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طرح  خانه دار شدن 6 هزار مستاجر 
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آماده باش  برای بادهای 120 روزه

تیم های امـدادی و عملیاتی خراسـان جنوبـی برای مقابلـه با حـوادث احتمالی 
ناشـی از وزش بـاد شـدید و خیـزش گـرد و خـاک در اسـتان در آمـاده بـاش کامل 
هسـتند.بنابر اعالم کارشـناس هواشناسـی اسـتان وزش بادهای 120 روزه از 
جمعه شـب گذشـته شـروع شـد و تا فـردا ادامـه دارد . وقـوع ایـن پدیـده در برخی 

نقـاط اسـتان از جملـه در نوار شـرق ...



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

معتمدیان: تحویل 
زمین رایگان، اعطای 

30 میلیون تومان 
کمک بالعوض 
و پرداخت ۵0 

میلیون تومان وام 
قرض الحسنه 

از جمله حمایت 
های دولت برای 

متقاضیان 6 هزار 
مسکن شهری است

 
خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

رکود بازار
روزنامه خراسان در شماره 2905 به تاریخ 27 تیر 1338در مطلبی در 
صفحه 6 آورده است: به طوری که از بازار و بنگاه های حمل بار و مسافر 
بیرجند کسب خبر شده مدتی است که در بازار یک رکود بی سابقه ای 
حکمفرماست و معامله ای صورت نمی گیرد و به اصطالح خودشان بازار 
بی پول است. رانندگان بیش از 20 روز شده که به انتظار بار هستند و 

متاسفانه باری نیست که بتوانند از شهر حرکت کنند.

رویداد

پیگیری حرف مردم

 فعالیت نانوایی های نهبندان 
در طول روز

چندی پیش مطلبی در ستون حرف مردم روزنامه 
خراسان جنوبی در خصوص تعطیلی نانوایی های 
نهبندان در ساعات ظهر درج شد. در پاسخ به این 
گالیه سازمان صمت استان اعالم کرد که ساعت 
کار نانوایی های شهر نهبندان طوری تعیین شده 
است که در طول روز نانوایی فعال در شهر وجود 
دارد و در ساعات ظهر نانوایی واقع در کوی بسیج 

روبه روی مسجد امام رضا)ع( فعال است.

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

در هفته های اول شیوع کرونا و در ایامی که  ●
دست  عفونی  ضد  های  محلول  به  دسترسی 
سخت بود، یک ظرف محلول ضد عفونی تولیدی 
یکی از شرکت های استان به قیمت 18 هزار و 
500 تومان عرضه می شد اما حاال که شرایط 
بهبود یافته و این محلول ها در دسترس است، 
همان محلول به قیمت 26 هزار و 500 تومان 
عرضه می شود. چرا مسئوالن نظارتی استان بر 
قیمت گذاری آن نظارتی ندارند؟ وقتی یک جنس 
فراوانی زیاد دارد به طور معمول ارزان می شود نه 

گران. آیا این هم به دالر و سکه ربط دارد؟
حتی  ● و  گذشته  سال  طی  زیادی  های  زوج 

امسال به دالیل متعدد از هم جدا شده اند اما 
در این بین گرانی سکه شرایط را برای پرداخت 
مهریه سخت کرده است. در این بین نه پسر توان 
پرداخت به موقع آن را دارد و نه دختر به راحتی به 
حق خود می رسد. چرا مسئوالن اقتصادی کشور 

چاره ای نمی اندیشند؟
روستای بورنگ شهرستان درمیان با مشکالت  ●

عدیده ای مواجه است از جمله این که اینترنت 
به خوبی آنتن نمی دهد و قطعی آب  در طول روز 

هم برای  اهالی مشکل ساز شده است.
در  ● دیجیتال  های  شبکه  تلویزیونی  دکل 

سال  دولت  هفته  در  سربیشه  کفاز  روستای 
گذشته افتتاح شد اما فقط مدت کوتاهی قابلیت 
دریافت تصاویر وجود داشت و مدت هاست که 
قطع شده و پیگیری اهالی هم به جایی نرسیده 

است.
حدود دو هفته پیش یک ماشین لباس شویی را  ●

در بیرجند به قیمت نزدیک به 8.5 میلیون تومان 
خریدم اما پنج شنبه گذشته وقتی همان کاال 
را قیمت کردم  به 9 میلیون و 200 هزار تومان 
رسیده بود. چرا هیچ مسئولی برای ثبات بازار 
لوازم خانگی اقدام نمی کند. خانواده هایی که 
ناچار به خرید جهیزیه برای دختران خود هستند 

دراین شرایط نوسان بازار چه کنند؟
بعد از اجرای شبکه فاضالب در کوچه های  ●

امام خمینی)ره( 7 و کوچه میثم شهر قاین در 
گیری  لکه  مناطق  این  هنوز   ، گذشته  اسفند 
اقدام نمی  نشده است. شهرداری قاین چرا 

کند؟

تفاهم نامه استان با سازمان برنامه و بودجه به اجرا نزدیک شد

طرح خانه دار شدن 6 هزار مستاجر 
علیزاده -  نبود زمین، گرانی خانه و اجاره بها همواره از 
چالش های عمده حوزه مسکن در استان به حساب می 
آید و در برخی فصول خود را بیشتر نشان می دهد به این 
صورت که یا خانه ای برای اجاره نیست یا اگر باشد به قیمت 
های نجومی عرضه می شود. بعد از اجرای طرح مسکن 
مهر، اقدام چندانی برای تامین نیاز این بازار انجام نشده 
و همین موضوع سبب شده است همواره قشر ضعیف تر 
نتوانند برای تامین سرپناه خود اقدام کنند. در کنار طرح 
اقدام مسکن ملی که استان هم در آن سهم دارد و اجرای 
طرح ساخت 10 هزار خانه برای محرومان ، حال استاندار 
به تشریح جزئیاتی از اقدام ها در حوزه مسکن استان می 
پردازد و از شروع احداث 6 هزار خانه شهری به زودی در 
استان خبر می دهد. »معتمدیان« از طرحی می گوید که 
همچون 10 هزار واحد مسکن روستایی، برای اولین بار 
در کشور عملیاتی می شود و بر این اساس با توجه به نیازی 
که در استان احصا شده، طی تفاهم نامه ای با سازمان 

برنامه و بودجه کشور، عملیات ساخت و احداث 6 هزار 
واحد مسکن شهری به زودی آغاز می شود . شیوه نامه کار 
هم توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی آماده شده و طی 
روزهای آینده فراخوان این پروژه ارائه می شود.وی تحویل 
زمین رایگان، اعطای 30 میلیون تومان کمک بالعوض و 
پرداخت 50 میلیون تومان وام قرض الحسنه را از جمله 
حمایت های دولت برای متقاضیان این واحدهای مسکن 
شهری اعالم می کند. به گفته وی، بر اساس ضوابط 
طرح اقدام ملی، سهمیه استان دو هزار و 450 نفر تعیین 
شده که برای هزار و 470 مورد، عملیات اجرایی کار به 
زودی شروع می شود . همچنین برای اجرای این طرح 
در بیرجند دو قالب طراحی شده، در حالت اول زمین ها 
در اختیار گروه های سه نفره قرار می گیرد و در حالت دوم 
به انبوه سازان تحویل می شود تا بعد از احداث در اختیار 
متقاضیان قرار گیرد و در دیگر شهرستان ها نیز زمین به 

گروه های دو تا سه نفره تحویل می شود.

وی برنامه های استان برای تأمین مسکن ایثارگران را یاد 
آور می شود و می گوید: با توجه به مصوبه دولت مبنی بر 
تأمین زمین این گروه هدف، رایزنی هایی در استان انجام 
و برنامه ریزی شد تا به همه ایثارگران متقاضِی مسکِن 
واجد شرایط، زمین تحویل شود.در این بین تالش بر این 
است که پروژه مسکن ایثارگران طی یک سال به اتمام 
برسد و در همین زمینه به زودی رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران کشور به استان سفر می کند.وی به اقدامات 
دو ساله برای تأمین مسکن معلوالن اشاره می کند و می 
افزاید: بخشی از واحدهای مسکونی ویژه معلوالن ساخته 
شده و بخشی هم در مناطق مختلف در حال احداث است 
و آن چه در برنامه امسال قرار دارد این است که مسکن 
خانواده های دو معلولی تامین شود.وی از تعهد ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( برای ساخت هزار 
واحد مسکونی هم خبر می دهد و اظهار می کند :  پیمانکار 

این پروژه مشخص شده و کار به زودی عملیاتی می شود.

خرید 10 هزار و 100تن گندم

 طرح جامع موزه دفاع مقدس
 در دستور کار

طرح جامع موزه دفاع مقدس بیرجند در دستور کار است و ظرفیت قرار گرفتن 
در ردیف باغ موزه های برتر کشور را دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در اولین جلسه سامان دهی موزه 
دفاع مقدس استان، گفت: کارهای بزرگ زیادی در استان انجام شده است اما 
کار برای شهدا برکت خاصی دارد و اطمینان داریم پروژه فاخر و ماندگاری به 

سرانجام خواهد رسید.
 »میرجعفریان« افزود: پس از تهیه طرح و زمین باید نیازمندی های زیرساختی، 
متناسب با شرایط فعلی و آینده احصا شود تا دستگاه های مربوط بر اساس آن 

برنامه  ریزی کنند.
به گفته وی آماده سازی مکان پروژه با محوریت سپاه و با همراهی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل و بنیاد مسکن انجام می شود و شهرداری بیرجند، اداره 
کل راه و شهرسازی، شرکت آب و فاضالب و برق باید طرح های اجرایی خود را 

در جلسه آینده ارائه کنند.

 نیاز 29 میلیاردی
 برای آزادی  زندانیان غیر عمد

هم اکنون 128 زندانی جرایم غیر عمد در استان وجود دارند که 29 میلیارد 
تومان برای آزادی آنان نیاز است. مسئول ستاد دیه استان به خبرنگار ما گفت: 

امسال 17 پرونده زندانیان جرایم غیر عمد در استان رسیدگی شد.
 به گفته »حسین پور«مبلغ بدهی این پرونده ها سه میلیارد و 564 میلیون 
تومان بود که شاکیان از دو میلیارد و 444 میلیون تومان گذشت کردند و119 
میلیون تومان کمک ستاد دیه استان و  207 میلیون تومان نیز کمک ستاد دیه 

کشور بود.

 15سوداگر مرگ
 در حلقه قانون

طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاك سازی مناطق 
آلوده در شهرستان بیرجند اجرا شد و تعدادی 
از خرده فروشان مواد دستگیر شدند. سرهنگ 
»شاهوردی«رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان گفت: در راستای تأمین امنیت اجتماعی 
و روانی و مطالبات شهروندان، طرح پاک سازی 
نقاط آلوده در شهرستان بیرجند به اجرا درآمد 
که مأموران ضمن شناسایی چند نقطه آلوده 15 
خرده فروش مواد مخدر را دستگیر و مقادیری 

مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف کردند.

مجوز دریافت پالسمای بهبود یافتگان کرونا
ضحی- مجوز الزم برای دریافت پالسمای خون 
از بیماران بهبود یافته کرونا در خراسان جنوبی از 
سوی سازمان انتقال خون ایران دریافت شد. مدیر 
کل انتقال خون از اختصاص دستگاه فرزیس به 
استان خبر داد و به خبرنگار ما گفت: در راستای 
دریافت پالسمای بهبود یافتگان کرونا، با دانشگاه 

راهکار  چگونگی  برای  بیرجند  پزشکی  علوم 
روند معرفی بهبود یافتگان برای اهدای پالسما 
هماهنگی الزم به عمل آمد. به گفته دکتر»میری 
مقدم« افراد زیر 60 سال و کسانی که شرایط الزم 
را داشته باشند می توانند پالسمای خون خود را 

اهدا کنند.

هیچ گونه نگرانی برای پرداخت بهای گندم تحویلی 
کشاورزان به مراکز خرید وجود ندارد و اسامی 
کشاورزان در پایان هر روز به بانک عامل ارسال 

می شود.
از  که  این  بیان  با  استان  روستایی  تعاون  مدیر   
گندم  تن   100 و  هزار   10 برداشت  فصل  آغاز 
و  18 هزار  افزود:  از کشاورزان خریداری شد، 

60 هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی 
زیرکشت گندم است که پیش بینی می شود 64 هزار 
تن محصول از این اراضی برداشت شود. به گفته 
مهندس»ضیائیان احمدی« نرخ پایه خرید گندم 
معمولی از کشاورزان دو هزار و 500 تومان است که 
این مبلغ بر اساس کیفیت گندم تحویلی تا دو هزار و 

575 تومان قابل افزایش است.
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رویکرد سخت گیرانه در برخورد با تخلف حذف پارکینگ

چشمان نظارت، بسته بر  بازار خودرو 

22 درصدی  10 و  اکبری - پس از افزایش قیمت 
محصوالت دو کارخانه بزرگ خودروساز کشور و نسخه 
پیچی های دولت برای به دست گرفتن فرمان بازار 
انتظار می رفت از التهابات بازار خودرو کاسته شود و 
قیمت ها ثبات یابد اما نوسان های قیمتی و ضعف های 
نظارتی دست به دست هم داد تا برخی سودجویی ها 
رونق بگیرد و مصوبات ستاد تنظیم بازار خودرو و پیش 
فروش هایی که انتظار می رفت جو بازار را آرام کند، 
بی اثر باشد. همچنین مصوبه فروش خودروی صفر 
در نمایشگاه ها با احتساب 10 درصد سود، بیشتر از 
قیمت کارخانه دیگر مرهمی بود که برای تسکین موقت 
بازار نابسامان خودرو مطرح شد و بنا به اخبار گذشته 
در صورت رعایت نشدن این مصوبه ستاد تنظیم بازار 
باید برای این موضوع ورود و تعزیرات حکومتی با افراد 

متخلف برخورد کند، اما این مصوبه هم چندان شکل 
اجرا به خود نگرفته است و ورود تعزیرات حکومتی و 
بازرسان تنظیم بازار مشروط به شکایت از واحد صنفی 

متخلف است. 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان این که 
نظارت ها بر بازار خودرو بسیار ضعیف است، افزود: 
برنامه ریزی هایی که برای تنظیم بازار و کاهش قیمت 
خودرو انجام شد در همان لحظه جواب داد و در آن موقع 
تصور مردم از این که خودرو ارزان تر می شود سبب 
شد خرید و فروش راکد شود و پس از اتمام قرعه کشی 
در اولین مرحله پیش فروش، دوباره بازار ملتهب شد و 
قیمت ها روز به روز روند صعودی به خود گرفت. به گفته 
»راعی فرد«  قیمت ها روزانه در حال تغییر است و برای 
رعایت مصوبه قیمت خودروی صفر با 10 درصد بیشتر 

از قیمت کارخانه، خودرویی برای عرضه به بازار وجود 
ندارد و چنین قانونی برای فروش خودروی شخصی 

قابل اجرا نیست. 
مسئول روابط عمومی سازمان صمت هم گفت: اگر 
واحد صنفی تخلف کند و شکایتی از واحد صنفی یا همان 
نمایشگاه و نمایندگی خودرو مبنی بر گران فروشی 
باشد بازرسان سازمان به آن رسیدگی می کنند. به گفته 
»یداللهی« ابالغی مبنی بر نظارت بر بازار خودرو نداریم 
و اگر چنین ابالغی باشد به طور حتم انجام می شود. وی 
ادامه داد:  در نمایشگاه خودرو چون توافق بین دو طرف 
است نمی توان شخص را جریمه کرد و درباره تخلفات 
پرونده برای واحد صنفی تشکیل می شود.»اشرفی« 
مدیر کل تعزیرات حکومتی هم با بیان این که می توانیم 
به پرونده های احتکار خودرو ورود کنیم، از تشکیل دو 
پرونده طی این مدت خبر داد و افزود: اگر با ارائه اسناد 
شکایتی بر گران فروشی باشد، حتما پیگیری می کنیم. 

تخلفات ساختمانی منجر به حذف پارکینگ با رویکرد 
سخت گیرانه تری برای بازدارندگی و کاهش آن 
معماری  و  شهرسازی  معاون  شود.   می  پیگیری 
شهرداری بیرجند گفت: این گونه امالک در چند 
سال اخیر تخلفات ساختمانی منجر به حذف پارکینگ 

داشته و  شورای اسالمی شهر بیرجند موضوع نحوه 
تامین پارکینگ امالک شهر را مورد بررسی قرار داده 
است. »حمید فخیم زاده« با اشاره به نتیجه بررسی 
این موضوع در شورای شهر افزود: مالکان امالکی که 
اقدام به احداث طبقه اضافی کنند، یا تمام یا قسمتی 

از پیلوت ساختمان خود را بدون مجوز، به مسکونی 
تبدیل یا اقدام به اضافه کردن تعداد واحدها بدون 
تخلف زیربنایی کنند و درپی این تخلفات ملک دچار 
کسری پارکینگ شود، شهرداری در زمان ارسال 
پرونده به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها، 
درخواست اجرای ضوابط شهرسازی و برگرداندن 

ملک به حالت اولیه برابر پروانه خواهد کرد.

 قول معاون استاندار به مطبوعاتی ها

قاسمی-معاون سیاسی و انتظامی استاندار برای   
تامین اعتبار ساخت خانه مطبوعات قول پیگیری 
داد. پروژه احداث خانه مطبوعات استان سال 
گذشته شروع شد که با پیگیری خانه مطبوعات، 
معاون سیاسی و امنیتی استاندار از این پروژه بازدید 
کرد و گفت: با توجه به نگاه استاندار به حوزه فرهنگ 
و تامین زیرساخت های آن، انتظار می رود حمایت 
های مالی از این پروژه افزایش یابد. »خوش خبر« 
قول داد پیشرفت مثبت این پروژه را به استاندار 
اعالم و تامین اعتبار برای ادامه آن را پیگیری کند. 

مدیر خانه مطبوعات و رسانه های استان هم گفت: 
خانه مطبوعات در سه طبقه در نظر گرفته شده و در 
اولین مرحله بخش اداری آن تکمیل می شود که به 
تنهایی 65 درصد پیشرفت دارد. »سمانه ساالری« با 
اشاره به تامین زمین توسط فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و حمایت های مالی استاندار افزود: با پیگیری انجام 
شده با کمک استاندار، 350 میلیون تومان برای 
پروژه هزینه شده است و اتمام این فاز 350 میلیون 
تومان دیگر نیاز دارد و در صورت تامین، دهه فجر به 

بهره برداری می رسد. 

نمازجمعه در 9 شهر 
رعایــت  بــا  اســتان  شــهر   9 در  نمازجمعــه 
پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار شــد. حجــت 
االســالم»رحیم آبــادی« مســئول دفتــر نمایندگی 

ــتان  ــه اس ــان جمع ــذاری امام ــت گ ــورای سیاس ش
گفــت: نمــاز جمعــه روزگذشــته در شــهر های 
اســدیه، ســرایان، بشــرویه، حاجی آباد، قهســتان، 
ارســک، آیســک، ســه قلعــه و زهــان اقامــه شــد.
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معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند: 
پیشنهادهای 

دانشگاه علوم 
پزشکی درباره 

محدودیت های مورد 
نیاز، به استانداری 
و ستاد کرونا ارائه 

شد و پس از بررسی 
و تایید ستاد ملی 
اطالع رسانی و به 

مدت یک هفته 
اعمال می شود و 

البته قابل تمدید 
خواهد بود.

رئیس بیمارستان 
 بیرجند: 

ولیعصر)عج(
درصدد تجهیز 
بخش آی.سی.

یوی دیگری برای 
خدمات رسانی به 

بیماران مبتال به 
کرونا هستیم و 

نیمی از فضا آماده 
شده است

خسروی

 رفع برخی محدودیت های اجتماعی و توجه نکردن 
به دستورالعمل های بهداشتی و فاصله اجتماعی، 
برگزاری مراسم عزاداری و عروسی بدون توجه به 
پروتکل های مد نظر، استفاده نکردن از ماسک در 
مراکز عمومی و ... افزایش تعداد شهرستان های 
قرمز استان از 6 به هفت نقطه در روزهای اخیر، رشد 
پنج برابری بیماران کرونایی بستری در آی. سی. یوی 
بیمارستان ولیعصر)عج(، تکمیل ظرفیت تخت های 
این بخش و تجهیز و راه اندازی بخش جدید مراقبت 
های ویژه برای بیماران مبتال به کرونا در بیرجند را 
در پی داشته است. این موضوع سبب شده است تا 
ستاد استانی مقابله با کرونا از دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند فهرستی از محدودیت های مورد نیاز را برای 
اعمال بخواهد و حال این کار انجام شده است تا پس 

از تایید ستاد ملی مقابله با کرونا اجرایی شود.

7 نقطه قرمز
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند وضعیت 
هفت شهرستان از نظر شیوع ویروس کرونا را تا شامگاه 
پنج شنبه قرمز و بسیار پرخطر اعالم کرد و گفت: با تغییر 
وضعیت شهرستان ها؛ قاینات هم به فهرست مناطق 
قرمز شامل بیرجند، خوسف، نهبندان، سربیشه، طبس 
و فردوس اضافه شد. دکتر »مهدی زاده« شهرستان های 
درمیان و بشرویه را در وضعیت نارنجی یعنی پرخطر و 
زیرکوه و سرایان را هم در وضعیت زرد با خطر متوسط 
مطرح و اضافه کرد: هیچ شهر استان در وضعیت سفید 

یعنی کم خطر نیست.

201 بیمار حاد تنفسی
در  تنفسی  حاد  بیمار   201 شدن  بستری  از  وی 
بخش های بیمارستان های استان تا روز گذشته خبر 
و ادامه داد: از این تعداد آزمایش کرونای 91 نفر 
مثبت اعالم شد. به گفته وی، تا این مدت 15 نفر هم 
در بخش های مراقبت ویژه بستری هستند که حال 

چهار نفر از آن ها نامساعد است.
تعداد  جدید،  بیمار  یک  فوت  به  اشاره  با  وی 
جانباختگان بر اثر ابتال به کرونا را  ۷0 نفر اعالم کرد 
و در پاسخ به این پرسش که آیا با شرایط فعلی قرار 
نیست محدودیتی در استان اعمال شود؟ افزود: در 
جلسه اخیر ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا مقرر 
شد که پیشنهادهای دانشگاه علوم پزشکی درباره 
محدودیت های مورد نیاز، به استانداری و ستاد کرونا 
ارائه شود که این کار انجام شد و محدودیت ها پس از 
بررسی و تایید ستاد ملی اطالع رسانی و به مدت یک 

هفته اعمال می شود و البته قابل تمدید خواهد بود.

افزایش 2 برابری بیماران
آمار  هم  بیرجند  ولیعصر)عج(  بیمارستان  رئیس 
مبتالیان به این بیماری در مرکز استان را بسیار باال 
اعالم کرد و با اشاره به تکمیل ظرفیت تخت های ویژه 
این مرکز درمانی، هرچند آماری در این باره ارائه نداد 
اما به »خراسان جنوبی« گفت: درصدد تجهیز بخش 
آی.سی.یوی دیگری برای خدمات رسانی به بیماران 
مبتال به کرونا هستیم که نیمی از فضا آماده شده است.
دکتر »محمودی راد« از افزایش دو برابری بیماران 
مبتال به کرونا در مقایسه با پیک اول این بیماری در 
فروردین و اردیبهشت خبر و ادامه داد: بیماران بستری 
در آی.سی.یو هم در مقایسه با مدت یاد شده، افزایش 

چهار تا پنج برابری داشته اند.
وی با تاکید بر این که هر چه آمار مبتالیان به این بیماری 
افزایش یابد، به همان نسبت آمار بستری ها، بیماران 
بدحال و فوتی های ناشی از کرونا هم سیر صعودی می 
یابد، افزود: برای بخش بستری بیماران پیش بینی 
های الزم انجام شد چراکه می توان بیماران را به دیگر 

مراکز درمانی منتقل کرد؛ اما بخش آی.سی.یو فضا و 
تجهیزات خاص خود را می طلبد.

تجهیز بخش جدید
وی از تجهیز بخش جدید آی.سی. یوی 12 تخته در 
این مرکز درمانی خبر داد و گفت: یک ست مانیتوریک 
12 تخته، تشک مواج، تخت کمرشکن ویژه، دستگاه 
ونتیالتور و تنفس مصنوعی، دستگاه الکتروشوک و ... 
از نیازهای بخش مراقبت های ویژه است که هر کدام 
هزینه های بسیار باالیی بر سیستم سالمت استان 

تحمیل می کند. 
وی نیاز به کادر درمانی و کارکنان بیشتر را هم از دیگر 
ضرورت های راه اندازی بخش های جدید مطرح و 
اضافه کرد: در بخش معمولی باید به ازای هر سه یا چهار 
تخت؛ یک پرستار به کارگیری شود اما در بخش مراقبت 
های ویژه به ازای هر یک و نیم یا دو تخت؛ به یک پرستار 

نیاز است.
وی با طرح این نکات، خواستار رعایت بیشتر نکات و 
دستورالعمل های بهداشتی توسط شهروندان شد و 
افزود: هر تجمع، دید و بازدید، برگزاری مراسم عروسی، 
عزاداری و حتی برخی جلسه های اداری غیرضروری 
بدون رعایت دستورالعمل های بهداشتی می تواند سبب 
افزایش آمار مبتالیان و در نهایت فرسوده شدن کادر 
درمانی، هزینه کرد باالی تجهیزات و .. شود و در آینده 

سیستم سالمت را با مشکل مواجه کند.
وی وضعیت بیرجند را همچنان قرمز و آمار مبتالیان را 
هم بسیار باال اعالم و اضافه کرد: در صورت رعایت نکردن 
دستورالعمل ها، فاصله اجتماعی و استفاده نکردن از 
ماسک در مکان های عمومی و تجمع، وضعیت بدتر 

خواهد شد.

7 منطقه در وضعیت قرمز قرار گرفت

 شهرستان ها 
 در آستانه اعمال 

محدودیت های جدید کرونایی

آماده باش برای بادهای 120 روزه  
تیم های امدادی و عملیاتی خراسـان جنوبی برای مقابله با حوادث احتمالی ناشـی از 
وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در استان در آماده باش کامل هستند.بنابر اعالم 
کارشناس هواشناسی استان وزش بادهای 120 روزه از جمعه شب گذشته شروع شد 
و تا فردا ادامه دارد . وقوع این پدیده در برخی نقاط اسـتان از جمله در نوار شـرق سـبب 

کاهش دید افقی و احتمال بروز خسـارت بر اثر وزش باد خواهد شـد.
در این باره مدیرکل مدیریت بحران اسـتان از آمـاده باش نیروهای امـدادی و عملیاتی 
خبـر داد و گفـت: بـا توجـه بـه شـدت باد هـای 120 روزه در اسـتان و احتمـال بـروز 
خسـارت بـه گلخانـه هـا، زیرسـاخت های کشـاورزی و دامـی و همچنیـن لغـو احتمالی 
پرواز هـا، تیم هایـی شـامل امدادگـران و نجاتگـران جمعیـت هـالل احمـر، آتـش 
نشـانان، راهداران، ماموران پلیـس راه و تکنیسـین های اورژانس در آمـاده باش کامل 
هسـتند. مهنـدس »میرجلیلی« بـا بیان ایـن که بـه دلیل خشکسـالی های اخیـر، وزش 
باد هـای 120 روزه بـا ریزگرد هـا و گرد و خاک شـدید همراه شـده اسـت، افـزود: مدت 
 زمـان وزش ایـن باد هـا در چنـد سـال اخیـر از 120 بـه 1۷0 روز افزایـش یافتـه اسـت.
وی از مردم خواست با توجه به این که وزش باد های 120روزه اغلب سبب کاهش دید 
افقـی در محور های اصلی اسـتان از جمله محـور نهبندان- شـهداد، نهبنـدان - زابل و 
دیهوک به راور می شـود، قبل از سـفر های ضـروری به اخطاریه ها و هشـدار های سـتاد 

مدیریت بحران اسـتان یا مرکـز مدیریت راه هـا توجه کنند.

مرکز درمانی شوسف شبانه روزی شد
مصوبه سفراستاندار مبنی بر شبانه روزی شدن مرکز بهداشت و درمانی 
شوسف، عملیاتی شد. به گزارش»خراسان جنوبی«  پس از سفر دی 9۷ 
استاندار به نهبندان و درخواست مردم منطقه مبنی بر شبانه روزی شدن مرکز 
بهداشت و درمان شوسف، با دریافت مجوز و به کارگیری سه پرستار، خدمات 

به صورت شبانه روزی تیپ 2 در این مرکز ارائه می شود.

اولویت هزینه کرد منابع استانی زیرکوه
دروگر - سهم زیرکوه از محل منابع استانی 26 میلیارد و 28 میلیون تومان 
تعیین شد. فرماندار زیرکوه در کمیته برنامه ریزی شهرستان اعالم کرد که 
این میزان اعتبار برای بهره برداری از 145 پروژه با اولویت مصوبه های سفر 
استاندار، پروژه های قابل افتتاح، مسکن محرومان و جهش تولید در نظر گرفته 
شد.  »عربشاهی« ادامه داد: حمایت و جذب سرمایه گذار برای تولید و اشتغال 
باید در اولویت باشد تا با افزایش روند سرمایه گذاری در منطقه وضعیت کار و 

تولید در مسیر رشد قرار گیرد.

گردهمایی شهرداران و دهیاران درمیان
دهیاران و شهرداران درمیان به منظور تبادل نظر گرد هم آمدند. خواسته 
فرماندار درمیان از دهیاران و شهرداران شهرستان در این جلسه، جذب منابع و 
امکانات به منظور بهبود زیرساخت ها در شهرها و روستاها بود. »بخشی« توصیه 

هایی هم به دهیاران و شهرداران به منظور جلوگیری از شیوع کرونا داشت.

لزوم دفن اصولی زباله ها
محل های دفن زباله در نهبندان بر اساس ضوابط زیست محیطی و طرح 
جمع آوری، باید اصولی باشد.فرماندار نهبندان درکارگروه مدیریت پسماند 
و مخاطرات زیست محیطی شهرستان، با توجه با اهمیت داشتن طرح جامع 
پسماند در شهرستان تاکید کرد که برای پسماندهای شهرستان دو نقطه 
جداگانه در بخش مرکزی و شوسف با پیشنهاد اداره محیط زیست و آب منطقه 
ای شهرستان در نظر گرفته شده است تا هر چه سریع تر طرح به سرانجام برسد.
»بیکی« ادامه داد: در نقاطی که تخلیه زباله ها توسط افراد انجام می شود 
شهرداری نهبندان و شوسف در این باره اطالع رسانی الزم را انجام دهند و از 

تخلیه زباله ها در نقاطی که مورد تایید کارگروه نیست، جلوگیری به عمل آید.

بخشش بزرگ
دو جوان جمعیت هالل احمر بشرویه با هدف کمک به جلوگیری از شیوع کرونا، 
هزینه مراسم ازدواج شان را به فرزندان یتیم بخشیدند.  »رمضانیان« رئیس 
جمعیت هالل احمر بشرویه گفت: عماد امیری، نجاتگر پایگاه امداد و نجات و 
فریبا جاللی، دبیر کانون جوانان بشرویه در اقدامی بشردوستانه تصمیم گرفتند 
در مراسمی ساده ، زندگی مشترک شان را آغاز و شادی شان را با فرزندان یتیم 

خانه افق روشن تقسیم کنند.

چهارمین مرحله رزمایش مومنانه
چهارمین مرحله رزمایش کمک های مومنانه در بشرویه آغاز شد.

سرهنگ »حسنی« فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بشرویه در این رزمایش 
گفت: در این مرحله هزار بسته غذایی در بین نیازمندان بشرویه توزیع می شود.

از گوشه و کنار استان

سهم 2۴ میلیاردی 
سربیشه از منابع استانی 

سهم سربیشه از محل منابع استانی 24 میلیارد 
و 231 میلیون تومان است. »محمدی« فرماندار 
این  ریزی  برنامه  کمیته  جلسه  در  سربیشه 
شهرستان اعالم کرد که اولویت تخصیص اعتبار 
با پروژه های زیرساختی، نیمه تمام و آب رسانی 

به روستاییان خواهد بود.

ضرورت ایجاد کارگروه 
فضای مجازی

تشکیل کارگروه تولید محتوای فضای مجازی 
فرماندار  »بیکی«  است.  ضروری  نهبندان  در 
فضای  و  فرهنگی  شورای  جلسه  در  نهبندان 
مجازی شهرستان اعالم کرد که موضوع تبلیغات 
اسالمی در شهرستان باید عمومی شود و مردم 
نیز از آن مطلع شوند. حجت االسالم »رضایی« 
ضمن  هم  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
تاکید بر تقویت علمی و آموزشی روحانیون گفت 
که هیئت اندیش ورز در شهرستان تشکیل و از 
جوانان هیئتی و با استعداد به طور حتم استفاده 

می شود. 

 خرید تضمینی  1900
 تن گندم وجو 

هزار و 900 تن گندم و جو توسط دو مرکز خرید 
در بشرویه به صورت تضمینی خریداری شد.

بشرویه  کشاورزی  جهاد  مدیر  »سرچاهی« 
در بازدید فرماندار شهرستان از مراکز خرید 
تضمینی جو و گندم بشرویه اعالم کرد که خرید 
همچنان ادامه دارد و سال گذشته نیز کشاورزان 
شهرستان هزار و 534 تن گندم و جو تحویل 

مراکز خرید دادند.

دستورهای فرماندار 
برای »چاه سالم«

فرماندار نهبندان در بازدید از روستای چاه سالم 
بخش شوسف شهرستان پس از شنیدن خواسته 
مشکالت  رفع  برای  روستا،  این  اهالی  های 
دستور داد. به گزارش»خراسان جنوبی« خرید 
چهار پنل خورشیدی، خرید پمپ بادی آب برای 
چاه، احداث یک سرویس بهداشتی برای اهالی 
روستا، هماهنگی با شبکه بهداشت درباره حضور 
تیم پزشکی، تحویل تنور گازی، پیگیری درباره 
تانکر ثابت آب، ساخت مسکن و تیغ زنی جاده از 
مواردی بود که مقرر شد در اسرع وقت اقدام شود.

مهر اجرا بر ۴0  درصد 
مصوبه های سفر طبس

به  استاندار  سفر  های  مصوبه  درصد   40
روستاهای طبس صد درصد اجرایی شد. معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار در جلسه بررسی 
بخش  و  زرگاه  نایبند،  روستاهای  مشکالت 
دستگردان طبس خاطرنشان کرد: در  جریان 
سفر 25 اردیبهشت استاندار به طبس، بازدید 
شهرستان  این  مختلف  روستاهای  از  سرزده 

رقم خورد.
»میرجعفریان« ادامه داد: به منظور رفع نیازهای 
موجود و مسائل مطرح شده توسط مردم، 39 
مصوبه در دستور کار ادارات و دستگاه های 
اجرایی قرار گرفت.او با اشاره به این که کمتر از 
دو ماه از سفر استاندار به روستاهای طبس می 
گذرد، متذکر شد: در همین بازه زمانی کوتاه 15 
مصوبه از مجموع 39 مصوبه مطرح شده، وارد 
مرحله اجرایی شد.به گفته او براساس تصمیم 
های گرفته شده، همه اداره ها مکلف شده اند 

بقیه مصوبات را تا پایان سال 99 نهایی کنند.

2 واژگونی و 3 کشته
واژگونی یک دستگاه لودر در قهستان و یک سواری 
ام. وی. ام در محور روستایی خرو، سه کشته برجای 
گذاشت. سرهنگ »عباسی« رئیس پلیس راهور 
استان اعالم کرد که بر اثر  واژگونی یک دستگاه لودر 
در قهستان درمیان راننده 43 ساله لودر و سرنشین 
14 ساله آن در دم جان باختند. به گفته وی با توجه به 
این که واژگونی لودر در دره زمین کشاورزی رخ داده 
و در معبر نبوده است، کارشناسان اداره کل تعاون، 
 کار و رفاه اجتماعی علت حادثه را بررسی می کنند.

رئیس پلیس راه استان هم گفت: طی واژگونی 
سواری ام. وی. ام که در کیلومتر 22 محور روستایی 
خرو - طبس رخ داد ، راننده، مصدوم و سرنشین 
که دختربچه ای شش ساله بود فوت کرد. سرهنگ 
»رضایی« علت حادثه را تخطی از سرعت مطمئن در 

پیچ اعالم کرد.

با خبرنگاران

 6 مدیر موظف
 به رفع مشکل 3 روستای سربیشه

استاندار به صورت سرزده به بازدید از سه روستای سربیشه رفت و 6 مدیر برای 
رفع مشکالت موظف شدند. به گزارش خبرنگار ما، »معتمدیان« در این بازدید 
با اهالی روستاهای نوغاب، دستگرد و کیدشت بخش مرکزی شهرستان 
سربیشه گفت و گو کرد. او به منظور پاسخ به مطالبات اهالی این روستاها، 
موارد را به صورت تلفنی در حوزه های بنیاد مسکن انقالب اسالمی، جهاد 
کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، صدا و سیما، راهداری و حمل و نقل 
جاده ای و شرکت گاز استان پیگیری کرد. بررسی کارشناسی مشکالت موجود 
و تعیین بازه زمانی مشخص برای رفع آن ها از دستورهای استاندار به فرماندار 

شهرستان و مدیران مرتبط بود.

چند خط خبر

*مهندس» عابدینی« رئیس جمعیت هالل احمر زیرکوه گفت:350 بسته کمک 
معیشتی شامل کنسرو، چای، قند، شکر، حبوبات و برنج  بین آسیب دیدگان 
خشکسالی در روستاهای کرت آباد، دارج سفلی، دارج علیا، جیم آباد، نخرود 

و... شهرستان توزیع می شود.
*مدیر عامل انجمن CBR استان به همراه جمعی از مسئوالن سربیشه از وضعیت 
معلوالن روستای کالته سرهنگ بخش مرکزی سربیشه بازدید کردند و درجریان 

مشکالت و خواسته های آن ها قرار گرفتند.
*مانور اطفای حریق پاسگاه ویژه منابع طبیعی سربیشه در ایستگاه تولید نهال 

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برگزار شد. 
*با هدف گسترش فرهنگ کتاب و کتاب خوانی نمایشگاه بزرگ کتاب قاین طی 
مراسمی گشایش یافت. در این نمایشگاه 10 هزار جلد کتاب به نمایش درآمد.
*»حسین جهانیان« در مراسمی به عنوان اولین مسئول بسیج جامعه پزشکی 

بشرویه معرفی شد.

واکسیناسیون 100 هزار دام سربیشه
از ابتدای سال بیش از 100هزار دام با هدف مقابله علیه بیماری های مشترک 
در سربیشه ایمن سازی شد.دکتر»هادی کاووسی« سرپرست شبکه دامپزشکی 
سربیشه گفت: مقابله با برخی از بیماری ها از جمله هاری، تب مالت و شاربن با انجام 
واکسیناسیون دام ها و حذف الشه دام آلوده از چرخه مصرف انسانی انجام می شود 
که به همین منظور کارکنان این شبکه از ابتدای سال 51۷  قالده سگ علیه هاری، 
بیش از 30هزار راس بره و بزغاله را علیه بروسلوز )تب مالت( و بیش از۷1 هزار دام 

سبک وسنگین را علیه بیماری شاربن ایمن سازی کردند.

لزوم برخورد قاطع با توزیع کنندگان مواد 
مسئوالن بخش نیمبلوک درجلسه ای که به منظور 
شد  برگزار  وعفاف  حجاب  هفته  داشت  گرامی 
با  خواهان برخورد قاطع دستگاه قضایی بخش 
توزیع کنندگان مواد مخدر، برخورد پلیس فتا با 

اختالف افکنان در شبکه های مجازی و... شدند.
»خسـروی« بخشـدارنیمبلوک گفـت: دسـتگاه های 
متولی باید نظـارت خـود را در حوزه عفـاف و حجاب 
افزایش دهنـد و در ایـن  باره بـا عزمی جدی تـر اقدام 

کنند.امام جمعه خضری دشـت بیـاض نیز محوریت 
برنامه های هفتـه عفاف و حجاب را نگاه به آسـیب ها 
برپایـی نمایشـگاه درفضـای مجـازی،  و  دانسـت 
تجلیـل از بانـوان محجبـه بـا محوریـت جامعـه بسـیج 
زنـان در ادارات، فضاسـازی شـهر، برگـزاری برنامـه 
هـای فرهنگـی عفـاف وحجـاب و... را از اقدامـات 
پیش بینی شـده برای ایـن هفته در بخـش نیمبلوک 

اعـالم کرد.

 خلع ید 1653 مترمربع
 اراضی ملی درمیان

هزار و 653 مترمربع از اراضی ملی درمیان از یک 
متخلف، خلع ید شد. 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری درمیان از دخل 
و تصرف در زمین های ملی دشت گلورده این شهرستان 
توسط فردی که هیچ مدرک قانونی برای این کار نداشت 
خبر داد و گفت: این فرد، بدون هیچ مجوز قانونی اقدام 
به ساخت بنا در اراضی ملی به متراژ هزار و 653 متر 

مربع کرده بود که با طرح شکایت اداره منابع طبیعی و 
همچنین ورود دستگاه قضایی به این موضوع اقدامات 

قانونی انجام شد. 
»مرادی« افزود: قبل از تخریب بنا و برخورد قانونی 
چندین بار هشدارهایی به این فرد داده شد اما به دلیل 
همکاری نکردن این فرد برابر قانون با وی برخورد و 

اراضی متصرفه آزاد سازی شد.

بانوی گمشده در سربیشه پیدا شد
جست و جوی هشت ساعته تیم های امدادی سبب شد تا خانم گمشده ای در 
سربیشه پیدا شود.رئیس جمعیت هالل احمر اعالم کرد که با اعالم نیروی انتظامی 
مبنی بر مفقودی بانوی 35 ساله ای در محدوده روستای ماخونیک شهرستان، 
سه تیم امدادی برای جست وجو به منطقه اعزام شدند.»ا... یار توسلی نیا«  افزود: 
نیروهای امدادی با همکاری نیروی انتظامی و اهالی منطقه پس از 8 ساعت عملیات 
جست و جو گمشده را در 3 کیلومتری شرق روستا پیدا کردند.وی ادامه داد: حادثه 

دیده پس از بررسی سطح هوشیاری، سالم تحویل خانواده و مراجع مربوط شد.

جذب 100 میلیاردی تسهیالت 
اشتغال روستایی 

بیش از 100 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی در خوسف جذب 
شد. فرماندار خوسف گفت: از محل کارگروه ملی اشتغال زایی، سه طرح 
در کارگروه های استانی و شهرستانی مصوب شده است. »شفیعی« 
بیشترین دریافت تسهیالت اشتغال زایی را مربوط به احداث کارخانه های 
فراوری، محصوالت کشاورزی و دامی و توجه ویژه به منابع طبیعی اعالم 
و اظهارکرد که باتوجه به ظرفیت های شهرستان در بخش های کشاورزی 
و روستایی بیشترین میزان اشتغال زایی روستایی جذب شده است. او با 
اشاره به این که  جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی بسیار اهمیت دارد 
گفت: بیشترین سرمایه گذاری خارجی در استان در خوسف جذب شده 
است که می توان به کارخانه چدن کویر خاوران، فوالد و نورد، نیروگاه 

خورشیدی و بتن آماده اشاره کرد.

سرگردانی مردم تا کی؟

نیاز اورژانسی پزشکی قانونی 
نهبندان به ساختمان دایمی

مدیرکل پزشکی قانونی از مسئوالن و خیران خواست برای ساخت 
ساختمان پزشکی قانونی در نهبندان، این اداره کل را یاری کنند. 
»جعفرزاده« ادامه داد: فرمانداری نهبندان یک ساختمان به صورت امانی 
در اختیار پزشکی قانونی قرار داده است تا معاینه اجساد در آن جا انجام 
شود. او با بیان این که، مشکل عمده در نهبندان نبود سالن تشریح و معاینه 
است، افزود: اجسادی که شرایط الزم برای بررسی آن ها در شهرستان 
وجود ندارد به مرکز استان فرستاده می شود.او ادامه داد: نبود پزشک 
تمام وقت هم نارضایتی نهبندانی ها را به دنبال داشته است و متقاضی 
پزشک تمام وقت برای این مجموعه شدند، که از طریق سهمیه تعهد 
خدمت، یک نفر را استخدام کردیم.به گفته او چارت استخدامی برای 
همه شهرستان های استان وجود دارد و نیاز است تا خیران پای کار بیایند 
و فضای فیزیکی مهیا شود تا ظرفیت خالی مانده در استان مورد استفاده 
قرار گیرد و مردم از سرگردانی خارج شوند.او ادامه داد: پس از بررسی، 
فضایی در کنار بیمارستان شهید آتشدست نهبندان برای ساختمان 
پزشکی قانونی در نظر گرفته شد که می تواند به دانشگاه علوم پزشکی 
و بیمارستان هم کمک کند.جعفرزاده افزود: اگر دانشگاه علوم پزشکی 
مجوز بدهد، کار ساخت را شروع می کنیم و می توانیم ساختمان را به 
صورت سوله مدیریت بحران طراحی کنیم و قسمتی از سوله برای معاینه 

تخصصی اجساد تجهیز شود.
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