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اخبار 2
 
خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

اقدامات ژاندارمری
روزنامه خراسان در شماره 2909 به تاریخ 31 تیر 1338در مطلبی در صفحه 6 
آورده است: مدتی است که هنگ ژاندارمری بیرجند در مورد  تخلفات رانندگان 
دست به اقداماتی زده است از آن جمله تاکنون چندین کامیون دو مسافر در روی 
بار داشته توسط ژاندارمری توقیف شده و متخلفین تحویل دادسرا شدند. امید 

است با ادامه این کار از تصادفات و حوادث رانندگی نیز کاسته شود.

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 حالی که قاینات هم در فهرست مناطق قرمز  ●
کرونا قرار گرفته است اما گردشگران طی روزهای 
آخر هفته گذشته به بیناباج آمدند. چرا شورا و دهیاری 

مانع از حضور غیر بومی ها در روستا نمی شود؟
این روزها در ورودی برخی ادارات نوشته شده که  ●

بدون ماسک وارد نشوید اما وقتی داخل می شویم با 
کارمندانی مواجه می شویم که ماسک ندارند. مگر 

قانون فقط برای ارباب رجوع نوشته شده است؟
برخی مسئوالن در حالی بر رعایت حجاب تاکید  ●

می کنند که انگار از بازار خبر ندارند. در برخی مغازه 
ها مانتوهایی عرضه می شود که پارچه های آن 
بسیار نازک است و حتی یک دکمه هم ندارد. وقتی 
چنین کاالهایی عرضه می شود چطور توقع داریم 
رعایت شود. از سوی دیگر پوشش های مربوط به 
حجاب از جمله چادر و مانتوهای مناسب به حدی 
گران است که به راحتی نمی توان برای خرید آن 

اقدام کرد.
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گشت وگذاری در شهر

همشهری گالیه دارم

انصـاری- در بیرجنـد کـودک کارتـن خـواب نداریـم و مرکـز سـرپناه شـبانه بـا 
ظرفیـت 2۵ نفـر مختـص معتـادان پرخطـر و کارتـن خـواب اسـت کـه بـه طـور 
میانگیـن 1۵ نفـر بـه ایـن مرکـز مراجعـه و خدمـات رایـگان دریافـت مـی کننـد.
مدیر بهزیسـتی بیرجند در نشسـت با خبرنـگاران از فعالیت 24مرکـز در حوزه 
توان بخشـی بهزیسـتی این شـهر، خبر داد و گفت: از سـال گذشـته برای اولین 
بار والدین کارمندی که فرزند معلول شـدید و خیلی شـدید زیر 12 سـال دارند 
بـا معرفـی از بهزیسـتی مـی تواننـد از خدمـت نیمـه وقـت اسـتفاده کنند و سـال 

گذشـته 3۷ نفـر از این طـرح بهره مند شـدند.
 »شـرفی« از مناسـب سـازی 3۷ درصدی اماکن عمومـی و ادارات بیرجند خبر 
داد و گفت: سال گذشـته ۷۵ درصد مصوبات کمیته مناسب سازی شهرستان 

اجرایی شـده است.
 بـه گفتـه وی طـی سـال گذشـته 2۷ کـودک بـه عنـوان فرزنـد خوانـده تحویـل 
خانـواده هـا شـدند و هـم اکنـون 29 خانـواده در شهرسـتان در نوبـت تحویـل 

گرفتـن فرزنـد از بهزیسـتی هسـتند.

10 تن روغن جامد در خط توزیع

بازار روغنی شد

ضحی - بعد از نایابی یک هفته ای روغن جامد در بیرجند یک محموله 10تنی 
روغن رسید. به گزارش خبرنگار ما، 14 تیر خبر افزایش قیمت روغن جامد و 
مایع منتشر شد و در پی این موضوع کمیابی آن رخ داد تا جایی که در یک هفته 
گذشته خبری از روغن جامد در واحدهای فروش نبود اما روز گذشته محموله 
ای از این کاالی پر مصرف به مرکز استان رسید. »شریف«رئیس اتحادیه خواربار 
فروشان بیرجند به خبرنگار ما گفت: این محموله 10 تن وزن دارد و هر حلب 
روغن با قیمت 49هزار و۵00تومان در حال توزیع بین مراکز فروش شهر است.

ساعت کار جدید 

13:۴5 اداره تعطیل   

ساعت کاری ادارات استان از امروز 23 تیر تا 31 مرداد تغییر می کند اما مراکز 
درمانی و دیگر واحدهای خدمات رسان مکلف به ارائه خدمات مناسب و شبانه 
روزی هستند. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گفت: بخشنامه تغییر 
ساعت کاری در راستای ضرورت صرفه جویی در مصرف برق در فصل گرما اعمال 
می شود. به گفته »حسینی« ساعت کار ادارات و دستگاه های اجرایی طی شنبه تا 

چهارشنبه از ساعت 06:4۵ تا 13:4۵ و پنج شنبه تا 12:4۵ است.

توسعه باندهای دوم، اولویت اول استان
راهگذرهای داخلی و بین المللی عبوری از استان، موقعیت خراسان جنوبی را در 
بخش  جاده ای، ریلی و هوایی ممتاز کرده است بنابراین توسعه باندهای دوم جاده 
ای، اولویت اول استان است. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در جلسه 
شورای هماهنگی راه و شهرسازی گفت: هر چه جاده یک طرفه باشد، حوادث 
ناگوار جاده ای و تصادفات کاهش می یابد و با همه محدودیت های منابع در کشور، 
تزریق های مالی قابل توجهی به استان انجام شد و باید با همت مدیران در راستای به 
نتیجه رساندن پروژه ها هدف گذاری شود. »میرجعفریان« همچنین در نشست ایجاد 
زیرساخت های منطقه گردشگری بند دره بیرجند گفت: بهره برداری هر چه سریع 
تر از پروژه بند دره، مهم ترین تکلیف برای دستگاه هاست.  به گفته وی از آن جا که به 
سازی منطقه گردشگری بنددره انتفاع عمومی را به همراه دارد  بنابراین دستگاه 
ها مکلف هستند اجرای تعهدات خود در این مجموعه را در اولویت کارها قرار دهند 

گردو هم  الکچری شد
ضحی- این روزها، گرانی اجناس نقل محافل زیادی است و کمتر جایی پیدا 
می شود که حکایتی از افزایش قیمت کاالیی در آن مطرح نباشد. در میان همه 
این اجناس، رشد یک باره قیمت گردو تعجب خیلی ها را برانگیخت تا جایی که 
روز گذشته با قیمت های 120، 110 و 8۵ هزار تومان عرضه شد و به نوعی 
نرخ آن از یک کیلو گوشت قرمز هم پیشی گرفت. برخی از شهروندان معتقدند 
بازار گردو به این دلیل بی حساب وکتاب شده است که برخی به هر قیمتی که 
بتوانند گردو را به مردم عرضه و خارجی یا ایرانی بودن را بهانه افزایش قیمت 
آن مطرح می کنند در حالی که ایرانی وخارجی بودن آن چندان برای مشتری 
قابل تشخیص نیست. رئیس اتحادیه خواربار فروشان بیرجند گفت: مهم ترین 
علت گرانی این روزهای گردو این است که فصل برداشت نیست وتقاضای مردم 

برای خرید سبب افزایش قیمت شده است.
به گفته »شریف« گردو قیمت خاصی ندارد که بتوان برای آن تعیین کرد.

بمب قیمت ها،»قندی« شد
خسروی- در روزهایی که هنوز بازار مرغ به ثبات 
نرسیده است، زمزمه افزایش قیمت گوشت قرمز به 
گوش می رسد و اتیکت رشد قیمت روی برنج، روغن، 
لبنیات، تخم مرغ، شکر و ... نصب شده که حاال به قند 
رسیده است و قیمت هایی از 4۵ تا 48 هزار تومان برای 
یک بسته پنج کیلویی مطرح می شود و فروشندگان هم 
قیمت شکر و خرید این کاال با ارز آزاد را از دالیل این 

موضوع مطرح می کنند.فروشنده ای قیمت هر بسته 
پنج کیلوگرمی قند را 4۷ هزار و ۵00 تومان بیان و 
با اشاره به افزایش هفتگی قیمت آن اظهارکرد که 
هفته گذشته هر بسته پنج کیلوگرمی 39 هزار تومان 
به فروش می رسید.فروشنده دیگری هم گفت که هر 
بسته پنج کیلوگرمی قند دو ماه قبل، 2۵ تا 3۵ هزار 
تومان بود اما حاال به 48 هزار تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه خوار بار فروشان بیرجند هم در گفت 
وگو با خبرنگار ما از وجود مقدار کافی قند در مرکز 
استان خبر داد وگفت: مشکلی در عرضه قند نداریم به 
هرمیزان که تقاضا باشد بهترین قند با قیمت 46هزار 
تومان موجود است.به گفته »شریف« در چند هفته اخیر 
قند با قیمت 4۵هزارتومان عرضه شده و این هفته هم 

افزایش نرخ نداشتیم.

گروه خبر – بستری شدن  بیش از 1۷0 بیمار تنفسی، 
مرگ ۷3 نفر، تکمیل شدن بخش های بستری و از 
همه مهم تر رسیدن استان به وضعیت هشدار در حالی 
مطرح است که برخی همچنان راجع به این موضوع 
بی تفاوت هستند و چندان توجهی به دستورالعمل های 
بهداشتی ندارند و نمود عینی آن را می توان در معابر و به 
ویژه هسته مرکزی شهر دید. به گزارش خبرنگار ما، در 
حالی استفاده از ماسک در مکان های سرپوشیده و محل 
های تجمع اجباری شده است که در این فضاها نیز نه تنها 
برخی از مراجعان بلکه کارمندان هم چندان تقیدی به 
این کار ندارند. یکی از شهروندان که بدون ماسک برای 
خرید لباس به بازار آمده بود در واکنش به سوال خبرنگار 
ما که پرسید چرا از ماسک استفاده نمی کنید، خندید 
و گفت: هوا گرم است حوصله ماسک زدن ندارم، خدا 
بزرگ است، مبتال نمی شوم. این گونه موارد در حالی 

مطرح می شود که معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند تعداد بیماران حاد تنفسی بستری در بیمارستان 
ها را  1۷8 نفر دانست و گفت: از این تعداد تست کرونای 
8۵ نفر مثبت است. به گفته دکتر »مهدی زاده« از این 
تعداد 1۷ نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند 

که حال عمومی هفت نفر از این بیماران نامساعد است.

تعامل مردم، شرط عبور از شرایط 
کرونایی 

استاندار هم تعامل و همراهی مردم در رعایت پروتکل 
های بهداشتی را شرط اصلی برای عبور از شرایط بحرانی 
موجود دانست و گفت: اگر همکاری مردم نباشد در 
مدیریت بیماری توفیقی نخواهیم داشت. »معتمدیان« 
با اشاره به آمار و مستندات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
اظهارکرد که از 23 فروردین که بازگشایی مشاغل و 

اصناف مطرح شد، طی دو ماه شرایط استان عادی بود 
و حتی موارد ابتالی بیماری به صورت کاهشی گزارش 
می شد،بنابراین بازگشایی ها چندان تأثیری در افزایش 
آمار مبتالیان نداشت. وی متذکر شد: به گواه آمار بیش از 
60 درصد موارد ابتال به بیماری نشئت گرفته از حضور 
در مهمانی ها و تجمعات است که آمار بسیار باالیی است. 
به گفته وی در شرایط موجود، از مهم ترین اقدامات این 
است که کانون های پرخطر مثل مراکز درمانی شناسایی 
شود  و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در آن ها بیشتر 
مدنظر قرار گیرد تا کادر درمانی، بیماران و مراجعین از 

آسیب مصون بمانند.
 وی  ذکر  این  نکته را الزم دانست    که عادی شدن شرایط 
برای مردم وکاهش حساسیت ها  سطح آسیب را افزایش 
می دهد و  مردم باید این واقعیت را بپذیرند که برای 

کرونا واکسن یا دارویی کشف نشده است.

 کارتن خواب 
بیرجندی

 نداریم

چاپ ۲۱ کتاب از سخنان 
رهبر انقالب در استان

21عنوان کتاب با موضوع رهنمود ها و سخنان 
در  مختلف  اقشار  برای  انقالب  معظم  رهبر 
خراسان جنوبی منتشر شد. رئیس بسیج اقشار 
سپاه انصارالرضا)ع( گفت:این کتاب ها توسط 
انتشارات عصر جوان و هر کدام در هزار نسخه 

به چاپ رسید و در سراسر کشور توزیع می شود.
به گفته »عقیلی پور«  این کتاب ها شامل گزیده ای 
از سخنان و فرمایش های رهبر معظم انقالب در 
جمع اقشار مختلف مردم از سال 69 است که با 
عنوان های سخنان ایشان با استادان، فرهنگیان، 
دانش آموزان، کارگران، کارمندان، اصناف، 
پزشکان،  مهندسان،  کسوتان،  پیش  عشایر، 
حقوقدانان، ورزشکاران، رسانه، فضای مجازی، 
زنان، مداحان، هنرمندان، دانشجویان و دست 

اندرکاران رسانه منتشر شده است.
کتاب  عنوان  هفت  تالیف  از  همچنین  وی 
درخصوص بیانیه گام دوم انقالب خبر داد و گفت: 
در این آثار راهکار های اجرایی شدن این بیانیه در 
عناوین سبک زندگی اسالمی، اقتصاد، معنویت 
و اخالق، علم و پژوهش، عزت ملی، عدالت، 

استقالل و آزادی ارائه شده است.
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مهر تفاهم نامه تحقق خواسته 20 ساله معدن داران نهبندان خشک شد

برق رسانی به شاهکوه 
فقط استخاره

حجت االسالم بخشی پور: تفاهم نامه ای با راه و 
شهرسازی برای تولید مسکن ماندگار منعقد شده 

و قرار است در جلسه ای با نظر استاندار درباره 
سرمایه گذار و ... بررسی شود

مدیر کل اوقاف با آن هایی که در خصوص موقوفات ایجاد 
مطالبه می کنند در حالی که کارشان به طور قطع در 
زمینه احیای موقوفات است، همصدا شد و نشست روز 
گذشته با رسانه ها آتش مطالبه گری در این خصوص 
را پر حرارت کرد. او  به ظاهر  دل پردردی دارد از برخی 
دستگاه های دولتی که متاسفانه  به حق و حقوق موقوفه 
مورد تصرف خود بی توجه هستند. گویا بعضی از ادارات 
به حق و حقوق موقوفات بی رحمانه تیغ کشیده اند. 
حجت االسالم »بخشی پور« اگرچه همه ادارات را که به 
تناول موقوفات مشغول اند نام نبرد ولی برخی ادارات 
را به طور رسمی معرفی کرد و از شرکت گاز، برق و آبفای 
روستایی و ... نام برد و مدعی شد این ها حق و حقوق 
موقوفه مورد تصرف خود را رعایت نمی کنند. اکنون این 
سوال مطرح است که چه مقامی باید احیای حقوق بکند 
و این دستگاه های دولتی که به ظاهر مستاجر هستند 
ولی حق و حقوق موقوفه را به درستی نمی پردازند، وادار 
کند که از موقوفه خوری دست بردارند و حق موقوفه 
را بپردازند تا جلوی تضییع وقف گرفته شود.مدیر کل 
اوقاف و امور خیریه گفت: با وجود داشتن پذیره، حق و 
حقوق اوقاف و امور خیریه را به درستی نمی دهند ولی در 
صورت پرداخت پذیره واقعی بخش زیادی از امور اوقاف 

انجام می شود. 
حجت االسالم »بخشی پور« تاکید کرد: زمین های بدون 

استفاده وقفی در بیرجند زیاد نیست و قسمتی هم واقف، 
قید خاصی مطرح کرده است و در حالی که درآمد ندارد 
در حال خراب شدن است و در این بین فقط حسینه امام 
رضا )ع( درآمد دارد و سرپاست. به گفته وی، بخشی از 
زمین های وقفی در بیرجند هم متولی دارد و در  اختیار 
اداره اوقاف و امور خیریه نیست که برای آن ها تصمیم 
گیری شود. وی درباره برخی موارد خاص اظهارکرد: 
از 600 سهم در خیابان انقالب یک مورد متعلق به 
اوقاف است و زمین های کنار دانشگاه در بلوار پیامبر 
اعظم)ص(، وارد محدوده خدمات شهری نشده است 
و پس از آن می توان کاربری و طراحی تعریف کرد. مدیر 
کل اوقاف با اشاره به این که واگذاری زمین های وقفی 
در قالب مشارکت و میزان سرمایه گذاری طرفین است، 

در مورد ساخت مسکن در زمین های وقفی گفت: تفاهم 
نامه ای با راه و شهرسازی برای تولید مسکن ماندگار 
منعقد شده و قرار است در جلسه ای با نظر استاندار در 
مورد سرمایه گذار و ... بررسی شود تا موقوفه هم به انتفاع 
برسد و مردم از مسکن برخوردار شوند. وی فعالیت های 
این اداره کل در بخش های عمران، فرهنگ، حقوقی و 
ثبتی را تشریح کرد و ادامه داد: سال گذشته در بخش 
عمرانی 14 نیروگاه خورشیدی با 14 میلیارد ریال 
اعتبار اجرا شد و هشت پروژه امسال در دست اقدام 
است. بهره برداری از 9 سقاخانه ، تکمیل و بهره برداری از  

سوله کارگاهی و تجاری، 65درصد پیشرفت ساختمان 
تجاری موقوفه در بیرجند، ادامه عملیات ساختمان 
تجاری اقامتی در کاروانسرای علیای سرایان، الیروبی 
17 قنات، انعقاد قرارداد سرمایه گذاری برای مرمت و 
احیا باغ بهلگرد و احداث مزرعه و باغ کشاورزی در قاین 
و... از دیگر اقدامات است. حجت االسالم بخشی پور 
همچنین برگزای 19 طرح فرهنگی، آرامش بهاری، 
ضیافت الهی، آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد، نشاط 
معنوی، بصیرت عاشورایی، ثبت 73 موقوفه از سال قبل، 
دوره آموزشی مبلغان بومی و هیئت امنا امامزادگان، 
طرح نسیم انتظار در نیمه شعبان، توزیع بسته های 
غذایی، بهداشتی و افطاری، پتو برای سیل زدگان و... را 
از اقدامات حوزه فرهنگی بیان کرد. وی به عملکرد حوزه 
حقوقی هم پرداخت وگفت: با تعامل با اداره های ثبت 
اسناد 623 سند مالکیت برای اراضی وقفی صادر شد و 
اوقاف و امور خیریه استان در ارزیابی طبقه مناطق کشور، 
رتبه اول را به دست آورد. به گفته وی سال قبل 68 پرونده 
حقوقی و قضایی مطرح بود که از این تعداد 58 پرونده 
منتهی به صدور رای و 55 مورد به نفع اوقاف و امور خیریه 
و فقط سه پرونده علیه آن بود و البته 10 مورد دیگر منتهی 
به صدور رای نشده است. بنا به آمار وی امسال هم 21 
رای به نفع موقوفات بوده و علیه آن رای صادر نشده و 57 

پرونده دیگر در حال رسیدگی است.

دل پردرد مدیر کل از برخی ادارات دولتی 

وقف خوری برخی دستگاه ها 

اکبری- بیش از 20 سال است که مولدهای برق 
معادن  فعال  های  دستگاه  خسته  حرکت  یاریگر 
عسلویه معدنی خراسان جنوبی است و برق رسانی 
به معادن نهبندان در صدر خواسته ها برای توسعه 
معدنی شهرستان قرار دارد. هر چند مدتی است 
توافق برای برق رسانی به این معادن انجام و مهر و 
امضای تفاهم نامه برای برق رسانی به این معادن 
و  مطالعه  مقدماتی  مراحل  و  است  شده  خشک 

تعهدات تامین اعتبار و ... را گذرانده اما هنوز عملیات 
اجرایی آن آغاز نشده است. آن طور که از گفته ها 
برمی آید ابر پروژه زیرساختی شهرستان کمتر توسعه 
یافته نهبندان این روزها برای انتخاب پیمانکار و 

مناقصه گذاری به استخاره نشسته است.
چرخ  که  دهد  می  نشان  داران  معدن  های  گفته 
نبود  سبب  به  معدنی  مواد  استحصال  و  فراوری 
زیرساخت های برق و آب مدت هاست لنگ می زند و 

تعلل در اجرای چنین کالن پروژه ای سبب سوختن 
بسیاری از فرصت های شغلی و هزینه تراشی های 

متعدد شده است.

قابلیت پوشش 50 معدن
با   فرماندار نهبندان در گفت و گو با خبرنگار ما 
اشاره به تصویب این طرح در سال گذشته با قابلیت 
پوشش 50 معدن در شاهکوه و مناطق چاهداشی، 
دهسلم، طالی هیرد و ...، می گوید: طی تفاهم نامه 
چهارجانبه میان صمت، توانیر، استانداری و ایمیدرو 
طرح برق رسانی به شاهکوه با انجام مطالعات و تهیه 
طرح و ... با اعتبار حدود 270 میلیارد تومان در 
خرداد رنگ اجرا به خود گرفته و اکنون در مرحله 
»بیکی«  به گفته  پیمانکار است.  تعیین  و  مناقصه 
منتظر  باید  و  است  تهیه  دست  در  مناقصه  اوراق 
تامین  مدت  این  طی  اما  بمانیم  پیمانکار  تعیین 
زمین و تحویل مسیر انتقال و دیگر تعهدات استان و 

شهرستان در حال پیگیری است.

سبد بودجه استانی 3 شهرستان اعالم شد

اولویت بودجه ای با پروژه های ناتمام

با نزدیک شدن پایان سال مالی 98 این روزها کمیته 
های برنامه ریزی شهرستان ها یکی پس از دیگری 
درحال برگزاری است تا منابع مورد نیاز پروژه های 
دارای اولویت و ناتمام از محل منابع استانی مشخص 
شود و مدیران هر دستگاه چانه زنی های الزم را برای 
طرح های اولویت دار خود مشخص کنند. آن طور که 
»موسوی« از سرایان گزارش داد، بنا به گفته فرماندار 
سهم شهرستان از منابع تملک دارایی های استان 19 
میلیارد و 521 میلیون تومان است که باید صرف 118 
پروژه شود. »رسولی مقدم« با اشاره به اختصاص یک 
میلیارد و 600 میلیون تومان از محل تبصره 199، ادامه 
داد: با استفاده از توان بخش خصوصی در قالب پروژه 
های قابل واگذاری می توان از این منابع استفاده کرد.
او با تشریح اولویت های توزیع منابع شهرستانی با توجه 
به هدر رفت 42 درصدی منابع آبی به دلیل فرسودگی 
شبکه های انتقال و توزیع ،یکی از این اولویت ها را به 
سازی و نوسازی شبکه ها اعالم و اظهارکرد که مدیران 
باید در مبادله موافقت نامه سرعت و جدیت الزم را داشته 
باشند و معاونت برنامه ریزی فرمانداری باید با طراحی 
برنامه ماهانه گزارش پیشرفت در اجرا تا بهره برداری 
را تهیه کند.دیگر خواسته  او پیگیری مجدانه برای به 
سرانجام رساندن پروژه ها تا هفته دولت و نهایت دهه 
فجر بود.به گفته او برخی از طرح ها به دلیل طوالنی 
شدن جزو پروژه های فرسایشی به حساب می آید که 
باید همت بر اتمام این پروژه ها گذاشت و از جمله آن می 
توان به تکمیل زمین چمن مصنوعی سرایان اشاره کرد 

که 10 سال از شروع آن می گذرد.به گزارش خبرنگار ما، 
فرماندار درمیان نیز در کمیته برنامه ریزی شهرستان، 
اولویت های اعتباری و عملیاتی منطقه را اجرایی کردن 
مصوبه های سفر استاندار، پروژه های دارای تفاهم نامه 
با بنیاد علوی کشور، تامین زیر ساخت مسکن محرومان 
و تکمیل پروژه های ناتمام با درصد پیشرفت فیزیکی 
باال اعالم و بر اجرای با کیفیت پروژه ها و تسریع در روند 
احداث و تکمیل آن ها برای بهره مندی مردم شهرستان 
و آمادگی دستگاه های اجرایی برای افتتاح پروژه های 
مدنظر  هفته دولت در  امسال تاکید کرد.»حسینعلی 
بخشی« منابع اعتباری امسال شهرستان را 27 میلیارد 
و 19 میلیون تومان و معادل 1.8 درصد کل منابع 
استانی اعالم کرد که این میزان منابع برای اجرای 115 
پروژه ابالغ شد.بنابر گزارش خبرنگار ما از نهبندان نیز 
فرماندار این شهرستان هم در کمیته برنامه ریزی اعالم 
کرد که منابع تخصیص یافته از محل اعتبارات استانی 
برای شهرستان  بیش از 31 میلیارد تومان در قالب 113 
پروژه در نظر گرفته شد. به گفته »مجید بیکی« نکته حائز 
اهمیت این است که امسال اولویت با پروژه های نا تمام 
شامل مصوبه های سفرهای شهرستانی، طرح های با 
قابلیت بهره برداری در سال 99 با تخصیص ویژه، تامین 
زیر ساخت های مسکن محرومان، پروژه های زکات طبق 
فهرست اعالمی به شهرستان ها، پروژه های جهش 
تولید و تفاهم شده با دستگاه  ها  در سال 99 و رعایت بقیه 
الزامات قانونی مندرج در دستورالعمل اجرایی بودجه و 

تنظیم موافقت نامه هاست. 

از میان خبرها

فقط یک نفر در بشرویه تسهیالت گرفت  

خان بانک ها پیش روی 
مشاغل آسیب دیده از کرونا

پورغزنین - دولت بـرای جبران زیان و ضررهای 
ناشـی از شـیوع ویروس کرونا پرداخت تسهیالت 
به مشـاغل آسـیب دیـده را مصـوب و بـه اسـتان ها 
ابالغ کرد که سـهم خراسـان جنوبی از این منابع 
280 میلیارد تومان بود و در بشرویه نیز خسارت 
دیـدن 345 نفـر از شـاغالن تاییـد شـد و بـرای 
دریافـت تسـهیالت به بانـک هـا معرفی شـدند اما 
آن طور کـه فرماندار بشـرویه در کارگروه اشـتغال 
ایـن شهرسـتان اعـالم کـرد، فقـط یـک نفـر از 
صاحبان مشـاغل آسـیب دیده از کرونا در بشرویه 
موفـق بـه دریافت تسـهیالت شـده اسـت و بقیـه با 
خان بانـک ها بـرای دریافت وام مواجه شـده اند و 
همچنان پشـت باجه های بانک های عامل مانده 
اند.»شـفیعی« تصمیـم را حمایـت از مشـاغلی 
اعـالم کـرد کـه طـی سـال هـای گذشـته بـه دلیل 
نابـه سـامانی اقتصـادی حاکـم بـر جامعـه دچـار 
رکـود شـده انـد و بـا تزریـق منابـع اعتبـاری مـی 
توان آن هـا را دوبـاره به چرخـه تولیـد بازگرداند و 

سـرپا نگه داشـت.
همچنیـن دیگـر برنامـه ای که او بـه آن اشـاره کرد 
حمایـت از سـرمایه گـذاران بـود تـا زمینـه سـاز 

اشـتغال و تولیـد در ایـن شهرسـتان باشـند.
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