشته حمایت شود و 
دستگاه های اجرایی هم بسته های حمایتی برای هنرمندان پیش بینی کنند. به 
گفته وی الزم است تعداد نیروی ماهر در هر رشته از صنایع دستی، سلیقه مردمی 
و تامین مواد اولیه و مورد نیاز هم مورد توجه میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع 
دستی قرار گیرد تا توسعه هنری خاص در این شهرستان، برای هنرمند ارزش افزوده 
داشته باشد و بتواند معیشت خود را تامین کند. در کنار این، به منظور اجرای طرح 
حمایت از صنایع دستی خراسان جنوبی سعی می شود گلیم سوزنی و چادرسیاه 
بافی به عنوان برند شهرستان معرفی شود.وی از تدوین یک بسته حمایتی در این 
باره طی امسال که سال جهش تولید است خبر داد و گفت: راه اندازی بازارچه صنایع 
دستی در ورودی شهر نهبندان در مراحل بعدی در دستور کار است تا مشکل فروش 

و بازاریابی صنایع دستی رفع شود.

 از گوشه و کنار استان                  

 جاده »گزدمون«
همواره می شود

بخش  گزدمون  روستای  جاده   - سدیدی 
نیمبلوک به زودی آسفالت می شود. بخشدار 
نیمبلوک گفت: آسفالت این جاده بعد از اتمام 
در  ثغوری  روستای  مسیر  آسفالت  عملیات 
دستور کار قرار می گیرد. »خسروی« این پروژه 
را جزو طرح های ابرار دانست و ادامه داد: گاز 
رسانی به این روستا نیز بعد ازگازرسانی به 
روستاهای فتح آباد و علی زنگی انجام می شود.

تلف شدن 17 هزار قطعه 
مرغ در مود و طبس

مود  های  مرغداری  در  مرغ  قطعه  هزار   ۱7
سربیشه و نایبندان طبس تلف شد. مدیر صندوق 
بیمه کشاورزی استان گفت: ۱۱ هزار قطعه از 
این مرغ ها در یکی از مرغداری های نایبند طبس 
و6  هزار قطعه دیگر در یکی از مرغداری های مود 
به ترتیب به دلیل بیماری و آتش سوزی تلف شد. 
»غنچه« افزود: همه مرغ ها بیمه بود که خسارت 
پس از برآورد کارشناسان به صاحبان مرغداری 

پرداخت می شود.

 اجرای طرح هادی 
در 10 روستای طبس

۱۰ روستای طبس  اکبری- طرح هادی در 
3۰۰ میلیون تومان   با اعتبار سه میلیارد و 
اجرا شد. به گفته مدیر بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی طبس سال گذشته از محل اعتبارات 
ملی و استانی و قیر رایگان سه میلیارد و ۴9۰ 
میلیون تومان ابالغ شد که سه میلیارد و 3۱۰ 
میلیون تومان تخصیص یافت. »یوسفی پور« 
افزود: از محل این اعتبارات طرح های هادی، 
دیوار ساحلی و بندخاکی روستا های زبرکوه، 
چاه مسافر و عرب آباد، تسطیح زمین و جداره 
سازی بافت قدیم نایبند، سنگفرش روستای 
یوسف آباد و چیروک و... به اجرا درآمد. وی از 
پرداخت ۱22فقره وام تعمیرات ۱۵ میلیون 
تومانی در مناطق سیل زده  خبرداد و افزود: به 
هر متقاضی پنج میلیون تومان وام بالعوض نیز 
اختصاص یافت و ۱2 میلیون تومان تسهیالت 
ساخت  حال  در  واحدهای  تکمیل  برای 

پرداخت شد. 

ذخیره 36  میلیون متر مکعب باران بهاری 
در سازه های آبی

دستبند قانون بر دست 6 قاچاقچی
انهدام دوباند قاچاق مواد مخدر در شهرستان درمیان و خوسف سبب شد تا 
دو محموله به وزن بیش از 3۰۰ کیلوگرم به مقصد نرسد. فرمانده انتظامی 
استان گفت: با دریافت خبری مبنی برحمل موادمخدر از طریق جاده های 
فرعی درمیان بررسی موضوع در دستور كار قرار گرفت. سردار»شجاع« ادامه 
داد: ماموران در بازرسی از یک خودرو و مخفیگاه سوداگران مرگ ۱۰2 كیلو 
و۴۰۰ گرم تریاك كشف، یک خودروی راه پاک کن را توقیف و پنج متهم را 
دستگیر كردند. وی از كشف 2۰3 كیلوگرم تریاك در خوسف خبر داد و گفت: این 

مقدار مواد از یک وانت پیكان به دست آمد و متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

پیگیری حضوری برای تحقق دو مصوبه نیمبلوک
استاندار که به منظور بررسی وضعیت ترددها در ورودی استان به خضری دشت 
بیاض رفته بود با درخواست بخشدار نیمبلوک، پیگیر تحقق دو مصوبه سفر خود 
به این بخش شد. بخشدار نیمبلوک یکی از این مصوبه ها را تکمیل میدان ورودی 
خضری دشت بیاض دانست که دستور ادامه عملیات اجرایی این میدان از امروز 
صادر شد. »خسروی« با بیان این که دیگر مصوبه احداث مجتمع دامداری خضری 
دشت بیاض بود، افزود: معتمدیان در تماس با رئیس سازمان جهاد کشاورزی قول 
اجرای سریع این مصوبه را با پرداخت تسهیالت ۵۰ میلیون تومانی برای دامداری 

از مهندس قوسی گرفت.

بازگشت پرندگان وحشی به طبیعت
9 قطعه کبک و هوبره به طبیعت خوسف و بیرجند بازگردانده شد. مدیر کل حفاظت 
محیط زیست گفت: هشت قطعه کبک ازسه شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده 
باقران بیرجند کشف و رهاسازی شد. »اکبری« افزود : همچنین یک قطعه هوبره که در 
یکی از روستا های خوسف قادر به پرواز نبود از سوی یکی از همیاران افتخاری محیط 
زیست به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تحویل داده شد که محیط بانان پس 

از تیمار این گونه در معرض انقراض ، آن را در دامان طبیعت رها سازی کردند.

کارگاه تولید اقالم بهداشتی در حسینیه آیسک

کارگاه تولید اقالم بهداشتی توسط قرارگاه مردمی مقابله با کرونا در حسینیه شهدای 
گمنام آیسک راه اندازی شد. به گزارش »خراسان جنوبی« در این کارگاه در هر شیفت 

2۵ نفر از خواهران، ماسک و دستکش تولید می کنند.

بهبود بیمار کرونایی 97 ساله در طبس
»غالمحسین حجی زاده« بیمار 97 ساله مبتال به کرونا بعد از ۱۰ روز بستری در 
بیمارستان، با حال خوب مرخص شد.دکتر »پدرام« از پزشکان بیمارستان طبس 

گفت: این مرد مسن ترین بیمار بهبود یافته طبس و خراسان جنوبی است.

مدیر کل مدیریت بحران : دوشنبه خسارت های سیل اعالم می شود 
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