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 مقتدر و امین ؛هدیه آیت ا... 
به  نیروی انتظامی

نیروی انتظامی، نیروی مقتدر و امین است. این تفسیر را نماینده ولی فقیه در 
استان روز گذشته در دیدار با ارشد انتظامی کشور درخصوص حافظان امنیت 
مطرح کرد. حجت االسالم والمسلمین »عبادی« از جایگاه حساس نیروی 

انتظامی هم براساس مسئولیت های ...
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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2
 
خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

تخفیف نرخ ها
روزنامه خراسان در شماره 2979 به تاریخ 27 مهر 1338در مطلبی در 
صفحه 6 آورده است: کمیسیون تعیین نرخ برای نوشیدنی های غیرالکلی 
در شهرداری بیرجند تشکیل گردید قیمت نوشیدنی های غیرالکلی مانند 
پپسی کوال- کوکا کوال – کانادا درای تخفیف یافت. برای حمامها که فاقد 
نرخ بودند و این محل خواسته مردم بود نرخ تعیین گردید و بدین ترتیب نرخ 
استحمام و شستشو معین شد این تنزل دو نرخ باعث خشنودی مردم 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

مدیر امور باغبانی 

سازمان جهاد 

کشاورزی: رطوبت 

باال و گرمای هوا در 

زمان گل دهی و به 

دنبال آن ریزش 

گل از دالیل کاهش 

تولید عناب امسال 

است

لبخند دانه های طالیی عناب 

پشت کنکوری ها چه گناهی کرده اند که هر  ●
روز باید یک خبر دلهره آور از مسئوالن بشنوند. 
این امتحان به خودی خود استرس فراوان دارد 
و وقتی هر کسی به خود اجازه می دهد درباره 
برگزاری  کنکور یا تعویق  زمان آن اظهار نظر کند  
این موضوع اضطراب دانش آموزان را دوچندان 
می کند. مسئوالن برگزار کننده کنکور برای یک 
بار هم که شده تصمیم نهایی را اعالم  کنند و این 

همه استرس به کنکوری ها وارد نکنند.
چرا تنها متخصص زنان و زایمان بیمارستان  ●

نهبندان با چند هزار نفر گروه هدف و ارباب 
رجوع از نقاط مختلف منطقه در ایام مرخصی یک 
جانشین ندارد؟ مسئوالن حوزه بهداشت و درمان 
نهبندان چه پاسخی برای بیمارانی دارند که در 
این شرایط  شیوع کرونا مجبور به رفتن به مرکز 

استان می شوند.
مسئوالن برای وضعیت آنتن دهی تلفن همراه  ●

و اینترنت روستای چاهنوی فردوس  چاره ای 
تلفن همراه در  بیندیشند. نزدیک ترین دکل 
فاصله 18 کیلومتری روستا قرار دارد و در بیشتر 
مواقع اهالی از آنتن دهی تلفن همراه محروم 

هستند.

ضحی

 لبخند دانه  های طالیی عناب در سراسر استان با طعم 
طبیعت و خاصیت درمانی که دارد این روزها حال و 
هوای دیگری به باغستان ها و حتی بازار هدیه کرده 
است.برخی خانواده ها هم مشغول بسته بندی عناب  
هستند . از قدیم بیرجند به پایتخت عناب شهرت یافته 
است و با این شهرت بین المللی همه آن را می شناسند. 
از همان ابتدای سه راه اسدی که هنوز بازار آغاز نشده 
است بساط عناب از بساطی تا مغازه  به قلمم  خوش 
آمد می گوید و چشمانم میخکوب دانه های طالیی 
خوشمزه و پر مزه عناب می شود. حرفه ام مرا در کنار 
یکی از فروشندگان متوقف می کند.در اوضاع  و احوال 
کرونایی چقدر پروتکل ها رعایت می شود؟ خریداران 
چقدر استقبال می کنند و تولید کننده روستایی که 

دسترنجش را مستقیم به بازار آورده چه می گوید...؟
همه این ها باعث می شود کاغذ خبرم کم آورد و خودکارم 
عجله دارد که روی کاغذ بدود به خصوص وقتی خریدار یک 
بسته طالیی عناب را برمی دارد فقط قلمم می تواند بنویسد 

مورد استقبال بود. در چند دقیقه بسته ها با صاحبش 
خداحافظی  می کنند و مهمان خریدار می شوند .نه تنها 
هوا بلکه بازار عناب هم گرم است، اما خریدار خوشحال و 
راضی، ولی این لبخند روی لبان فروشنده دیده نمی شود . 
وقتی از فروشنده می پرسم که راضی هستی یا نه می گوید 
خدا را شکر ولی نسبت به اجناس دیگر قیمت آن خیلی کم 
است. او انتظار دارد بازار پول بیشتری برای دردانه هایش  
بپردازد چرا که معتقد است جهاد برای بازاریابی و حمایت 
عناب کاران چندان روی خوشی در استان ندارد و دانه دانه 
گالیه ها از دلش بیرون می ریزد. با خودم می گویم چرا 
دولت فکری برای کشاورزان نمی کند؟ خدا نکند عناب 
به سرنوست زعفران و زرشک گرفتار شود.حال و هوای 
بازار بسیار عنابی بود تا آن جا که برخی فروشندگان، کرونا 
را فراموش و در بیرون مغازه عناب ها را تلنبار کرده بودند. 
برخی از خریداران هم پس از نوش جان کردن یک یا چند 
دانه عناب، خرید می کردند و بعضی ها هم بدون تعلل می 
خریدند اما امسال گویا برداشت عناب پایین تر است.مدیر 
امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان از آغاز برداشت 
عناب نوبرانه خبر داد و گفت :9هزار و500 بهره بردار فعال 

در این بخش هستند که بیشترین سطح کاشت عناب در 
استان هم به ترتیب به شهرستان های خوسف، بیرجند و 
سربیشه اختصاص دارد.به گفته »رضایی« ،برداشت عناب 
در استان از اواسط مرداد آغاز می شود و تا اواخر شهریور 
ادامه دارد و بیشترین ارقام تولیدی استان رقم های بومی 
ثبت شده به نام سیوجان و ماژان است.مدیر امور باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی با اعالم این که استان با تولید 
98 درصد عناب قطب تولید این محصول در کشور است، 
از کاهش 20تا30 درصدی تولید عناب امسال خبر داد 
و رطوبت باال و گرمای هوا در زمان گل دهی و به دنبال آن 
ریزش گل را از دالیل کاهش تولید عناب دانست. وی میزان 

برداشت  عناب امسال  را پنج هزار تن  پیش بینی کرد.

مطالبه 2 میلیاردی گندم کاران

انصاری- پرداخت دو میلیارد و81  میلیون تومان از مطالبات گندم کاران استان 
باقی مانده است. مدیر غله و خدمات بازرگانی استان با اعالم این که از آغاز 
فصل خرید 18هزار و 900 تن گندم به ارزش 673 میلیارد و647 میلیون 
ریال خریداری شده است از پرداخت 95 درصد مطالبات گندم کاران خبر داد. 
به گفته »اسداللهی« ،451 میلیارد و602 میلیون ریال از مطالبات کشاورزان 
پرداخت شده و میزان گندم خریداری شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 63 
درصد افزایش داشته است. وی باقی مانده مطالبات گندم کاران را 20 میلیارد 

و816 میلیون ریال اعالم کرد.

کرونا؛ بیرجند و نهبندان قرمز

طبق آخرین اطالعیه وزارت بهداشت و درمان 
دو شهرستان بیرجند و نهبندان به لحاظ شرایط 
کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند با بیان این مطلب، وضعیت 
فردوس،  قاینات،  طبس،  های  شهرستان 
سربیشه، بشرویه، درمیان و سرایان را نارنجی و 

خوسف را زرد اعالم کرد.
دکتر »دهقانی« ،آخرین آمار جان باختگان کرونا 
در استان را با فوت یک نفر دیگر 122نفر دانست 
و از وخامت حال عمومی شش نفر از بیماران 
کرونایی خبر داد. به گفته وی ، هم اکنون 137 
بیمار با عالیم حاد تنفسی در بیمارستان های 
استان بستری و از این تعداد 50 نفر مبتالی 
از  نفر   15 و  هستند  کرونا  بیماری  به  قطعی  
مبتالیان در بخش مراقبت های ویژه بستری 

شده اند.

پنج شــنبه | 23  مرداد  ۱399 | 23 ذی الحجه  ۱44۱ | شماره 3343

فرمانده ناجا در معارفه فرمانده انتظامی مطرح کرد:

پیشتازی خراسان جنوبی 

با  که  هستند  سختکوش  و  والیی  متدین،  مردمی  ها  جنوبی  خراسان 
وجود فشار های اقتصادی و خشکسالی، در پشتیبانی از نظام و رهبری و 
فرمانده  سردار»اشتری«  هستند.  پیشتاز  مختلف  صحنه های  در  حضور 
استان،  انتظامی  جدید  فرمانده  معارفه  مراسم  در  گذشته  روز  ناجا 
داد. خبر  امسال  پایان  تا  هوشمند  پلیس  های  ساخت  زیر  تکمیل   از 
»معتمدیان« استاندار هم به نقش ناجا در تامین امنیت از مرز ها تا شهر ها اشاره کرد 
و خراسان جنوبی را استانی مهم و استراتژیک دانست.سرهنگ »فرشید« فرمانده 
جدید نیروی انتظامی استان نیز یکی از مهم ترین رهاوردها در گام دوم انقالب را 
ایجاد امید در جامعه و نگاه خوشبینانه به انقالب اسالمی دانست و تاکید کرد که 
این مهم با ایجاد امنیت عملی می شود. به گفته وی ، فرماندهی ناجا  در راستای 
اجرای منویات مقام معظم رهبری با همراهی دستگاه های خدمت رسان تالش 
می کند و ارتقای سالمت و امنیت و توجه ویژه به خانواده معظم شهدا و حفظ نظم 
و امنیت از مهم ترین برنامه های فرماندهی انتظامی استان است.سردار »شجاع« 
فرمانده اسبق انتظامی استان هم به افزایش 600 درصدی جرایم سایبری  طی 
امسال اشاره کرد و از کشف 32 تن مواد مخدر از ابتدای امسال خبرداد. در این 
مراسم سرهنگ »ناصر فرشید« به عنوان فرمانده جدید انتظامی خراسان جنوبی 

منصوب و از خدمات پنج ساله سردار»مجید شجاع« تجلیل شد.

مقتدر و امین؛ هدیه آیت ا... به  نیروی انتظامی

حسین قربانی- نیروی انتظامی، نیروی مقتدر و امین 
است. این تفسیر را نماینده ولی فقیه در استان روز 
گذشته در دیدار با ارشد انتظامی کشور درخصوص 
حافظان امنیت مطرح کرد. حجت االسالم والمسلمین 
»عبادی« از جایگاه حساس نیروی انتظامی هم براساس 
مسئولیت های مختلف آن ها یاد کرد و آنان را دارای 
ارزش های ویژه ای دانست آن طور که هرگاه  سخنی از 
حفظ ارزش های اسالمی و ناموس به میان می آید نام 
نیروی انتظامی می درخشد. وی  به تالش ها و مدیریت 
انتظامی  صحیح پنج سال گذشته فرمانده سابق 
استان اشاره و برای فرمانده جدید آرزوی موفقیت کرد.

فرمانده ناجا هم در این دیدار با اشاره به کاهش جرایم و 
حوادث ناامن کننده در استان، خراسان جنوبی را از امن 
ترین نقاط کشور و مردمانش را مردمانی متدین، والیی و 
سختکوش دانست و گفت که امروز به برکت خون شهدا 
و آگاهی و هماهنگی مردم در کشور امنیت با ثباتی 
داریم و در این خصوص خراسان جنوبی وضعیت خوبی 
در کاهش جرایم و وقوع حوادث نا امن کننده دارد. به 
گفته سردار »اشتری« ،طبق بررسی های مراکز افکار 
سنجی، نیروی انتظامی مجموعه ای رو به رشد است اما 
ناجا از نظر بودجه ای با مشکل مواجه است و اعتبارات 

پرداختی کفاف مأموریت ها را نمی دهد.

انتخاب  روش غیر مستقیم  71درصد مشموالن سهام عدالت 

انصاری- از 647 هزار و409 مشمول سهام عدالت در 
استان 71 درصد روش غیر مستقیم را انتخاب کردند. 
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گفت:462 هزار 
و846 نفر از مشموالن روش غیر مستقیم مدیریت سهام 
و 184هزار و 563 نفر معادل 29 درصد مشموالن 
کردند.به  انتخاب  را  سهام  مدیریت  مستقیم  روش 

گفته »جعفری گیو« ،در مجموع ارزش سهام اولیه این 
مشموالن حدود 3,609 میلیارد ریال است و با توجه به 
این که سهام عدالت شامل ترکیبی از سهام 36 شرکت 
ارزنده بورسی است لذا به تمامی سهامداران توصیه می 
شود از فروش سهام عدالت خود خودداری کنند، زیرا در 
صورت نیاز مالی به زودی می توانند با توثیق سهام خود، 

کارت اعتباری دریافت کنند. وی از شروع فرایند آزاد 
سازی سهام عدالت شركت  های سرمایه گذاری استانی 
و معامله  پذیركردن این شركت  ها از 19 مرداد خبر داد 
و اظهارکرد که شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت 
استان به عنوان اولین شرکت بورسی وارد بورس اوراق 

بهادار تهران شد و سهام آن قابلیت معامله پیدا کرد.



فرخ نژاد

موقعیت خاص اقلیمی و واقع شدن شهر در دامنه کوه 
و زمین سنگالخی سبب شده است تا یکی از مطالبه ها 
و خواسته های مردمی سربیشه ، اجرای هر چه سریع 
تر پروژه فاضالب زمان بر باشد. مردم این شهر بیش 
از یک دهه است که انتظار پایان این پروژه ابتر شهری 
را می کشند اما هنوز خبری از تحقق کامل آن نیست 
در حالی که از پروژه 55 کیلومتری شبکه فاضالب 
سربیشه فقط 11 کیلومتر باقی مانده و حدود 90 
درصد شبکه داخلی آن عملیاتی شده است اما چون 
تصفیه خانه ای احداث نشده این شبکه داخلی در 
حال مستهلک شدن و تبدیل به یک طرح باستانی 

شده  است. 
بنابر درخواستی که مسئوالن سربیشه به نمایندگی 
از مردم این شهر از وزیر نیرو در سفر اخیرش به این 
شهرستان داشتند، مدیر عامل آب و فاضالب استان 
به آن ها اعالم کرده است، تا پایان امسال عملیات 

اجرایی پروژه تصفیه خانه سربیشه شروع می شود.

اما دغدغه مردم سربیشه این است که پروژه تصفیه 
خانه نیز به سرنوشت الک پشتی اجرای طرح شبکه 
داخلی فاضالب این شهر که بیش از یک دهه به طول 
انجامید دچار شود، در حالی که رها سازی آب های 
مصرفی در کوچه ها و خیابان های این شهر بهداشت 
محیط سربیشه را در این وضعیت کرونایی بیش از دیگر 
مواقع به مخاطره انداخته است و تذکرهای ماموران 
بهداشت محیط هم چاره ساز نیست چون که می دانند 
حفر چاه جذبی در زمین های سنگالخی چقدر سخت 
و نشدنی است و مردم به اجبار اقدام به رهاسازی 
پساب فاضالب در کوچه ها و معابر این شهر می کنند.

پروژه ای فرسایشی
فرسایشی شدن این پروژه شهری سبب شده است 
رئیس شورای شهر سربیشه هم به یاد نداشته باشد که 
از چه تاریخی عملیات اجرایی پروژه فاضالب این شهر 
شروع شده است اما به گفته »شیخ زاده« بیش از یک 

دهه است که از شروع آن می گذرد.
اعتبار  تزریق  دلیل  به  پروژه  این  نیز  مقاطعی  در   

پیشرفت فیزیکی خوبی داشته و در برخی از سال ها 
هم حرکتش به دلیل تامین نشدن منابع مورد نیاز الک 

پشتی بوده است.
هرچند افت و خیزهای این پروژه فرسایشی شهری 
بسیار بوده است اما آن طور که او اعالم می کند، 90 
درصد شبکه داخلی پروژه اجرایی شده است  و حتی 
برخی از نقاط که از شروع آن بیش از یک دهه می گذرد 

مستهلک هم شده است.
اما این پروژه اکنون معطل اجرای تصفیه خانه است 
شهرستان  و  شهر  اسالمی  شورای  دلیل  همین  به 
سربیشه در سفر اخیر وزیر نیرو به شهرستان، عملیاتی 
شدن این مطالبه مردمی را از »اردکانیان« خواستار 
شدند که براساس نامه ای که مدیرعامل آب و فاضالب 
استان به تازگی برای آن ها ارسال کرده است تا پایان 
امسال عملیات اجرایی پروژه تصفیه خانه سربیشه 
آغاز می شود و هم اکنون در حال عقد قرارداد با 

پیمانکار است.

بهره برداری از شبکه داخلی منوط به...
 بنـا به گفتـه او تـا زمانی کـه پـروژه تصفیه خانـه تکمیل 
نشـود بهـره بـرداری از شـبکه داخلـی شـهر هـم غیـر 
ممکـن اسـت و مـردم سربیشـه مجبورهسـتند باتوجـه 
بـه موقعیت کوهسـتانی این شـهر کـه امـکان حفر چاه 
جذبی وجـود ندارد شـاهد رهاسـازی پسـاب آب های 
مصرفـی در کوچه هـا و خیابـان های شـهر باشـند چرا 
که تذکرهای مامـوران بهداشـت محیط نیز بـرای این 
موضوع بـا توجه بـه واقف بـودن بـر این معضل شـهری 

چاره سـاز نیسـت.

طرح ابتر شهری
فرماندار سربیشه نیز پروژه فاضالب این شهر را یکی 
از طرح های ابترشهری و مطالبه مردمی سربیشه 
می داند که عملیاتی شدن آن با توجه به اجرای شبکه 

داخلی لنگ احداث تصفیه خانه است.
مهندس »محمدی« این خوش خبری را هم می دهد 
که قرار است بنابر اعالم شرکت آبفا یک سرمایه گذار 
شهرهای  در  خانه  تصفیه  احداث  خصوصی  بخش 
سربیشه و قاین را با استفاده از فاینانس متقبل شود که 
برای قاین این اتفاق افتاده است و در سربیشه نیز بعد 

از طی مراحل قانونی عملیاتی می شود.

نیاز 13 میلیاردی تصفیه خانه
بنا به گفته مدیر امور آب و فاضالب سربیشه هم از 
پروژه 55 کیلومتری شبکه توزیع فاضالب سربیشه 
11 کیلومتر باقی مانده و زمین برای احداث تصفیه 

خانه نیز تملک شده است.
مهندس»سمیعی« با بیان این که تاپایان سال پروژه 
احداث تصفیه خانه سربیشه تحویل پیمانکار می شود، 
می افزاید: براساس برآوردهایی که در گذشته انجام 
شده برای احداث تصفیه خانه سربیشه 13 میلیارد 

تومان نیاز است.
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رئیس شورای 
شهر سربیشه: 

براساس نامه 
ای که مدیرعامل 

آب و فاضالب 
استان به تازگی 

ارسال کرده است 
تا پایان امسال 

عملیات اجرایی 
پروژه تصفیه 

خانه سربیشه 
آغازمی شود و 

هم اکنون در حال 
عقد قرارداد با 

پیمانکار است

خراش پروژه فرسایشی فاضالب بر چهره شهر

 تعفن فاضالب
در کوچه های سربیشه

خروجی جلسه

گزارشی از شورای فرهنگ عمومی  فردوس

 درخواست بی سابقه
از فرماندار تازه نفس 

باکمال - اشتغال در راس خواسته های هر نقطه 
ای از خراسان جنوبی است اما آن چه فرماندار 
فرهنگ  شورای  جلسه  در  فردوس  نفس  تازه 
عمومی شهرستان از آن سخن به میان آورد در 
نوع خود نادر و مصداق شعر »آب در کوزه و ما تشنه 
لبان می گردیم« بود. اما ماجرا از چه قرار است که 
مهندس»حالج مقدم« به انتقاد از ضعف فرهنگ 

کار و تالش در فردوس پرداخته است؟
بنا به گفته او اهالی یک روستای عشایری فردوس 
که بیشتر به دامداری و کشاورزی مشغول هستند 
از  استفاده  برای  الزم  مجوز  صدور  خواستار 
کارگران خارجی شده اند در حالی که جوانان 
زیادی در شهرستان از بیکاری گالیه دارند و می 

گویند کار نیست.                                                                                                                             
او ادامه داد: این نگرش و تلقی که منظور از کار، 
پشت میز نشینی است باید تغییر کند و جوانان با 
کسب مهارت و ایده های نو وارد عرصه کار و تالش 
شوند.حجت االسالم والمسلمین »بابایی« امام 
جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
نیز با ابراز نگرانی از کم رنگ شدن برخی ارزش 
ها در فردوس گفت: درگذشته های نه چندان دور 
بسیاری از ارزش های اسالمی همچون حجاب و 
عفاف، آمار بسیار پایین طالق، افزایش ازدواج، 
توجه به رزق و روزی حالل و فرهنگ باالی کار 
و تالش در فردوس پررنگ و زبان زد بود اما امروز 
دغدغه کم رنگ شدن برخی از این ارزش ها را 
داریم.مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی هم به 
تعطیلی سینمای فردوس از دو سال قبل اشاره و 
اظهارکرد که سوابق شهرستان نشان می دهد از 
50 سال قبل فردوس سینما داشته است و حاال 
درست نیست که از یک بستر فرهنگی مناسب 

بی بهره باشد.
به  فردوس  شهرداری  ورود  زاده«  »ناصرنبی 
تملک این سازه فرسوده و مطالعه اجرا و احداث 
ساختمان جدید از سوی شهرداری را ستود و 
ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی مجدد سینمای 

فردوس این نقیصه فرهنگی رفع شود.
به گفته وی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان هم با رایزنی با مرکز و جذب کمک بیشتر، 
به راه اندازی سینمای فردوس با سازه مستحکم 
جنوبی«  گزارش»خراسان  کند.به  می  کمک 
عمومی  فرهنگ  شورای  اعضای  جلسه  دراین 
فردوس خواستار گنجاندن 13 شهریور به عنوان 
جهادی  اردوهای  آغاز  و  فردوس  فرهنگ  روز 
)حضورمقام معظم رهبری در زمان زلزله سال 
1347 در فردوس( شدند که مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی تحقق این خواسته را نیازمند مصوبه 
شورای فرهنگ عمومی استان دانست وگفت: 
شورای فرهنگ عمومی فردوس باید این خواسته 
را با یک پیوست مستند به شورای فرهنگ عمومی 
استان ارجاع دهد.همچنین دراین جلسه مقرر شد 
به مناسبت چهلمین سالگرد حضور مقام معظم 
رهبری درقالب یک اردوی جهادی در فردوس و 
کمک به زلزله زدگان این شهرستان، امسال نیز 
40 گروه جهادی برای کمک به روستاها و مناطق 

محروم این شهرستان راه اندازی شود.

از گوشه و کنار استان 

گالیه فرماندار قاینات از دستگاه های بدقول

فرماندارقاینات در جلسه برنامه ریزی برای بزرگداشت هفته دولت از دستگاه 
هایی که برای اعالم برنامه های افتتاحی بدقولی کرده اند، گالیه کرد.

مهندس»کریمی« گفت که دستگاه هایی که در ارسال طرح ها تاخیر داشته اند 
از فهرست برنامه ها و افتتاحیه ها حذف می شوند و مراتب به مدیران کل آن ها 
اعالم می شود.به گفته او  بیش از 100 طرح عمرانی، خدماتی و آموزشی طی 

هفته دولت در قاینات به بهره برداری می رسد.

شبکه های برفکی درح تقلیل یافت
افزایش پوشش 400 درصدی شبکه های دیجیتال درح نشان از تقلیل شبکه 
های برفکی این نقطه مرزی استان دارد.»محمدی« فرماندار سربیشه از راه اندازی 
دهمین ایستگاه فرستنده دیجیتال شهرستان خبر داد و گفت: با همراهی مسئوالن 

10 ایستگاه جدید فرستنده دیجیتال در بخش مرزی درح راه اندازی شد.

پرداخت464 میلیونی تسهیالت کرونایی 
در سرایان

206 پرونده برای متقاضیان تسهیالت کرونایی در سرایان تشکیل شد. به 
گزارش»خراسان جنوبی« کارگروه اشتغال سرایان با محور ارائه گزارش سامانه 
کارا و رصد، پرداخت تسهیالت بنگاه های آسیب دیده از کرونا، مشاغل خانگی، 
خود اشتغالی و گزارش مربوط به ستاد بازآفرینی شهری برگزار شد که یکی از 
مهم ترین محورها به تسهیالت کارگاه های آسیب دیده از کرونا برمی گشت که 

در این جلسه اعالم شد 464 میلیون تومان در این زمینه پرداخت شده است.

قدردانی از مدافعان سالمت سربیشه
مدافعان سالمت سربیشه مورد تقدیر قرار گرفتند.به گزارش»خراسان جنوبی« 
امام جمعه به همراه جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران 
و تعدادی دیگر از مسئوالن سربیشه با حضور در شبکه بهداشت و درمان و 
بیمارستان شهرستان، از زحمات و تالش ایثارگرانه کادر بهداشت و درمان 

سربیشه در پیشگیری و کنترل کرونا و درمان بیماران قدردانی کردند.

بازدید شبانه مدیریت بحران از روستای 
میغان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری به همراه جمعی از مسئوالن نهبندان شبانه 
از منبع ذخیره آب شرب روستای میغان بازدید کردند. به گزارش»خراسان 
جنوبی« این مسئوالن با حضور در جمع مردم میغان در جریان خواسته های 
اهالی به ویژه تامین آب شرب آنان قرار گرفتند. همچنین با تشکیل جلسه ای به 
بررسی پیشنهادها برای برطرف شدن مشکل آب شرب در منطقه پرداختند و 

تصمیم های الزم را اتخاذ کردند. 

70 واحد دامی به اتمام رسید 

350 واحد الگویی اشتغال زایی در 6 دهستان محروم

محرومیت زدایی از 6 دهستان شوسف و میغان 
نهبندان، درح سربیشه، قهستان درمیان، پترگان 
زیرکوه و منتظریه طبس بعد از گذشت چهار سال 
از شروع آن توسط قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه 
انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی به نیمه رسیده 
350 واحد  است. در حوزه اشتغال زایی ایجاد 
الگویی از ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفت 
که روز گذشته با افتتاح واحد الگویی معیشتی و 
بهداشتی دام و طیور در روستای جوخواه طبس به 
نمایندگی از 70 واحد الگویی تکمیل و وارد مرحله 

اجرا شد.
آبادانی  و  به گفته جانشین قرارگاه پیشرفت  بنا 
خراسان جنوبی، یکی از برنامه های این قرارگاه در 
6 دهستان هدف ،به اشتغال زایی برمی گردد که 
به این منظور به صورت الگویی با تحلیل رسته های 
مزیت دار با کمک شبکه مردمی ایجاد شغل غالب 
یعنی پرورش دام سبک و سنگین آن هم به صورت 

هدفمند و بهداشتی در دستور کار قرار گرفت.
»مهدی هنری« ادامه داد: به این منظور آموزش 
به  کارشناسی  های  تیم  حضور  با  میدانی  های 
روستاییان هدف ارائه شد تا زنجیره کاملی از واحد 
های الگویی معیشتی بهداشتی دام و طیور در این 

نقاط شکل گیرد.
او با اشاره به تهیه نقشه برای واحدهای الگویی 
معیشتی بهداشتی دام و طیور اضافه کرد: بعد از آن 
احداث 350 واحد الگویی معیشتی برای امسال در 
دستور کار قرار گرفت که 70 واحد آن وارد مرحله 

اجرا شده و بقیه هم در حال کار است.
او با بیان این که ایجاد واحدهای دامی الگویی 
بهداشتی بهره وری 15 تا 20 درصدی بهره برداران 
را در پی دارد، افزود: 15 نقطه روستایی در استان 
برای ایجاد این واحدهای الگویی تعیین شده است 
و مالکان واحدهایی که آموزش های الزم و فنی را 
فراگرفته و واحدهای بهداشتی ایجاد کرده اند با 
هماهنگی انجام شده با دستگاه های متولی به ویژه 
کمیته امداد امام خمینی)ره( می توانند تسهیالت 

هدفمند دریافت کنند.
امام  نقش  روستاها  در  که  روحانیانی  همچنین 
جماعت را دارند وظیفه مهمی در آموزش های 
تسهیل گری و الگو سازی به روستاییان را برای ایجاد 

زنجیره های مختلف اشتغال عهده دار هستند. 

سربیشه، ته جدولی 
خوشه های صنایع 

دستی 
محمد خسروی - سربیشه با معرفی 111 نفر 
برای بهره مندی از تسهیالت خوشه های صنایع 
دستی جزو شهرستان های ته جدولی به حساب 
می آید. »زنگنه« مدیر صندوق کارآفرینی امید 
استان در کارگروه اشتغال سربیشه به حمایت 
مالی از متقاضیان اشتغال روستایی برای نصب 
پنل های خورشیدی، روستای بدون بیکار و... 

توسط این صندوق اشاره کرد.
فرماندار سربیشه هم گفت: این شهرستان در 
جذب منابع تبصره 16 در استان مقام اول را 
کسب کرد.»محمدی« از بخشداران سربیشه 
خواست تا برای معرفی یکی از روستاها به عنوان 

اجرای طرح روستای بدون بیکار اقدام کنند.
پرونده   246 و  هزار  تاکنون  داد:  ادامه  او 
متقاضیان تسهیالت کارگاه های آسیب دیده از 
کرونا در سربیشه تشکیل   که 544 میلیون تومان 
تسهیالت قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت 

شده است .
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مسئوالن توپ را به زمین هم شوت می کنند

الیه نازک نظارت
بر عرضه ماسک

خسروی

 بعد از اجباری شدن استفاده از ماسک و اقبال مردم 
به خرید این کاالی ضروری در روزهای کرونایی، از 
یک طرف قیمت  های متفاوت این کاال در داروخانه  
ها و فروشگاه  های تجهیزات پزشکی و از طرف دیگر 
تولید و توزیع ماسک  های تولیدی در کارگاه  های 
متفرقه بدون نظارت خاص ،مردم را برای خرید دچار 
سردرگمی کرده است؛ این در حالی است که نرخ 
مصوب این محصول پرمصرف توسط دولت هزار و 
300 تا هزار و 600 تومان اعالم شده است و دستگاه 
های متولی هم توپ نظارت بر کیفیت این محصول 
را به زمین دیگری پاس می دهند.آن طور که قیمت 
یک ماسک سه الیه با کیفیت یکسان در سه داروخانه 
مختلف به ترتیب دو، دو هزار و 500 و سه هزار تومان 
است در حالی که به گفته یک شهروند نرخ مصوب آن 
توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده هزار و 
300 تومان اعالم شده است.شهروندی هم با تاکید 
بر این که نظارت چندانی بر قیمت و کیفیت ماسک 
های توزیعی نیست و به عنوان مصرف کننده تخصص 
الزم درباره اطالع از کیفیت ماسک را ندارم، می 
گوید: با وجود قیمت مشابه دو نوع ماسک، اما کیفیت 
آن بسیار متفاوت بود. متصدی یک داروخانه هم 
ماسک های ارزان قیمت توزیعی در بازار را استاندارد 
نمی داند و معتقد است که برای اثربخشی در برابر 
ویروس کرونا باید دو یا سه عدد از این کاال را با یکدیگر 

استفاده کرد. 

نظارت با تولید کننده
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، این 
نهاد را بهره بردار ماسک معرفی می کند و تهیه و تولید 
این کاال را در حوزه سازمان صنعت، معدن و تجارت و 
نظارت بر ماسک کارخانه ای را هم با این حوزه می 
داند و می گوید: ما مرجع صدور مجوز و تولید نیستیم، 
بنابراین چون مجوزی صادر نمی کنیم، نظارتی هم 
نداریم.دکتر »آهنی« با تاکید بر این که ماسک مورد 
استفاده برای مراکز درمانی باید استاندارهای الزم 
را داشته باشد، بنابراین ماسک خوب خریداری می 
شود، داروخانه ها را موظف به عرضه ماسک با کیفیت 
می داند و معتقد است: نمی توان کیفیت مطلقی برای 
ماسک تعیین کرد چراکه استفاده از هر نوع ماسک 
یا دهان پوش برای پیشگیری از ابتال به بیماری و 
جلوگیری از انتشار قطره های آلوده بی تاثیر نیست.

وی قیمت ماسک ها را بسته به مرجع تامین کننده 
بسیار متنوع می داند و با اشاره به در نظر گرفتن قیمت 
مصوب برای این کاال می افزاید: چون شرکت پخش 
دارو این محصول را با قیمت اعالم شده توسط دولت 
در اختیار داروخانه ها قرار نمی دهد، بنابراین چاره 
ای جز عرضه ماسک با قیمت باالتر از نرخ مصوب 
نیست.وی با تاکید بر این که هیچ ماسکی با قیمت 
مصوب برای مصرف عموم وارد استان نشده است، 
ارائه اطالعات بیشتر درباره جزئیات موضوع را به 
سازمان صمت محول می کند و با اشاره به اجرای 
طرح تهیه ماسک ارزان قیمت برای مصارف غیر 

درمانی، از کیفیت این ماسک ها ابراز بی اطالعی می 
کند و می گوید: همه ماسک ها هرچند بدون الیه ملت 
بلون از کم تا زیاد کیفیت و اثر پیشگیری دارد هرچند 

برای مراکز درمانی باید پارچه ملت بلون باشد.

نظارت با معاون غذا و دارو
سرپرست امور صنایع سازمان صمت استان هم با 
اشاره به صدور چهار پروانه بهره برداری به منظور 
تولید ماسک در استان، نظارت بر تولید را  این حوزه 
و متولی نظارت بهداشتی را معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی می داند و می افزاید: ماسک 
های تولیدی استان شامل سه الیه اسپان است و بنا 
به صحبت متولیان امور بهداشت، به استفاده از الیه 
ملت بلون برای مکان های درمانی و پرخطر توصیه 
شده است.»حسن نژاد« مشکل جدا شدن کش از 
بدنه را مربوط به ماسک های توزیعی در ابتدای طرح 
ماسک ارزان قیمت می داند و از رفع مشکل مربوط 
با توجه به صنعتی و پرس شدن آن، خبر و ادامه می 
دهد: ظرفیت تولید ماسک ارزان با قیمت هزار و 
300 تومان در استان باال اما گلوگاه مهم مربوط به 
قسمت اتصال کش به بدنه است که با رایزنی های 
انجام شده ظرف هفته آینده خط نیمه اتومات به این 
منظور وارد استان خواهد شد.وی نظارت بر کیفیت 
ماسک های تولیدی را بر عهده معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی می داند و می افزاید: کارگاه 
های متفرقه نیز زیر مجموعه اتاق اصناف، سمن ها، 

خیریه ها و ... فعالیت دارند.

نظارتی نیست
رئیس اتاق اصناف استان هم متولی نظارت بر عرضه 
ماسک های تولیدی صنعتی و سنتی را  سازمان صمت 
و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی می داند 
و معتقد است: هیچ نظارتی بر کیفیت و قیمت این 
محصوالت انجام نمی شود.»علیزاده« با اشاره به تمدید 
نشدن فعالیت کارگاه های سنتی تولید ماسک از اواخر 
خرداد، می افزاید: اتاق اصناف درباره کیفیت ماسک 
های تولیدی تخصصی ندارد.وی قیمت تعیین شده 
برای مصرف کننده از نظر سازمان حمایت از مصرف 
کننده را هزار و 300 تومان اعالم و اضافه می کند: 
عرضه محصول به نرخ بیشتر از این، گران فروشی است 
مگر ماسک، تولید خارج کشور و دارای برگ سبز باشد.
مسئول روابط عمومی سازمان صمت نیز با اشاره 
به این که قیمت ماسک براساس نظر کمیسیون 
تنظیم بازار و کمیته ای متشکل از نمایندگان اداره 
استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، اتاق 
اصناف و این سازمان تعیین می شود، از عرضه ماسک 
هزار و 300 تا هزار و 500 تومانی توسط این سازمان 
خبر می دهد و می گوید: پارچه ماسک های تولیدی 
ابتدا تاییدیه دریافت می کند و سپس وارد چرخه 
تولید و عرضه می شود. »یداللهی« قیمت ماسک ها 
را هم با توجه به محل عرضه متفاوت و مالک را فاکتور 
فروش مطرح و اضافه می کند: در صورت نداشتن 
کیفیت الزم، باید دانشگاه علوم پزشکی درخصوص 

جمع آوری آن اقدام کند.

امسال بله ها بیشتر شد
میزان ثبت ازدواج در استان در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته 1.8 درصد رشد داشت.مدیر کل ثبت 
احوال از ثبت دو هزار و 553 واقعه ازدواج در چهار 
ماه ابتدای امسال خبر داد و به »خراسان جنوبی« 
گفت: از این تعداد 68 درصد ازدواج ها با فراوانی 

هزار و 744 مورد شهری و 32 درصد با فراوانی 809 
مورد مربوط به نقاط روستایی است.

»مهرآور« بیشترین گروه سنی آقایان در ازدواج های 
امسال را مربوط به 20 تا 24 سال و بانوان را 15 
تا 19 سال اعالم و اضافه کرد: سال گذشته میزان 
ازدواج رخ داده در استان 7.3 نفر به ازای هر هزار نفر 
در جمعیت استان بود که این رقم از متوسط کشوری 

با میزان 6.4 باالتر است.
 وی از ثبت شش هزار و 209 واقعه ازدواج در سال 
گذشته و کاهش 3.5 درصدی آن در مقایسه با سال 
97 خبر و ادامه داد: بررسی روند ازدواج از سال 92 
با میانگین 11.5 درصد نشان می دهد کمترین 
میزان ثبت ازدواج با 7.3 درصد مربوط به سال 

گذشته بود.

ورود دادستان به راه اندازی فروشگاه زنجیره ای 
حسین قربانی– دادستان استان به موضوع ایجاد یک 
فروشگاه زنجیره ای در خیابان طالقانی بیرجند ورود 
کرد.به گزارش »خراسان جنوبی« آبان98 شنیده ها 
حکایت از آن داشت که یکی از فروشگاه های زنجیره ای 
بزرگ به خیابان طالقانی منتقل می شود. در آن زمان 
سرهنگ »علیرضا عباسی« رئیس پلیس راهور استان 
در جلسه شورای اسالمی شهر بیرجند اعالم کرد که 
خیابان طالقانی، معبری کم عرض با کاربری های 
متفاوت است که تعداد زیادی از حوادث سال در آن رخ 
می دهد بنابراین 100 درصد مخالف این کار هستیم و 
اگر فروشگاه زنجیره ای به خیابان طالقانی منتقل شود، 
همه خیابان به پارکینگ تبدیل و ترافیک قفل می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان هم آن زمان با اعالم این که این موضوع باید 

پیگیری شود، گفت: در حال حاضر خیابان طالقانی 
مشکل ترافیکی دارد و باید قبل از انتقال فروشگاه تمام 
جوانب در نظر گرفته شود و در نهایت از راه اندازی این 
فروشگاه زنجیره ای در این خیابان جلوگیری شد اما 
بعد از گذشت حدود یک سال از این موضوع یکی دیگر 
از فروشگاه های زنجیره ای قصد ایجاد شعبه ای در 
همان مکان را دارد.حجت االسالم »وحدانی نیا« معاون 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 
در این باره به خبرنگار ما گفت: افزون بر صحبت با 
دادستان در این خصوص، با رئیس پلیس راهور استان 
و شهرستان بیرجند هم تماس گرفته ام تا گزارش 
مکتوب خود را در این باره برای دادستان ارسال کنم. 
این درحالی است که  شعبه این فروشگاه در خیابان 

طالقانی در سایت مد نظر معرفی شده است.

از مشهد به بیرجند 

حافظ- در نیمروز تابستانی تاب آوردن با ماسک و 
حتی زیر سایه درختانی که گرما را فقط قابل تحمل 
می کنند، سخت است چه رسد به این که فقط سایه 
چهار دیواری روی سرت باشد. اما بانویی که به نظر 
می رسد 40 سال را رد کرده است باالی پله های 
ساختمانی که زمانی بانک بود، پتویی پهن کرده 
و لبه آن نشسته است. داخل سبدش فالکس و 
لیوان و پشت سرش بالشی است. بی خیال اطراف 
به بیمارستان نگاه می کند. ناگفته پیداست که 
بیماری آن طرف نرده ها دارد، پس بیرجندی نیست 
و از شهرستان آمده است. خوش برخورد و خندان 
رو است، لهجه مشهدی اش جلب توجه می کند. 
تعجبم زیاد می شود وقتی می گوید مادر پیرش را از 
مشهد برای درمان به بیرجند آورده چرا که تاکنون 
روال برعکس بوده است و بیشتر از خراسان جنوبی 
برای مداوا به مشهد می رفتند، اما از بیماری مادر 
پیرش تعریف می کند که به دلیل عفونت صفرا، 
دچار تب شدید شده و در بیمارستان های مشهد او 
را پذیرش نکرده و فقط به بیمارستان امام رضا )ع( 
مشهد ارجاع داده اند؛ محلی که برای درمان بیماران 
کرونایی است اما از ترس این که پیرزن دچار بیماری 
جدید نشود و با اطمینان خانواده از مبتال نبودن 
مادر به کرونا، او را با تب باال از مشهد به بیرجند آورده 
است. زن می گوید ؛ فامیل هایی در بیرجند دارد اما 
به دلیل شیوع کرونا، به آن ها مراجعه نکرده و همراه 
خانواده دو اتاق در شهر کرایه کرده اند و برای رفع 
خستگی در رفت و آمدهای روزانه و کارهای اداری 
که برای بیمه مادرش پیش می آید این پتو را جلوی 
پله های ساختمان خالی بانک پهن کرده و منتظر 
بازگشت برادرش است. می خندد و خوشحال 
است که مادر پیرش را در بیمارستان امام رضا)ع( 
بیرجند پذیرش و عمل کرده اند و حالش بهتر است 
و آن را مرهون بخش درمان بیمارستانی در بیرجند 
می داند نه مشهد با آن همه بیمارستان و دبدبه و 

کبکبه اش. 
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