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●●رئیـس شـبکه دامپزشـکی بیرجنـد اعلام کرد
که نباید هیـچ دام مولـدی در کشـتارگاه بیرجند
کشـتار شـود اما چرا کسـی نمیپرسـد که دامدار
دام مولـد خـود را بـه چـه دلیـل کشـتار مـی کند؟
وقتـی یارانـه بـرای نهـاده دامـی تخصیـص مـی
یابـد ولـی معلـوم نیسـت بـه کجـا مـی رود ،مگـر با
خـوراک کیلویـی  ۶هـزار و شـیر دو هـزار و 900
تومانـی هـم میتـوان دام مولـد را نگـه داشـت؟
در نتیجـه یـا بایـد دام را در اختیـار کشـتارگاه
قـرار دهیـم یـا صبـر کنیـم تـا از گرسـنگی الغـر و
تلـف شـو د.
●●مسـئوالن صـدا و سـیمای خراسـان جنوبـی
نسـبت بـه افزایـش کانـال هـای تلویزیونـی و رفع
کیفیـت پاییـن شـبکه هـای سـیما در روسـتاهای
منطقـه براکـوه فکـری بکننـد .همان چند شـبکه
موجـود هـم همیشـه قطـع مـی شـود.

خدمت به  3088مددجو
حسین قربانی -سه هزار و  88نفر از ابتدای سال
تا پایان مهر از  28مرکز غیردولتی دارای مجوز از
بهزیستی در حوزه درمان و کاهش آسیب استان
خدمات گرفتند .سرپرست معاونت امور توسعه
پیشگیری این اداره کل با اشاره به راه اندازی مرکز
جامع درمان و بازتوانی افراد با اختالل مصرف
مواد (تداوم درمان) گفت :هم اکنون در این مرکز
پذیرش ،درمان و بازتوانی انجام می شود .به گفته
«شرفی» تعداد مراکز حوزه درمان و کاهش آسیب
استان با در نظر گرفتن راه اندازی مرکز جامع
درمان و بازتوانی در خوسف  29مرکز است که از
طریق بخش غیر دولتی راه اندازی شده است و در
زمینه سیاست های اصل  44قانون اساسی ارائه
خدمات می کند .وی میزان اعتبار پرداختی یا در
حالپرداختبهمراکزحوزهدرمانوکاهشآسیب
را در قالب یارانه به مراجعان این مراکز دو میلیارد و
 32میلیون ریال اعالم کرد.

یک رقم از قربانیان
کرونا پرید
در حالی که مدتی است تعداد قربانیان روزانه
کرونا در استان دو رقمی است و آخرین آمار روزانه
آن هم  15نفر بود اما در  24ساعت گذشته  6نفر
از هم استانی های مبتال به کرونا جان باختند ،هر
چند که با این تعداد ،آمار قربانیان ویروس کشنده
در خراسان جنوبی به  542نفر رسید.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
گفت :در  ۲۴ساعت گذشته  ۱۲۲آزمایش
جدید هم از افراد مشکوک به کرونا در استان
گرفته شد که جواب  ۶۸آزمایش شامل  ۳۹بیمار
بستری و  ۲۹بیمار سرپایی ،مثبت اعالم شد.
به گفته دکتر «مهدی زاده » از  ۶۸بیمار جدید
شناسایی شده ۱۶ ،نفر مربوط به بیرجند۱۰ ،
نفر قاین ۱۹ ،نفر طبس ۱۱ ،نفر نهبندان ،هشت
نفر درمیان ،یک نفر سربیشه ،دو نفر سرایان
و یک نفر مربوط به شهرستان خوسف است.
این پزشک افزود ۳۷۵ :بیمار با عالیم حاد
تنفسی در بیمارستانهای استان بستری شده
اند که  ۲۳۹نفر آ نها مبتال به کرونا هستند و
از این تعداد  ۵۱نفر در بخشهای آی .سی .یو
به سر می برند و حال  ۲۲نفر آنان وخیم است.
وی گفت :در خراسان جنوبی  ۲۷هزار و ۸۰۴
تست کرونا از افراد مشکوک گرفته شده است
که از این تعداد  ۱۱هزار و  ۷۰۲نفر مبتال به
کرونا هستند.
به گزارش خبرنگار ما« ،الری» سخنگوی وزارت
بهداشت هم روز گذشته در اعالم آخرین وضعیت
کرونا در کشور ،چهار استان رکورد دار مرگ و
میر در کشور را نام برد که خراسان جنوبی در
کنار استان های ایالم ،سمنان و یزد قرار دارد.
این استان ها طی هفته گذشته بیشترین تعداد
بستری بیماران را هم داشته اند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

نماینده ولی فقیه مطرح کرد

اصالح فرهنگ؛ رمز حل مشکالت
تا فرهنگ اصالح نشود نمی توان مسائل و مشکالت
را حل کرد .نماینده ولی فقیه در استان روز یک شنبه
در دیدار با جمعی از نمایندگان طالب و دانشجویان
بسیجی با بیان این که افراد با اندیشه بسیجی در انواع
کارهای نظامی ،بهداشتی ،علمی ،صنعتی ،اقتصادی
و ...حضور دارند و موثر هستند ،گفت :بقای انقالب
اسالمیبهوجودمبارکبسیجیاناست.حجتاالسالم

 
والمسلمین «عبادی» با اشاره به اهمیت حضور فعال و
موثرحوزهودانشگاهودانشجووطلبهدربخشفرهنگی،
تصریحکرد:همهخدماتوتالشهاموثراستامامسئله
را حل نمی کند چون انسان موجودی فرهنگی است و تا
فرهنگاصالحنشودنمیتوان مسائلومشکالترا حل
کرد .وی با اشاره به این که در هر موضوعی تخصص
کارساز اما مشروط است ،افزود :دانشجو و طلبه در همه

مرغ ممنوع الخروج شد

مرغ36هزارتومانی

ضحی
مرغ باز هم در استان رکورد زد و روز گذشته در مراکز
عرضه مستقیم به قیمت  33هزار و  600و در دیگر
مراکز  36هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» در روزهایی که هر دم از
افزایش نرخ یک کاال صحبت به میان می آید ،در این
ماراتن قیمت مرغ نیز همچنان در حال پرواز است
وکسی هم جلودارش نیست آن طور که در فاصله
زمانی یک روز  6هزار تومان بر نرخ آن افزوده شده

است .فروردین امسال هر کیلو مرغ به قیمت 9هزار
تومان در مراکز عرضه می شد و حاال طبق رصد میدانی
خبرنگار ما از واحدهای فروش شهر روز گذشته مرغ در
مراکز عرضه مستقیم با قیمت 33هزار و 600تومان
و در مراکز خرده فروشی  36هزار تومان عرضه شد.
رئیس سازمان صمت در گفت و گو با خبرنگار ما از
تشکیل جلسه فنی در روز یک شنبه خبرداد وگفت:
در این جلسه مقرر شد خروج مرغ بدون دریافت مجوز
از استان ممنوع شود.به گفته «جرجانی» تا قبل از
این هرکدام از مرغداران بدون داشتن مجوز از دام

گزارشی از وضعیت ادارات در این روزها که کارمندان دورکاری می روند

سرک خبرنگاری از ادارات

گروه خبر -بر اساس تصمیم های گرفته شده ستاد
مقابله با کرونا در شهرهای قرمز ،ادارات با حداکثر
یک سوم نیرو موظف به خدمات رسانی و پاسخ گویی به
ارباب رجوع هستند و افراد دورکار باید از محیط خانه
خدمت مورد نیاز را ارائه کنند .خبرنگار ما برای اطالع
از نحوه خدمت رسانی و اجرای پروتکل های بهداشتی
در دومین روز از اجرای طرح محدودیت های کرونایی
و دورکاری کارمندان راهی برخی ادارات پر مخاطب
شد .برابر این گزارش ،یافته های میدانی و بصری
حکایت دارد که ضعف های زیرساختی و دسترسی
نداشتن به سیستم های اداری سبب شده است تا
کارمندان دورکار نتوانند چندان خدمتی را از منزل به
ارباب رجوع ارائه کنند و کارمندان حاضر در اداره باید
پاسخ گوی ارباب رجوع باشند و در واقع وظایف دیگر
کارکنان دورکار را انجام دهند که همین موضوع سبب
ازدحام جمعیت خدمت گیرنده پشت باجه برخی
ادارات شده است .همچنین برخی ادارات هم نحوه
خدمات دهی عجیبی دارند که گالیه برخی مراجعان
را در بر دارد .در ادامه برخی اتفاقات رخ داده در مدت
زمان حضور خبرنگار ما را در این ادارات بخوانید.

سر شلوغ یک کارمند
این روزها پر مخاطب ترین اداره تامین اجتماعی
است .بیکاری و بیمه و  ...سبب شده است تا این
اداره با تعداد زیادی از مراجعان مواجه باشد .اگر
چه محدودیت ها سبب کم شدن بار مراجعات شده
اما باز هم تعداد افراد مراجعه کننده بسیار است.
یک طرف سالن سازمان خلوت تر و طرف دیگر سالن
پشت باجه میز خدمت تعداد افراد مراجعه کننده زیاد
و صف تشکیل شده است .یک نایلون ضخیم محافظ
بین کارمند و خدمت گیرندگان است .عده ای از
افراد در صف با رعایت فاصله اجتماعی و تعدادی هم
بدون توجه به این موضوع منتظر ایستاده اند .کارمند
خدمت دهنده یک تنه پاسخ گوی مراجعه کنندگان
است .عده ای صدای اعتراضشان بلند می شود.
کارمند در پاسخ به گالیه ها می گوید :یک نفر باید
کار سه همکار دیگر را انجام دهد .باید یک پا مقابل
این سیستم و پای دیگرمقابل سیستم همکارم باشم تا
هیچ مراجعه کننده ای بدون خدمت دهی نباشد .باید
به این کارمند آفرین گفت .عده ای با دلسوزی صحبت
های کارمند را تایید می کنند .در سالن برای رفتن به
طبقه دیگر ساختمان رفت و آمدها بسیار است و پله
ها را با عجله باال و پایین می روند .بین بانک و اداره

سرگردان هستند و برای گرفتن یک خدمت باید طی
چند روز متوالی مراجعه کنند .چرا که دورکاری برخی
کارمندان و نحوه فعالیت بانک ها گره بر کارشان
انداخته است .کارمند از هر فرد مدارک مد نظر را می
گیرد .نشانی از ماده ضد عفونی هم در پشت برخی
باجه های پر مخاطب نیست.

شماره تماس دورکارها
به سراغ شهرداری منطقه هم به عنوان دیگر مجموعه
پر مخاطب می رویم .در هر اتاق یک یا دو نیرو پشت
میز نشسته است و عده ای در حال خدمت رسانی و
عده ای هم در حال گپ و گفت عادی روزانه هستند.
داخل سالن مراجعان روی صندلی ها نشسته اند اما
خدمت دهنده ای حاضر نیست و سه یا چهار نیروی
خدمت دهنده برای نماز رفته اند .مدتی بعد یک به
یک پشت میزشان بر می گردند و مراجعان هر کدام به
سمت افراد مد نظر هدایت می شوند .پشت میز خدمت
شماره افراد کارشناس ثبت شده است تا مراجعه
کنندگان در صورت لزوم و شرایط دورکار با کارشناس
مد نظر ارتباط بگیرند .اداره دیگر بنیاد مسکن است.
کمتر مراجعه کننده ای به چشم می آید .در همان بدو
ورود فردی که پشت میز خدمت نشسته است اطالعات
افراد را می گیرد و در صورت نیاز برای پاسخ گویی و
گرفتن خدمت به کارمند مورد نیاز ارجاع می دهد.
اگر نیرویی دور کار باشد از در اختیار گذاشتن شماره
آن نیرو معذور است و خودش تماس می گیرد .یک
دستگاه هم برای ضد عفونی دست ها در همان ورودی
اداره نصب شده است.

تماس برای انجام کار
دیگر محل مراجعه شرکت گاز است .در گذشته سالن
امور مشترکان و مقابل در ورودی که صندلی چیده
شده است جای سوزن انداختن نبود ،چرا که از نقاط
دور و نزدیک روستایی به ویژه در این روزهای سرد
سال به این شرکت مراجعه می شد .محدودیت ها از
بار مراجعات کم کرده است و با وجود این باز هم تعداد
مراجعان از صبح به حدود  50نفر فقط در این قسمت
می رسد .دو کارمند پشت میزهای خدمت نشسته اند
و در حال خدمات رسانی هستند .کارمند حاضر می
گوید :کارمندان حاضر وظیفه کارمندان دورکار را
انجام می دهند اما در صورت نیاز و ضرورت اگر نیاز به
حضور همکارمان باشد با وی تماس گرفته می شود تا
در اداره حاضر شود.در شرکت آب و فاضالب پروتکل

خدمات و صحنه ها حضور دارند اما کار اختصاصی آنان
این است که در طرحی موثر و هماهنگ برای اصالح
فرهنگ و هدایت اندیشه بشریت به سمت دعوت انبیای
الهی راهکار ارائه دهند.به گفته وی ،در هر موضوعی
تخصص کارساز است و به پیشرفت انسان در آن زمینه
کمک می کند ،اما تخصصی برای جامعه بشری کارساز
است که مشروط به فرهنگی درست باشد.

پزشکی اقدام به خارج کردن مرغ از استان می کردند
که مقرر شد از دوم آذر خروج مرغ بدون دریافت مجوز
از استان ممنوع شود و به نیروی انتظامی هم تکلیف
شد تا درخصوص این موضوع رصد الزم را انجام دهد.
وی در پاسخ به علت افزایش قیمت اظهارکرد که طبق
مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور ،نظارت بر مراکز عمده
فروشی با سازمان جهاد کشاورزی است.یک منبع آگاه
هم در گفت و گو با خبرنگار ما با اعالم این که در استان
کمبود مرغ نداریم و حتی مازاد بر نیاز تولید می شود،
گفت :برخی از استان های مجاور کمبود مرغ دارند
و افزایش قیمت مرغ هم فقط منحصر به خراسان
جنوبی نیست بلکه کشوری است اما در مجموع قیمت
مرغ زنده و مرغ کشتار در استان نسبت به میانگین
کشوری پایین تر است .وی توزیع مرغ منجمد را یکی
از راه حل های موجود در این اوضاع نوسانی در استان
دانست و تاکید کرد که بسیاری از استان ها با کمبود
مرغ و کاهش جوجه ریزی مواجه هستند اما در استان
کاهش جوجه ریزی نداشتیم.

های بهداشتی سختگیرانه تر است .در همان ورودی،
افراد باید تقاضایشان را بیان کنند تا راهنمایی انجام
شود .سپس از طریق تلفنی که روی میز گذاشته شده
است با داخلی مد نظر تماس برقرار می شود تا کارمند
مربوط در صورت حضور پاسخ گو باشد و در صورتی
هم که فرد مد نظر نباشد باید با فرد دیگری که می
تواند همان خدمت را ارائه کند ،تماس گرفته شود.
دو مراجعه کننده برای این که مسیر شبکه فاضالب
را بدانند مراجعه کرده اند .راهنمایی انجام می شود
تا با فرد مد نظر تماس بگیرند و صحبت کنند .اگر چه
ماده ضدعفونی نصب شده است تا قبل از استفاده
از تلفن ضدعفونی دست انجام شود اما ارباب رجوع
گویا متوجه نصب این دستگاه روی دیوار نشده است.
چندین بار تماس می گیرد انگار کسی پاسخ گو نیست.
فردی که پشت میز خدمت نگهبانی شرکت حاضر
است ،می گوید :اگر فردی که برای خدمت دهی به
او نیاز دارند حضور داشته باشد بعد از تماس تلفنی
و پاسخ گویی به مخاطب مقابل در نگهبانی حاضر
می شود تا خدمت مد نظر را ارائه کند .در این حضور
خبرنگار ما در ادارات ،اگر چه بیشتر افراد از نحوه
خدمات دهی رضایت نسبی دارند اما نارضایتی هم به
عملکرد برخی از نیروها وجود دارد .این که باید مدتی
منتظر بمانند تا پاسخ یک سوال ساده را بگیرند یا این
که با فرد مد نظر تماس می گیرند و کارمند می گوید:
دور کار است و باید فردا به اداره مراجعه کنند .این
موارد از جمله گالیه هایی است که خدمات گیرندگان
را می آزارد .از برخی افراد حاضر و کارمندان این
ادارات وقتی می پرسیم که آیا همکار شما در منزل
می تواند خدمت رسانی کند؟ می گویند :به طور
معمول نیروهای حاضر ،خدمت همکاران دورکار
را انجام می دهند و در صورت لزوم و نیاز همکار به
محل کار فراخوانده می شود.اما گفته های برخی
شهروندان حکایتی متفاوت از خدمات دهی دارد.
یک شهروند می گوید :برخی نامه های اداری و برخی
امور تخصصی است و باید کارمند متخصص آن حوزه
انجام دهد .چون فرد دورکار است و زیرساختی وجود
ندارد معموال کار به روز بعد موکول می شود .دیگر فرد
حاضر در یک اداره هم بیان می کند؛ در خانه سیستم
دسترسی وجود ندارد و در عمل خدمت رسانی صفر
می شود .در این بازدید سرزده روابط عمومی برخی
ادارات هم بیان کردند که نیروهای موجود در ادارات
پاسخ گوی مراجعان هستند و ضوابط طوری تعیین
شده است تا خللی به خدمت رسانی وارد نشود.
در صورتی هم که نیاز به نیرویی باشد چون کارمندان
اداره همیشه آنالین هستند ،به محل کار فراخوانده
می شوند.

خراسان جنوبی  60سال پیش    
در روزنامه

برای تامین گوشت شهر

رئیس سازمان
صمت :روز یک
شنبه در جلسه
کارگروه فنی
مصوب شد خروج
مرغ بدون دریافت
مجوز از استان
ممنوع شود به
نیروی انتظامی
هم تکلیف شد تا
درخصوص این
موضوع رصد الزم
را انجام دهد

روزنامه خراسان در شماره  3210به تاریخ  16مرداد 1339در مطلبی
در صفحه  6آورده است :وضع گوشت بیرجند در سالهای گذشته
بخصوص سال جاری به دلیل فقر نسبی صنف قصاب چندان رضایت
بخش نبود و شهرداری بیرجند مجبور شد برای تامین گوشت مورد
نیاز مردم دست به یک سلسله فعالیت هایی بزند .عده ای از تجار تعهد
سپردند شرکت واحدی برای تامین گوشت و فروش آن در شهر تشکیل
داده و گوشت را با نرخ ثابتی که در حال حاضر برای  2ماه بعد و بعدا همه
ماهه از طرف شهرداری تعیین شود بفروش برسانند .ضمنا پروانه کسب
آن عده از قصابانیکه حاضر بسپردن تعهد نبودند و یا بعناوینی در شرکت
سهیم نشدند لغو نمود سپس مراکز فروش گوشت تحت نظر شرکت
مزبور در چهار نقطه از شهر بازار جدید و بازار قدیم و فلکه جنب مسجد
علوی تعیین گردید.

رویداد

پویش سلیمانی ها
پویش طرح سلیمانی ها در بیرجند آغاز شد .فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند
گفت:اینطرحباعنوانهرپایگاهیکخدمتدرهفتهبسیجوبهمنظورخدمترسانی
یشود.بهگفتهسرهنگ«خراسانی
بهمردمدرشرایطمبارزهبابیماریکرونااجرام 
مطلق»اینطرحمحلهمحوراستوهر پایگاهبسیج،خدمترسانیبهآحادجامعهرا
نسبتبهجمعیتوجامع هایکهباآنسروکارداردتاپایانهفتهبسیج ادامهخواهد
دادوضمنشناساییمحرومان،دراینمدتاقداماتمثبتفرهنگیازجملهمحفل
انسباقرآن،جلساتحلقهصالحانودیدارباخانوادهشهداانجام خواهدشد.

شهروند :برخی
نامه های اداری
و بعضی امور
تخصصی است
و باید کارمند
متخصص آن حوزه
انجام دهد .چون
فرد دورکار است
و زیرساختی وجود
ندارد معموال کار
به روز بعد موکول
می شود

 146شهید گمنام در استان
حسین قربانی –  146شهید گمنام در  54نقطه استان به خاک سپرده شده اند.
معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به خبرنگار
ما گفت :احداث المان مزار شهید گمنام خیابان پاسداران بیرجند در قالب
تفاهم نامه با بسیج سازندگی در حال انجام است« .رحیم آبادی» با اشاره به این
که تا بهمن یا آخر امسال این المان ساخته می شود ،افزود :جست وجوی پیکر
مطهر شهدا به شکل محدود در شرایط کرونایی انجام می شود اما اگر براساس
آزمایش های انجام شده از خانواده ها در تهران ،شهیدی شناسایی شد با رعایت
دستورالعمل های بهداشتی اقدامات الزم در این خصوص انجام می شود.

امداد رسانی هالل احمر به 187حادثه دیده

کارمند :یک نفر
باید کار  3همکار
دیگر را انجام
دهد .باید یک پا
مقابل این سیستم
و پای دیگر مقابل
سیستم همکارم
باشم تا هیچ
مراجعه کننده ای
بدون خدمت دهی
نباشد

حسین قربانی  -امدادرسانی نیروهای هالل احمر به  187حادثه دیده
استان در یک ماه گذشته انجام شد که  ۱۵۶نفر در حوادث جادهای۲۰ ،
نفر شهری و  ۱۱نفر کوهستان خدمات دریافت کردند .مدیرعامل جمعیت
هالل احمر استان گفت ۶۲ :مورد از خدمات امدادی در حوادث جادهای،
 ۱۱مورد در حوادث شهری ،هفت مورد در حوادث کوهستان و یک مورد در
حوادثسیلوآبگرفتگیارائهشدهاست.بهگفته«رضایی»بیشترینحوادث
به ترتیب با  ۱۳مورد حادثه مربوط به قاین است و نهبندان با  ۱۲مورد و
بیرجند با  ۱۱مورد در رده های بعدی هستند .وی با اشاره به این که ۲۹۰
نیروی هالل احمر در قالب  ۱۲۰تیم عملیاتی به این حوادث امدادرسانی
کردند،گفت:همچنین ۱۲۰خودرویامدادیشامل ۷۴دستگاهآمبوالنس
و ۴۶خودروی نجات در این حوادث به کارگیری شد .وی با بیان این که چهار
سورتیپروازبراینجاتیکحادثهدیدهدرارتفاعاتمیغانطبسانجامشد،
از  15مورد عملیات رها سازی در یک ماه گذشته خبرداد و افزود :با توجه به
گستردگی شیوع کرونا ،از شهروندان درخواست می کنیم ازمسافرتهای
غیر ضروری پرهیز و رانندگان هم در صورت سفرهای ضروری ،با رعایت
کامل نکات راهنمایی و رانندگی ،در مسیرها با سرعت مطمئنه حرکت کنند
ومراقبتالزمراداشتهباشند«.رضایی»ازشهروندانخواستدرصورتبروز
هرگونهحادثهایباحفظخونسردیباشماره ۱۱۲تماسبگیرندیابهنزدیک
ترین پایگاه امدادی هالل احمر مراجعه کنند.

