
 اولین قدم بخش خصوصی برای زرشک ،از اقدام دولتی 
خبری نیست 

تشکیل کنسرسیوم 
] صفحه 3 [ زرشک  

دستورالعمل عزاداری هیئت ها اعالم شد

برگزاری مراسم محرم به شرط ها و شرو ط ها 
کرونا شیشه عمر ۱۱۸ 

نفر را شکست

آمار فوتی های کرونا در خراسان جنوبی به ۱۱۸ 
نفر رسید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته با. . . 

] صفحه 2 [

اهالی ایثار مهمان  
»خراسان جنوبی « 

2

گپ و گفت بزرگان 
بدون درز به بیرون

] صفحه 2 [

] صفحه 2 [
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االسلام  حجلت  دیلدار  بله  دیلروز  اسلتاندار 
والمسللمین »عبلادی« نماینلده وللی فقیله در 
اسلتان رفلت .در ایلن دیلدار از اصحلاب رسلانه 
دعلوت بله تهیه خبلر نشلده بلود و از گپ بلزرگان 
چیلزی بله بیلرون درز نکلرد کله آیلا ایلن دیلدار 
صرفلا جنبله تبریلک داشلته یلا ایلن کله بلرای 
انتقلال اسلتاندار و درخواسلت هلای مردملی 
در جهلت انتقلال نیافتلن هلم سلخنی بله میلان 

آملده اسلت؟
آقلا  علزاداری  مراسلم  برگلزاری  کله  ایلن  یلا 
ابلا عبلدا... الحسلین)ع( کله بحلث داغ ایلن 
روزهاسلت و همله نلگاه ها به آن سلمت اسلت در 

ایلن نشسلت ...



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2
 
خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

جنازه طفلی 8 روز سرگردان بود

روزنامه خراسـان در شـماره 2976 به تاریخ 23 مهر 1338در مطلبی 
در صفحـه 6 آورده اسـت: در قریه فتـح آبـاد 30 کیلومتری فـردوس بین 
دو نفـر نزاعـی در گرفتـه در نتیجـه طبـق شـکایت شـاکی طفل سـه سـاله 
یکنفـر از آنها فـوت نموده و جنـازه متوفی مدت هشـت روز در بیـن بوده و 
پس از هشـت روز جنازه با تشـریفات قانونی بخاک سـپرده شـد خوبست 
مقامات مربوطـه در اینگونه مواقع در اسـرع وقت رسـیدگی کنند نه پس 
از هشـت روز که جنـازه متعفـن شـود و آثـار جرمـی چنانچه بوده اسـت از 
بیـن رفتـه و عـاوه بـر همـه مـادر داغدیـده 8 روز بـاالی سـر جگرگوشـه 

خـود گریـه و زاری نماید.

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

حجت االسالم 
رضایی: همایش 

های اهال من 
العسل، مراسم 

شب عاشورا 
در مسجد 

عاشورای بیرجند 
و مراسم روز 

قتلگاه، همایش 
شیرخوارگان 

حسینی و دیگر 
همایش هایی که 

هرسال در ایام 
محرم برگزار می 

شد امسال برگزار 
نخواهد شد
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چنـد روز پیش فرزندم بیمار شـد و بـرای درمان  ●
بـه بیمارسـتان نهبنـدان مراجعـه کـردم امـا نـه 
تنهـا پزشـک اطفـال بـه مرخصـی رفتـه بـود بلکـه 
جانشـین هـم نداشـت. آیـا در ایـن شـرایط  شـیوع 
بیمـاری کرونـا و افزایـش هزینـه هـای رفـت و 
آمـد بـه مرکـز اسـتان، مسـئوالن شـبکه بهداشـت 
شهرسـتان نبایـد بـرای رفـع مشـکل مـردم از قبل 

پیـش بینـی هـای الزم را انجـام دهنـد.
برخـی از سـاکنان روسـتای بنـدان پـس از ابتا  ●

بـه کرونـا و بهبـودی هنـوز یـک بسـته حمایتـی 
دریافـت نکـرده انـد در شـرایطی کـه مسـئوالن 
پخـش ایـن بسـته هـا بـه روسـتاهای باالدسـت 
بنـدان رفتـه و در توزیـع خانـه بـه خانـه بسـته های 
حمایتـی و شناسـایی خانـواده هـای درگیـر کرونا 
وارد عمـل شـده انـد.در روسـتای مـا چند شـخص 
را مسـئول پخـش بسـته هـا  کـرده انـد کـه برخـی 
از آن هـا خانـواده هـای نیازمنـد را نمـی بیننـد و 
اقـدام به توزیـع کمک هـای حمایتی بیـن دیگران 

مـی کننـد.

 14 مجوز
 برای دریافت شناسه ملی مردم نهادها

حسین قربانی –14 سازمان مردم نهاد استان مجوز دریافت شناسه ملی 
دریافت کردند. مدیر کل ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران با تاکید بر این 
که یکی از مهم ترین ماموریت های ستاد سامان دهی امور جوانان عینیت 
بخشی به گام دوم انقاب است، گفت:  به دنبال ایجاد نظام مدیریت جوانان 
و توانمندی آن ها برای اثرگذاری در چهار حوزه اجتماعی، فرهنگی، علمی 
و پژوهشی و عقیدتی و مذهبی هستیم. به گفته »عزیزی« ،درحوزه توسعه 
سازمان های مردم نهاد جوانان گام های مهمی برداشته شده است و به ازای 
هر پنج هزار نفر جمعیت باید یک سازمان مردم نهاد وجود داشته باشد که 
این آمار در استان 35 سازمان مردم نهاد است و باید تا پایان افق 1400 به 

50 سازمان  مردم نهاد برسد.

هدیه 31 میلیاردی مردم به نیازمندان

خسروی- در چهار ماه ابتدای امسال، 31 میلیارد 
تومان کمک  های مردمی برای نیازمندان استان 

جمع آوری شد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( روز گذشته 
مرکز  همراهان  و  یاوران  از  تجلیل  مراسم  در 
نیکوکاری تخصصی رسانه یاران، گفت: خبرنگاران 
به دلیل  قلبی که دارند، با هنر قلم مشکات و 
مطالبات مردم را به زیبایی و با امید مطرح می کنند.
»سلم آبادی« با  اشاره به این که نمی توان ارزش 
قلم یک خبرنگار را مشخص کرد، از نیاز به ورود 
نخبگان، سیاسیون و افرادی که در پیشگیری از فقر 

می توانند کمک کنند، سخن گفت و افزود: باید تاش 
کرد از فقر بین نسلی جلوگیری کنیم.

تومانی اختاف سرانه  62 میلیارد  از کسری  وی 
دولت و تامین نیاز نیازمندان و تهیه آن از محل کمک 
های مردمی خبر داد و خاطر نشان کرد: در چهار ماه 
امسال، 31 میلیارد تومان کمک های مردمی جمع 

آوری و بین خانواده ها توزیع شد.
»بهاری« مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری هم 
با اشاره به فعالیت و راه اندازی مرکز نیکوکاری، برون 
سپاری فعالیت ها از بخش دولتی به مردم را حرکتی 
سبک  سبب  اقدام  این  گفت:  و  دانست  پسندیده 

کردن بدنه دولت و تمرکز بیشتر بر بحث های 
نظارتی و حاکمیتی می شود.

مرکز  مالی  و  اداری  معاون  »قاسمی« 
نیکوکاری رسانه یاران هم از تهیه بیش از 
250 خبر، گزارش، متن و محتوا و انتشار 
بیش از 100 کلیپ در فضای مجازی خبر داد 
و گفت: چهار سری جهیزیه برای نوعروسان 
200 بسته بهداشتی نیز  تهیه و دو هزار و 
بین نیازمندان توزیع شد. در پایان تعدادی 
از یاوران و همراهان مرکز نیکوکاری رسانه 

یاران تجلیل شدند.

رونمایی 3 کتاب دفاع مقدس 

همزمان با ایام عید غدیر خم سه عنوان کتاب حوزه 
دفاع مقدس در استان رونمایی شد. مدیر کل بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در این 
مراسم گفت: کتاب »خداحافظ فرمانده« گزیده ای 
از خاطرات شهید حسن جهانیان است که به قلم 

راضیه کریمی و زهرا جعفری تالیف شده است. سرهنگ 
»فاحی« با اشاره به این که دو عنوان کتاب صوتی هم 
تولید شده است که به زودی برای استفاده عموم در 
فضای مجازی بارگذاری می شود، افزود: کتاب صوتی 
»بانو« روایتی از زندگی شهید طوبی تاجریزی از شهدای 

حج به قلم زهره محمدی و گویندگی عفت کارگر 
و کتاب صوتی »فرشته های ساختمان چهار 
طبقه« از کتاب های مجازی در حوزه کودک 
و نوجوان است که به قلم عبدالرضا صمدی و 
گویندگی عفت کارگر تهیه و تنظیم شده است. 

 کارت ملی هوشمند
برای 94 درصد جمعیت استان

بیش از 94 درصد جمعیت استان کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند. 
مدیرکل ثبت احوال از پوشش 94.63 درصدی جمعیت استان در کارت 
ملی هوشمند خبر داد وگفت: 588 هزار و 375 نفر از مردم کارت ملی 
هوشمند خود را دریافت کردند. به گفته »مهرآور«، هم اکنون استان رتبه 
ششم کشور در بحث پوشش کارت ملی را دارد. وی افزود: از ابتدای امسال 
45 مورد تغییر نام و 145 مورد تغییر نام خانوادگی در ثبت احوال استان 

ثبت شده است.

جنوبی  خراسان  در  کرونا  های  فوتی  آمار 
علوم  دانشگاه  رئیس  رسید.  نفر   118 به 
پزشکی بیرجند گفت: طی 24 ساعت گذشته 
با جان باختن یکی دیگر از بیماران کرونایی، 
تعداد قربانیان کرونا در استان به 118 نفر 
افزایش یافت. دکتر »دهقانی« با اشاره به 
این که 146 بیمار با عایم حاد تنفسی در 
هستند،  بستری  استان  های  بیمارستان 
افزود: از مجموع بیماران بستری با عایم 
تنفسی، تست کرونای 64 نفر مثبت است. 
وی تعداد بیماران کرونایی بستری در بخش 
مراقبت های ویژه را 18 نفر اعام کرد و ادامه 

داد: حال شش بیمار بستری وخیم است.

کرونا شیشه 
عمر 11۸ نفر 

را شکست

انصاری

 کرونا شش ماه است که جوالن می دهد و بخش های 
مختلفی را درگیر خود کرده است. در کنار بخش 
های مختلف جامعه از جمله اقتصاد، درمان و ... همه 
مراسم دینی کشور را هم تحت الشعاع خود قرار داده 
و این برنامه ها لغو یا با محدودیت های خاص خود و 
با اقلیت مردم برگزار شده است.با توجه به در پیش 
بودن  ماه محرم، مسئوالن بهداشت و درمان کشور 
به  با توجه  نگران بودند که نحوه برگزاری مراسم 
جمعیت عزاداران حسینی چگونه خواهد بود و بعد از 
اظهارنظرهای مختلف، رهبر معظم انقاب در سخنان 
حسینی،  سوگواران  همه  کردند  تاکید  خود  اخیر 
هیئت ها و مداحان موظف هستند به هرچه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا اعام می کند، عمل کنند زیرا موضوع 
دستورالعمل  گذشته  روز  است.حال  مهم  بسیار 
برگزاری مراسم ماه محرم به استان ها اباغ و بایدها 
و نبایدهای عزاداری این ماه و به خصوص روزهای 
تاسوعا و عاشورا در خراسان جنوبی هم مشخص شد.

 در این خصوص مدیر کل تبلیغات اسامی در گفت وگو 
با »خراسان جنوبی« با اشاره به این که شرایط امسال با 
توجه به شیوع کرونا به گونه ای نیست که بتوان مانند 
سال های قبل در راستای عزاداری ایام محرم اقدام 
کرد، خاطرنشان کرد:شیوع کرونا شرایطی خاص بر 
جامعه حاکم کرده و در این خصوص پروتکل ها همراه 
با دستورالعمل هایی در بخش های مختلف اباغ 

شده است.

منع عزاداری های خاص
به گفته حجت االسام »رضایی« ،یکی از بخش های 
اباغی برای برنامه های محرم منع برگزاری هرگونه 
آداب و رسوم عزاداری خاص در  برخی مناطق است 
که به عنوان مثال می توان به مراسم بیل زنی خوسف، 
نخل گردانی در فردوس، تجمع در قتلگاه و حضور 

هیئت ها در حسینیه امام رضا)ع( بیرجند اشاره کرد.
وی اظهارکرد :در سال های قبل مردم در جلو هیئت ها 
پخش نذورات داشتند ولی امسال این برنامه فقط در 
قالب عرضه آب بسته بندی و پلمب خواهد بود و با توجه 
به تاکیدهایی که  صورت گرفته است امسال طبخ غذا 
انجام نمی شود اما اگر تغییر نذورات محقق نبود، طبخ 
غذا به صورت بیرون بر امکان پذیر خواهد بود.حجت 
االسام رضایی  به حضور مردم در مساجد با یک چهارم 
ظرفیت اشاره کرد و گفت که در محرم آینده جا به جایی 
هیئت ها را نخواهیم داشت و اگر مردم نذری گوسفند 
داشته باشند باید آن را  به هیئت  مد نظر تحویل دهند 

چرا که خود هیئت ها  برای ذبح دام اقدام می کنند.

عزاداری در اماکن باز
وی با تاکید بر این که دستورالعمل ها از سوی وزارت 
کشور و ستاد ملی مقابله با کرونا برای 15 دستگاه 
اباغ شده است، ادامه داد: مقرر است مراسم عزاداری 
در اماکن روباز با رعایت فاصله گذاری اجتماعی ضمن 

استفاده از ماسک برگزار شود.
 از سوی دیگر از ساعات مراسم عزاداری کاسته شده و 
تاکید بر آن است  که مراسم بیش از دو ساعت به طول 
نینجامد.به گفته مدیر کل تبلیغات اسامی ، جابه 
جایی هیئت ها به صورت دسته روی ممنوع است و 
برای حضور در فضای باز استفاده از ظرفیت مدارس  
هم در دستور کار قرار دارد و همچنین استفاده از طبل، 
سنج و وسایل خاص ممنوع است.وی تصریح کرد 
:همایش های اها من العسل، مراسم شب عاشورا در 
مسجد عاشورای بیرجند و مراسم روز قتلگاه، همایش 
شیرخوارگان حسینی و دیگر همایش هایی که هرسال 

در ایام محرم برگزار می شد امسال برگزار نخواهد شد.

هشدار به متخلفان
مقابله  استانی  ستاد  در  گذشته  روز  هم  استاندار 
با کرونا به ضوابط و دستور العمل های مربوط به 
ماه های محرم و صفر اشاره کرد و متذکر شد: در 
این ضوابط دو اصل سامت مردم و نحوه برگزاری 
مراسم عزاداری در کنار هم قرار می گیرد که با رعایت 
آن ها، نگرانی های جامعه پزشکی به حداقل می 
رسد.»معتمدیان« هدف از تدوین دستورالعمل ها 
را تعادل بخشی بین سامت شهروندان و برگزاری 
مراسم بیان کرد و گفت:  در همین زمینه، کارگروهی 
با ریاست سازمان تبلیغات اسامی و با حضور 14 
دستگاه شکل گرفت که مسئولیت پیگیری و نظارت بر 
روند اجرای دستورالعمل های مرتبط را به عهده دارد و 
با توجه به این که اولین سال است که مراسم عزاداری با 
محدودیت برگزار می شود، الزم است ضوابط و پروتکل 
ها با هدف هماهنگی و اقناع و با استفاده از ظرفیت 
رسانه ها، قبل از ماه محرم به اطاع عموم مردم برسد.

وی  افزود: بر اساس ضوابط تعیین شده، برگزاری 
مراسم در امامزاده ها و اماکن مقدس و انجام پذیرایی 
در مراسم ممنوع است و پخش نذورات هم در قالب 

بسته بندی باید انجام شود. 
وی ادامه داد: سازمان تبلیغات در راستای وظیفه 
نظارتی خود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در 
روند اجرای دستورالعمل ها در مراسم عزاداری، در 
مرحله اول تذکر کتبی به هیئت امنا، در مرحله دوم 
قطع خدمات عمومی و در مرحله سوم لغو مجوز به 

مدت شش ماه را اعمال خواهد کرد.

افزایش تسهیالت کارفرمایی 
بهزیستی تا ۲ میلیارد

تسهیات کارفرمایی بهزیستی تا سقف دو میلیارد 
تومان افزایش یافت.

تسهیات  افزایش  از  بهزیستی  مدیرکل 
و  تومان  میلیارد  دو  به  بهزیستی  کارفرمایی 
افزایش مدت بازپرداخت آن از پنج به هفت سال 
خبر داد و گفت: با هدف حمایت از کارفرمایانی 
که افراد دارای معلولیت را به کارگیری کنند و 
به منظور ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی 
31 میلیارد و  جامعه هدف ،بهزیستی امسال 
300 میلیون تومان تسهیات اشتغال زایی به 
متقاضیانی که آموزش مهارت های الزم برای 
مشاغل خدماتی، صنعتی و ... را دیده باشند 
به ازای هر نفر 500 میلیون ریال با بازپرداخت 
نژاد«  »عرب  می دهد.  تسهیات  سال  هفت 
افزود: همچنین به منظور حمایت از کارفرمایانی 
که مددجویان، جامعه هدف بهزیستی از جمله 
افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار زیر 
پوشش این نهاد را به کارگیری کنند تا سقف 40 
نفر به ازای هر نفر 50 میلیون تومان و تا سقف دو 
میلیارد تومان پرداخت می کند که این حمایت در 
گذشته تا پنج نفر و  مبلغ 200 میلیون تومان بود.

رویداد

دستورالعمل عزاداری هیئت ها اعالم شد

 برگزاری مراسم  محرم
به شرط  ها و شروط ها

خسـروی- هـزار و 900 خانوار از ابتدای امسـال 
اضافـه  امـداد  بگیـران  مسـتمری  فهرسـت  بـه 
شـدند. معـاون حمایـت و سـامت خانـواده اداره 
کل کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره( از افزایـش 
150 خانـوار بـه آمـار زیـر پوشـش دایـم ایـن نهـاد 
حمایتی در مقایسـه با سـال گذشـته خبـر داد و به 
»خراسـان جنوبی« گفـت: آمار زیر پوشـش موقت 
هـم در مقایسـه بـا سـال گذشـته ،هـزار و 748 

خانـوار افزایـش داشـت.
 »نخعـی« آمـار دایمـی و موقـت سـال گذشـته زیـر 
پوشـش ایـن نهـاد را بـه ترتیـب 30 هـزار و 886 
و 11 هـزار و 936 خانـوار اعـام کـرد و افزود:تـا 
پایـان تیـر امسـال آمـار زیـر پوشـش دایـم و موقـت 
بـه ترتیـب بـه 31 هـزار و 36 و 12 هـزار و 784 
خانـوار افزایش یافت. به گفته وی، سـال گذشـته 
97 خانوار و از ابتدای امسـال نیـز 20 خانوار زیر 

پوشـش ایـن نهـاد خودکفـا شـده انـد.

 1900
خانوار 
 جدید 

در چرخه 
مستمری 

بگیران 
امداد

اهالی ایثار مهمان 

»خراسان جنوبی«

انصاری- درحالی 17 مرداد امسال را با وجود 
کرونا پشت سر گذاشتیم که هنوز هم مدیران 
قدرشناس چه به صورت تلفنی، چه در فضای 
مجازی یا با ارسال پیامک و دست نوشته هایی 
به خبرنگاران خدا قوت می گویند. البته در این 
بین برخی نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی 
به صورت حضوری به خبرنگاران خسته نباشید 
می گویند. روز گذشته هم ضمن ارسال پیام 
های تبریک و خداقوتی، سرهنگ »برات زاده« 
معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا )ع(، 
و  عمومی  روابط  مدیر  آبادی«  »علی  سرهنگ 
تبلیغات سپاه انصارالرضا )ع( و »رضایی« مسئول 
بسیج رسانه استان برای عرض خدا قوت دقایقی 
مهمان روزنامه شدند. معاون هماهنگ کننده 
منظور  به  را  دیدار  این  )ع(  انصارالرضا  سپاه 
شایستگی  به  شما  وگفت:  دانست  قوتی  خدا 
اخبار را منعکس می کنید آن طور که در رزمایش 
کمک های مومنانه که به فرمان رهبری بود، 
انعکاس اخبار صحیح و به موقع شما در این کار 
خیرخواهانه گواه بر این بود که اوضاع در کشور ما 
با آن چه در جهان با کرونا مقابله می کنند متفاوت 
است.وی با تاکید بر این که از اول انقاب رسانه ها 
نقش بی بدیلی در انعکاس اخبار و اطاع رسانی 
به مردم داشتند، گفت: امروز نقش اصحاب رسانه 
دو چندان است چرا که جنگ روانی دشمن، 
جنگ با باور و اعتقادات است و دشمن تا می 
تواند مردم را مهندسی می کند زیرا می داند در 
جنگ سخت، توفیقی ندارد لذا جنگ رسانه ای 
تبلیغات را در دست گرفته و با وجود ابزاری که در 
دست دارد می تازد و در این بین نقش رسانه ها در 
دفاع از نظام و ارزش ها، نقشی با اهمیت است.
بر  الرضا  انصار  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
حمایت وکمک مسئوالن به رسانه ها در تنگناهای 
مختلف اشاره کرد و افزود: این امر حمایت های 
اولیه را می طلبد و برای این که بر دشمن غالب  
شویم باید به رسانه ها کمک کنیم.مسئول بسیج 
رسانه استان هم روزنامه خراسان جنوبی را یکی 
از پر تیراژترین روزنامه های استان دانست چرا که 
این روزنامه از همان ابتدای فعالیت، در شهرهای 
مختلف استان نیز حضور دارد و با مطالبه گری و 
نقد سازنده به موضوعات مختلف می پردازد.به 
گفته»سجاد رضایی«،مجموعه خراسان جنوبی 
براساس رسالتی که دارد مطالبات عمومی مردم 
را تا جایی که می تواند بازگو می کند.وی ضمن 
گرامی داشت یاد و خاطره دو هزار شهید استان 
و شهدای خبر و اطاع رسانی گریزی به سردار 
شهید ناصری زد و گفت: این شهید بزرگوار یکی 
از افتخارات استان است و این شهدا خون خود را 

در مسیر حفظ آرمان های انقاب تقدیم کردند.

گپ وگفت بزرگان بدون درز به بیرون

اسـتاندار دیروز بـه دیـدار حجت االسـام والمسـلمین »عبـادی« نماینـده ولی 
فقیه در اسـتان رفت .در این دیدار از اصحاب رسـانه دعوت به تهیه خبر نشـده 
بـود و از گـپ بـزرگان چیـزی بـه بیـرون درز نکرد کـه آیا ایـن دیـدار صرفـا جنبه 
تبریـک داشـته یا ایـن که بـرای انتقـال اسـتاندار و درخواسـت هـای مردمی در 

جهـت انتقـال نیافتـن هم سـخنی به میـان آمده اسـت؟
یا ایـن که برگزاری مراسـم عـزاداری آقا ابـا عبدا... الحسـین)ع( کـه بحث داغ 
ایـن روزهاسـت و همـه نـگاه هـا بـه آن سـمت اسـت در ایـن نشسـت مـورد بحث 

قـرار گرفته اسـت؟
در خبر کانـال خبری دفتر نماینده ولی فقیه در اسـتان تصریـح به دیدار وگفت 
وگو شـده ولی به این که چه مباحثی مطرح شـده اشـاره ای نشـده است، مردم 
هـم توقـع دارنـد نظـر دولـت را درخصـوص درخواسـت خـود بـرای سرنوشـت 

صدرنشـین اسـتانداری بدانند و بفهمنـد کار به کجـا انجامید؟!
آن چـه »هواشناسـان سیاسـی معتقدنـد، هـوای اسـتانداری صـاف و کمـی 
ابـری اسـت ولـی انتقـال گویـا منتفـی اسـت « و سـکوت دولـت را حتـی بـر رضا 

مـی داننـد.
سـایت اسـتانداری هم درخصوص دیـدار دیـروز خبری نداده اسـت لـذا معلوم 
نیسـت که ایـن دیـدار صرفـا جنبـه تعظیم داشـته یا ایـن کـه فرصتی بوده اسـت 
تـا مـواردی مـورد بحـث قـرار گیـرد و ایـن مـوارد مهـم اسـتان رد و بـدل کـردن 
نتیجـه اخبـار در روزهـای گذشـته و مـوارد سـکانداری اسـتان اسـت یـا ایـن که 
موضـوع مهـم، برگـزاری عـزاداری سـاالر شـهیدان اسـت کـه مـورد بحـث قـرار 

گرفتـه اسـت؟
اما قطعـا نظـر نماینـده ولـی فقیـه در مسـائل یـاد شـده نقشـی کلیـدی دارد که 

بـرای مـردم و دولـت از جایـگاه ویـژه ای برخوردار اسـت.
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رئیس اتحادیه 
باغداران 

خراسان جنوبی 
و عضو اتحادیه 

باغداران کشور: 
هدف از تشکیل 

کنسرسیوم برای 
زرشک نظارت 
بر تولید، بازار 

فروش، فراوری و 
صادرات است

مهری اکبری

 سال ها بی توجهی و بدون متولی بودن زرشک سبب 
شد تا محصول اول اقتصادی و استراتژیک استان 
گرفتار بحران های متعدد در فصل برداشت و پس از آن 
شود و حتی چندین تن محصول دسترنج زرشک کاران 

در انبار بماند و آفت افت قیمت به خرمن آن بیفتد. 
حال پس از سال ها بی تدبیری و بی توجهی به یاقوت 
سرخ و پس از گزارش های پیگیرانه »خراسان جنوبی«، 
نوشداروی تشکیل کنسرسیوم برای زرشک تجویز 
شد تا هر گونه اقدام در حوزه زرشک زیر ذره بین قرار 
گیرد و این محصول 700 ساله دارای متولی شود. 
هر چند هنوز هم از اقدامات دولتی خبری نیست اما 
خبر  تشکیل کنسرسیوم برای زرشک،توسط بخش 
خصوصی گرچه  درمان درد زرشک کاران نیست 
اما می تواند بر رنج و زخم هایشان مرهم باشد.   یک 
فعال حوزه زرشک گفت: زرشک متولی ندارد و این 
موضوع سبب شده است تا هر کسی از راه برسد و 
زرشک با کیفیت و بی کیفیت، مرغوب و نامرغوب را 
در کارتن بریزد و قدم در وادی صادرات این محصول 
استراتژیک بگذارد. همچنین چالش یاد شده باعث 
شده است تا نظارت بر گمرک و صادرات این محصول 
کم باشد و در نتیجه بحران امروز گریبان گیر زرشک و 

زرشک کار شود. 

محصول بی کیفیت در بسته های صادراتی

به گفته وی اقدامات خودسرانه برای زرشک سبب 
های  بسته  در  کیفیت  بی  محصول  تا  است  شده 
صادراتی قرار گیرد و در نتیجه بی رغبتی تجار را 
به دنبال داشته باشد. وی با تشکر از گزارش های 
پیگیرانه »خراسان جنوبی«، گفت: شاهد تشکیل 
کنسرسیوم برای زرشک هستیم تا این حوزه نیز دارای 
متولی مشخص باشد و امیدواریم با تشکیل آن جلوی 
بسیاری از سودجویی ها گرفته و نظارت ها بر زرشک 

در همه حوزه ها با قوت بیشتری انجام شود.

  زرشک انحصاری شود
عضو  و  جنوبی  خراسان  باغداران  اتحادیه  رئیس 
اتحادیه باغداران کشور نیز اظهارکرد: از سال 94 بارها 
برای جلوگیری از بحران زرشک به مدیران گوشزد 
کردیم اما بی توجهی به این هشدارها سبب شد همان 
طور که زعفران در انحصار افراد خاص باشد زرشک نیز 
انحصاری شود و بازار زرشک در اختیار تعداد معدودی 
قرار گیرد. به گفته »آذری« نرخ زرشک خراسان جنوبی 

خارج از استان تعیین می شود چرا که در استان متولی 
برای زرشک نداریم. وی افزود: بازار زرشک خراسان 
جنوبی انحصاری شده است و فعاالن کشاورزی در 
عرصه زرشک از گود خارج شده اند. او ادامه داد: 
زرشک محصولی با ثبت جهانی است و بارها درخواست 
کردیم همان طور که شورای زعفران داریم، شورای 
زرشک نیز تشکیل شود اما این موضوع محقق نشد و 

نتیجه آن بحرانی است که تجربه می کنیم. 

  تشکیل کنسرسیوم 
وی با اشاره به ضعف فراوری این محصول از تشکیل 
کنسرسیومی خبر داد که طی روزهای گذشته در 
جلسه ای با حضور مدیران و فعاالن این حوزه در استان 
مصوب شد. به گفته او هدف از تشکیل کنسرسیوم 
برای زرشک نظارت بر تولید، بازار فروش، فراوری و 
صادرات است. این کنسرسیوم متشکل از پنج تولید 
کننده برتر استان، چهار فعال حوزه فراوری و سه 
صادر کننده است که نظارت بر حوزه زرشک از تولید 
تا صادرات را به عهده خواهند داشت و هر گونه اقدام 

باید زیر نظر این کنسیرسیوم انجام شود. 

 اولین قدم بخش خصوصی 
برای زرشک ،از اقدام دولتی خبری نیست

تشکیل کنسرسیوم 
زرشک

از گوشه و کنار استان 

غذای گرم در سفره نیازمندان سربیشه

هزار و 100پرس غذای گرم بین نیازمندان روستاهای مرکزی سربیشه توزیع 
شد.به گزارش»خراسان جنوبی« به مناسبت عید غدیر هزار و 100پرس غذای 
گرم با کمک خیران و موسسه ناصرین اصفهان و هیئت ابوالفضلی زرسنوک 
بین نیازمندان روستاهای منطقه چاهخو و چند روستای بخش مرکزی سربیشه 

توزیع شد.

پیوند آسمانی 65 زوج 
مراسم باشکوه پیوند آسمانی 65 زوج بخش مرزی درح به مناسبت عید االکبر 
)غدیرخم( برگزار شد. به گزارش»خراسان جنوبی« در این مراسم مبارک که 

مصادف با روز عید غدیرخم بود بیش از 65 زوج جوان به خانه بخت رفتند.
با کمک خیران و ستاد برگزاری ازدواج آسان بخش درح برای این زوج های 

جوان جهیزیه نیز فراهم شد.

فرماندار و فرمانده در محروم ترین نقطه روستایی 
عید دیدنی با موتور 

صعب العبور بودن نقطه محروم کال حسینای نهبندان سبب شده است تا فقط 
نیروهای نهادی چون کمیته امداد به این روستای دور افتاده بروند اما فرماندار 
و فرمانده جوان سپاه پاسداران شهرستان تصمیم گرفتند با هر وسیله ممکن به 
عید دیدنی اهالی این نقطه روستایی بروند به همین دلیل بر ترک موتور نشستند 

و راهی کال حسینا شدند.
به گزارش»خراسان جنوبی« هرچند جمعیت اهالی این روستای صعب العبور 
و محروم نهبندان به کمتر از انگشتان دست می رسد اما چون فرماندار نهبندان 
تاکید بر دیدار با اهالی کال حسینا داشت به همراه سرهنگ »قاسمی« فرمانده 
نیروی مقاومت بسیج سپاه نهبندان به دیدار اهالی این روستای محروم رفت تا 

از خواسته ها و کم و کاستی های آن ها مطلع شود.
خواسته اهالی کال حسینا از »بیکی« تامین برق روستا با استفاده از پنل های 
خورشیدی، کمک به احداث استخر ذخیره آب و تامین لوله انتقال آب برای 

کشاورزی بود که فرماندار قول تحقق این خواسته ها را به آن ها داد.

با خبرنگاران 

 دوباره خونین شد؛
 محور نهبندان- بیرجند

واژگونی خودرو در محور نهبندان- بیرجند دو 
کشته برجای گذاشت. رئیس پلیس راه استان 
گفت: واژگونی سواری پژو 405 صبح روز گذشته 
در کیلومتر 38 محور نهبندان- بیرجند رخ داد که 
 بر اثر آن دو نفر فوت کردند و سه نفر مصدوم شدند.

توجهی  بی  را  حادثه  علت  »رضایی«  سرهنگ 
راننده به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی 

اعالم کرد.

تسلیت وزیر برای 
درگذشت هنرمند قاینی 

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی«  »عباس  سید 
از  رستمی«  »عیسی  درگذشت  برای  اسالمی 
هنرمندان موسیقی سنتی قاین پیام تسلیت صادر 
کرد. به گزارش »خراسان جنوبی« در این پیام 
آمده است، درگذشت چهره فرهنگی شادروان 
»عیسی رستمی« موجب تالم و تاسف شد. فقدان 
این هنرمند ارزشمند را به خانواده و عموم عالقه 
مندان و جامعه فرهنگی و هنری خراسان جنوبی 
عیسی  گزارش،  این  گویم.بنابر  می  تسلیت 
رستمی افین، استاد موسیقی مقامی خراسان 
جنوبی، اولین روز مرداد بر اثر ابتال به بیماری 

کرونا در شهر قاین از دنیا رفت. 

خبرنگاران تاریخ ساز
موسوی - خبرنگاران تداوم بخش جریان حق و 

حقیقت هستند و فعالیت آن ها تاریخ ساز است.
فرماندار سرایان در نشست صمیمی با اصحاب 
رسانه و خبرنگاران این شهرستان با تبریک روز 
خبرنگار، خبر قوی و متقن همراه با علم و صداقت 
را از شاخصه های یک خبرنگار اعالم کرد که 
سبب جاودانه شدن خبر و خبرنگار می شود.

مهندس»رسولی مقدم« به توسعه شتابان سرایان 
از زمان ارتقا اشاره و اظهارکرد که نمی شود نقش 
خبرنگاران در توسعه و عمران شهرستان را انکار 
کرد.»مهدی خوشکام« رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی سرایان نیز با ارائه گزارشی از 
روند اقدامات انجام شده گفت: این شهرستان 

12 خبرنگار فعال دارد.

 رونمایی از کتاب تاریخ و جغرافیای اسفدن
کتاب تاریخ و جغرافیای اسفدن همزمان با عید 
سعید غدیر خم رونمایی شد. به گزارش »خراسان 
جنوبی« کتاب تاریخ و جغرافیای اسفدن حاصل 
پژوهش نجیب ا... رجبی و اسدا... رمضانی است 
که در مراسمی با حضور امام جمعه اسفدن، شهردار 
و جمعی از مسئوالن اسفدن رونمایی شد. در این 
کتاب که مطالب آن به روش اسنادی و میدانی تهیه 

شده، به رویداد های شهر اسفدن، معرفی چهره های 
ماندگار، جاذبه های گردشگری، مدیریت شهری 
و مشاغل و حرفه های قدیمی خاص این شهر به 
طور تفصیلی پرداخته شده است. کتاب تاریخ و 
جغرافیای اسفدن در 16 فصل و 385صفحه به 
اهتمام شهرداری و شورای اسالمی شهر اسفدن 

منتشر شد.

بازگشایی درمانگاه خضری دشت بیاض 
سدیدی - با آغاز به کار دو پزشک عمومی و اطفال، روز گذشته درمانگاه خیریه 
علی ابن ابیطالب )ع( خضری دشت بیاض آغاز به کار کرد. امام جمعه خضری 
دشت بیاض در این مراسم ضمن تشکر از خیرانی که در ساخت درمانگاه خیریه 
کمک کردند، گفت: باید برای کمک به درمان افراد بی بضاعت هم فرهنگ 
سازی و  اطالع رسانی شود، زیرا بودجه خاصی برای پرداخت هزینه های درمانی 
این قشرها وجود ندارد. حجت االسالم والمسلمین »یعقوبی« از خیران توانمند 

خواست برای کمک به درمان بیماران نیز انجمن خیریه سالمت را یاری کنند.

  بازتاب
گزارش
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