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●●شـرکت مخابرات حدود دو ماه پیش از تعدادی
از مـردم روسـتای امیرآبـاد بیرجنـد پـول ثبـت نام
تلفـن ثابـت دریافـت کـرد ولـی هنـوز درخصـوص
تحویـل خـط تلفـن بـه متقاضیـان اقدامـی نشـده
اسـت.
●●پـروژه تحولـی بنیـاد مسـکن در خیابـان پیامبـر
اعظـم(ص) چهکنـد کـه در فاصلـه  2کیلومتـری
مرکـز اسـتان قـراردارد  ،بـا اجـرای ۱۰۰متـر
شـبکه گاز و۱۰۰متـر شـبکه آب بیـش از ۲۰۰
خانـوار از ایـن مزایا بهـره مند مـی شـوند در حالی
که سـاکنان با سـیلندر گاز و تانکـر آب به رفـع نیاز
خـود مـی پردازنـد.
●●دربولـوار شـهید رجایـی (خیابـان مهزیـار  )7و
در محـل زندگـی سـاکنان حـدود  ۳۰۰واحـد،
یـک محوطـه خالی وجـود دارد کـه به محـل پارک
و سـرویس اتوبـوس وکامیـون تبدیـل شـده و ایـن
اقـدام در سـاعات مختلـف شـبانه روز آسـایش و
آرامش را از اهالی سـلب کرده اسـت .متولی رفع
مشـکل چـه کسـی اسـت؟
●●در روستای دسـتجرد مود برای گازرسانی ۳۰
واحـد از مسـکن محرومـان بیـش از یـک مـاه قبـل
لولـه گـذاری انجـام ولـی کار رهـا شـده اسـت .در
ایـن هـوای سـرد و شـرایط خـاص بیمـاری کرونـا
چـرا مسـئوالن شـرکت گاز اسـتان و شهرسـتان
سربیشـه پروژه را به اتمام نمی رسـانند .آب و برق
وصل شده اسـت و  ۳۰خانوار منتظر اتصال خانه
ها بـه شـبکه گاز هسـتند.
●●چـرا شـرکت نفـت سـهمیه جدیـد سـوخت را
اعلام نمـی کنـد .از اول فصـل سـرما  ۵۰۰لیتـر
نفـت تحویـل شـده اسـت .چهـار سـیلندر گاز هـم
سـهمیه داریـم کـه بـرای پخـت و پـز و حمـام قابـل
اسـتفاده اسـت .در ایـن شـرایط چطـور مـی شـود
خانـه را گـرم کـرد؟ آیـا مسـئولی کـه در خانـه اش
امـکان اسـتفاده از شـبکه گاز وجـود دارد مـا را
درک مـی کنـد؟
●● یـک مـاه وقـت خـود را بـرای دریافـت سـهمیه
 ۵۰۰لیتـری سـوخت زمسـتانی و اختصـاص
سـیلندرهای گاز بـرای کسـانی که خانه هایشـان
را گاز کشـی نکـرده بودنـد در صـف هـای طوالنی
شـرکت نفـت نهبنـدان بـا وجـود شـیوع بیمـاری
کرونا صرف کردیـم ولی حاال نزدیک به سـه هفته
اسـت که به دنبال مسـئول شـعبه نفت می گردیم
تـا سـهمیه سـوخت زمسـتانی مـا باطـل نشـود.
مسـئوالن مربـوط نظارتی هم بر شـعبه هـای نفت
داشـته باشـند تـا مـردم ایـن قـدر اذیت نشـوند.
●●در شـرایط کرونـا ،کالس هـای مـدارس بـه
صـورت آنالیـن و از طریـق شـبکه شـاد پیگیـری
مـی شـود امـا مشـخص نیسـت چـرا مسـئوالن بـه
اینترنت روسـتاها کمتر توجه می کنند .روسـتای
خوانشـرف در  5کیلومتـری نهبنـدان بـا سـرعت
ضعیـف اینترنـت همـراه اول مواجـه اسـت و برای
دانـش آمـوزان قابـل اسـتفاده نیسـت.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

آمار مبتالیان به کرونا در  24ساعت گذشته

دورهمی بالی هم استانی ها

حسین قربانی  -اعمال محدودیت ها و رعایت مردم
سبب شد آمار بیماران تنفسی و کرونا مثبت بستری
در بیمارستان های استان کاهش یابد به گونه ای که
بیشتر شهرستان های استان از وضعیت قرمز خارج
شده اند و از شنبه به جز درطبس ،محدودیت ها بر
اساس نقاط نارنجی اعمال خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان این
که در آبان نرخ بروز موارد جدید  ۴/۲بود و افزایش
چشمگیری را در موارد بستری داشتیم ،گفت :نرخ
بروز بیماری در آذر از نرخ بروز موارد کشوری کمتر
بود .دکتر«دهقانی» افزود :وضعیت قاینات از روز
گذشته نارنجی شد و محدودیت های جدید در آن
اعمال می شود و در شهرستان های بیرجند ،سرایان،
بشرویه ،فردوس و نهبندان از شنبه آینده براساس

 
رنگ نارنجی محدودیت ها اعمال خواهد شد .وی با
اشاره به این که در خصوص محدودیت های تردد ،روز
شنبه در جلسه ستاد ملی تصمیم های جدیدی اتخاذ
می شود ،گفت :تردد افراد کرونا مثبت تا  ۱۴روز که
گاهی اوقات خیلی رعایت نمی شد ،اکنون ممنوع
شده است .همچنین ورود همه افراد به سازمان ها و
ادارات برای گرفتن خدمات با کارت ملی است و اگر
فردی مثبت باشد و اجازه خروج از قرنطینه را نداشته
باشد ،اجازه ورود به سازمان ها را ندارد.به گفته وی،
اگر رعایت پروتکل ها و محدودیت ها ادامه یابد ،نتایج
بهتری را خواهیم دید اما اگر شرایط عادی انگاشته
شود و استفاده از ماسک ،شست وشوی دست و به
خصوص دورهمی های خانوادگی و شبانه که عامل
 60درصد از ابتالها در استان است ،رعایت نشود به

طور قطع پیک چهارم را خواهیم داشت که اگر اتفاق
بیفتد ،از پیک های قبلی بدتر خواهد بود.
در  ۲۴ساعت گذشته از  ۲۴۸آزمایش گرفته شده
 ۱۱۰مورد (یعنی  ۴۴درصد) مثبت بوده است که ۲۴
مورد بستری و  ۸۶نفر سرپایی بودند.
وی با اشاره به این که در  ۲۴ساعت گذشته از
 ۲۴۸آزمایش گرفته شده  ۱۱۰مورد مثبت بوده
است ،گفت :هم اکنون  ۳۱۱بیمار حاد تنفسی در
بیمارستا نهای استان بستری هستند که ۱۸۰
بیمار مبتال به کرونا را شامل می شود و ۴۵نفر از آن
هادر بخش مراقبتهای ویژه بستری شده اند و حال
عمومی  ۱۴نفر وخیم است«.دهقانی» افزود :با ثبت
 ۹مورد فوت جدید تعداد قربانیان کرونا در خراسان
جنوبی به  ۶۱۹نفر افزایش یافت.

در سازمان ادارات تغییری حاصل نشده است
روزنامه خراسان در شماره  3237به تاریخ  20شهریور 1339در
مطلبی در صفحه  6آورده است :با اینکه قریب  3ماه است شهرستان
شدن طبس بتصویب رسیده و رسما هم بادارات ابالغ شده معهذا در
سازمان ادارات دولتی تغییری حاصل نشده و احتیاجات ادارات مرتفع
نشده است و با همان سازمان بخش مشغول انجام وظیفه میباشند.
بعضی از ادارات مخصوصا از لحاظ کمی کارمند در مضیقه میباشند.

رویداد

نیوکاسل  5مرغداری را به روز سیاه نشاند

زهرا قربانی
گرانی نهاده و استفاده نکردن مرغداران از واکسن
سبب شد تا پنج مرغداری متحمل تلفات  63هزار
قطعه ای بر اثر بیماری نیوکاسل شوند.
مدیر کل دامپزشکی با اشاره به این که بیرجند،
درمیان ،خوسف و سربیشه همواره از شهرستانهای
مستعد آلودگی نیوکاسل به دلیل تراکم طیور
بومی و غیر مجاز است ،گفت :به دلیل رعایت نشدن
برنامه واکسیناسیون ،تعدادی از مرغداریها درگیر
این ویروس شدند .دکتر«اصغرزاده» افزود :از پنج
مرغداری درگیر نیوکاسل ،طیور سه مرغداری به
صورت کامل معدوم شدند و بقیه با تلفات باالی ۹۰
درصد مواجه بودند که به غیر از  ۴۸هزار معدومسازی
شاهد تلفات  ۱۵هزار قطعه مرغ در مرغدار یهای
استان بودیم .وی با تاکید بر این که کمبودی برای
تامین واکسن مورد نیاز مرغداران استان وجود
ندارد ،گفت :در ارتباط با کمبود دو ماه گذشته هم
واکسن قابل تغییر با دیگر واکسنها بود .بنا به گفته
وی ،علت اصلی درگیری مرغدار یها به ویروس
نیوکاسل استفاده نکردن به موقع از واکسن بود و
گرانی نهاد هها باعث شد که مرغداران با استفاده
نکردن واکسن بخواهند هزینهها را کاهش دهند.

 600هزار واکسیناسیون مرغ های
بومی
مدیر کل دامپزشکی استان همچنین با اشاره به این
که در پی رعایت نشدن مسائل ایمنی توسط برخی
واحدهای مرغداری با هدف کاهش هزینه ها شاهد
چنین رخدادهایی هستیم ،گفت :این در حالی
است که هزینه ایمن سازی یک واحد مرغداری بین
 5تا  7درصد هزینه تولید است و باید مرغداران توجه
بیشتری به این موضوع داشته باشند.به گفته اصغر
زاده؛ واکسیناسیون به موقع و بر اساس برنامه می

تلفات 63هزارقطعهای

تواند تا  70درصد یک واحد صنعتی را ایمن سازی
و از وقوع این رخداد جلوگیری کند.او با اشاره به
اقداماتی که دامپزشکی برای پیشگیری از شیوع
نیوکاسل انجام داده است ،افزود :طی سال گذشته
در دو فاز  600هزار واکسیناسیون مرغ های بومی در
روستاها با همکاری بسیج به صورت رایگان انجام شد
تا از انتقال این ویروس به واحدهای صنعتی جلوگیری
شود و قرار بود در یک فاز دیگر هم این اقدام انجام
شود که به دلیل کرونا با مشکل مواجه شدیم و بعد از
فروکش کردن این بیماری ،انجام خواهد شد.

تشدید نظارت بر واحدهای آسیب دیده
وی ادامه داد :افزون بر نظارت هایی که بر مرغداری
ها وجود دارد سختگیری ها بر مرغداری هایی که این
مشکل برایشان پیش آمده است ،تشدید خواهد شد و

شالق گرانی روی گردو
انصاری -این روزها دالر عامل گرانی هر نوع کاالیی
مطرح می شود حتی گردو هم که بخش عمده ای از
آن در کشور تولید می شود ،به این همه گیری مبتال
شده است و حاال فروشندگان علت گرانی گردو را
هم به دالر ربط می دهند.
درحالی که دوهفته است شاهد اعمال محدودیت ها
هستیم و بیشتر مشاغل تعطیل است اما برخی دست
فروشان همچنان بازارشان گرم است و یکی از این
گروه ها گردوفروشان هستند و وسعت کارشان یک
یا دو کیسه گردو و یک ترازو ست تا بتوانند به مشتری
خدمت دهند ،مکان خاصی هم نیاز ندارند در
هرکوچه و خیابانی و سر هر گذری بساط شان دیده
می شود،برخی گردوی خود را گردوی خارجی و
برخی محصول همدان و تویسرکان معرفی می کنند

درحالی که اگر خوب پرس و جو کنی گردوهایشان
از استان است .اما هرکس به نوعی در این روزهای
کرونایی می خواهد مشتری جلب کند تا کاالی
خود را به فروش برساند ،مشتریان هم دل خوشی
از گردوی امسالی ندارند چرا که معتقدند امسال نه
تنها قیمت گردو رشد بیش از حدی داشته است بلکه
گردوی خوبی هم در بازار دیده نمی شود در حالی
که قیمت ها از  90هزار تومان آغاز می شود و تا 160
هزارتومان و حتی بیشتر ادامه دارد.
وقتی علت گرانی گردو را هم جویا می شویم ،
فروشنده گرانی دالر و دیگر گرانی ها را مطرح می
کند در حالی که این محصول روز به روز از سبد
مصرف خیلی ها حذف می شود تا به عنوان کاالیی
لوکس در ویترین مراکز عرضه قرار گیرد.

آن ها بیشتر مجبور به رعایت پروتکل ها خواهند بود.
به گفته وی با توجه به این که بیشتر واحدهای مرغداری
برای کاهش هزینه ها ،بیمه تکمیلی را حذف کرده اند
و فقط به بیمه اجباری اکتفا می کنند و در صورتی که
این مشکل برایشان پیش بیاید ،برای پرداخت غرامت
باید دام پزشکی نظر بدهد اجازه پرداخت غرامت به
آن ها داده نخواهد شد تا به این شیوه افرادی که بی
توجه به توصیه های پزشکی هستند ،تنبیه شوند.وی
افزود :از پنج واحدی که این مشکل برایشان پیش آمد
با پرداخت غرامت به سه واحد موافقت شد اما از این
به بعد شرایط ،این گونه نخواهد بود و مسئولیت همه
موارد چه خسارتی که به خود واحد تولیدی وارد می
شود چه خسارتی را که به واحدهای تولیدی دیگر وارد
می کنند باید واحد تولیدی بی توجه به رعایت نکات
بهداشتی پرداخت کند.

جشنواره مد و لباس
اسالمی

رحمان  -مناسب سازی فرهنگی شهر برای معلوالن
ضرورتی مغفول مانده است .شهردار بیرجند،
ضمن بیان این مطلب ،مناسب سازی  40ایستگاه
اتوبوس 18 ،دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و
نقل عمومی به همراه احداث  18جایگاه مخصوص
پارکینگ ویژه معلوالن را از اقدامات انجام شده
برشمرد و افزود :اجرای بوستان دوستدار معلول و
بیش از  400سازه در شهر و بیش از  15کیلومتر راه

بصیر با موزاییک مخصوص از دیگر اقدامات برای
معلوالن است .مهندس«جاوید» پیش شرط مورد
نیاز برای توانمندسازی این افراد را فراهم شدن
امکان تردد در فضای شهری دانست که این مهم
به عنوان یک تکلیف برای شهرداریها لحاظ شده
است .به گفته وی ،مناسب سازی بوستان های
توحید ،معتمد نژاد ،صیاد شیرازی ،خانواده و نیلوفر
نیز در دستور کار قرار دارد.

تخم مرغ روی شانه گرانی

اصغرزاده :علت
اصلی درگیری
مرغداریها به
ویروس نیوکاسل
استفاده نکردن
به موقع از واکسن
بود و گرانی
نهادهها باعث شد
که مرغداران با
استفاده نکردن
واکسن بخواهند
هزینهها را کاهش
دهند

توفیق اجباری برای فرمانداران
مدیران مکلف اند درخصوص جذب صددرصدی اعتبارات مسکن اقدام کنند
و همه این اعتبار در پروژه های مسکن شهری و روستایی هزینه شود و ریالی
از آن از استان خارج نشود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در شورای راهبری 6
هزار واحد مسکونی استان گفت :فرمانداران و همه مدیران دستگاه های
متولی باید با شتاب بخشی به کارها ،مانع از خروج اعتبارات تخصیصی به
طرح مسکن اقشار کم درآمد از استان شوند.
«خوش خبر» ادامه داد :برای اجرای طرح  10هزار واحد مسکن روستایی6 ،
هزار واحد مسکن شهری  ،مسکن بازنشستگان ،ایثارگران ،فرهنگیان و ...
در قالب تفاهم نامه استانداری و سازمان برنامه و بودجه کشور و حوزه های
مرتبط ،تسهیالت ویژه ای درنظر گرفته شده که بسیار ارزشمند است و این
فرصت نباید از دست رود.

بی تفاوتی
به فضای رسانه ای
استان ممنوع

غفلت از مناسب سازی فرهنگی شهر برای معلوالن

بعد از کاهش نرخ مرغ رقم خورد

دستور معاون استاندار
برای اعتبار مسکن شهری محرومان

از میان خبرها

معاون امـور هنـری و سـینمایی اداره کل فرهنگ
و ارشـاد اسلامی خراسـان جنوبـی از انتشـار
فراخـوان صـد وهفدهمیـن جشـنواره کشـوری و
چهارمین جشـنواره اسـتانی مد و لباس اسلامی
خبـر داد.
«زمـزم» گفـت :چهارمیـن جشـنواره مـد و لبـاس
اسلامی اسـتان بـه علـت شـیوع ویـروس کرونـا
بـه صـورت مجـازی برگـزار خواهـد شـد .وی
مواردی همچون زمینه سـازی برای کشـف ظهور
اسـتعدادها و خالقیتهـای نو ،مرتبط با پوشـاک
اسلامی ایرانـی ،شناسـایی ،معرفـی و تأکیـد بـر
ویژگیهـای خـاص انـواع لبا سهـای سـنتی و
بومـی و بـه کارگیـری آن در طراحیهـای نویـن
و آشـنا کـردن جامعـه مخاطـب بـا شـاخصهای
اصیل فراموش شـده در پوشـاک اسلامی ایرانی
را از جملـه اهـداف ایـن جشـنواره بیـان کـرد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه جشـنواره در دو بخـش
طراحـی مانتـو فـرم اجتمـاع و طراحـی مانتـو
مجلسـی برگـزار میشـود ،افـزود :متقاضیـان
بـا مراجعـه بـه سـایت اداره کل فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی میتوانند درخصوص دریافت فراخوان
و تکمیـل فـرم پیوسـت اقـدام کننـد.

خراسان جنوبی  60سال پیش    
در روزنامه

تدویـن سـند توسـعه رسـانه ای در اولویـت برنامه
های شـورای اطالع رسـانی اسـتان قـرار گرفت.
معاون سیاسـی  ،امنیتی و اجتماعی استاندار در
بیسـت و ششـمین جلسـه شـورای اطالع رسانی
اسـتان بـا تاکیـد بـر ایـن کـه از هیـچ مدیـری نباید
بپذیریم که به فضای رسـانه ای اسـتان بی تفاوت
باشـد ،گفـت :فضـای فرهنگـی و رسـانه ای برای
آن ها که درک درسـتی ندارنـد و آن را با اقدامات
خـود در تقابـل می بینند ،بسـیار سـخت و دشـوار
اسـت و ایـن فضـا بایـد شکسـته و بیـن مدیـران و
رسـانه ها ارتبـاط بیشـتری برقرار شـود.
«خـوش خبـر» هـدف از سـند توسـعه رسـانه ای
اسـتان را ارتقـای شـاخص هـا باهـدف فعـال
تـر سـازی رسـانه هـا و در نتیجـه توسـعه اسـتان
دانسـت و افـزود :بـی تفاوتـی مدیـر بـه رسـانه ها،
جامعـه خبـری را بـی اعتمـاد مـی کنـد و بـرای
دسـتگاه هـا هزینـه هـای جبـران ناپذیـری بـه
همـراه دارد.

ضحی -چند روزی از پایین آمدن تب تند قیمت مرغ می گذرد و هر چند هنوز عقربه
نرخ ها روی قیمت مد نظر مسئوالن ثابت نشده است اما در مقایسه با هفته های
قبل بیش از  10هزار تومان در مراکز عمده و خرده فروشی افت داشته است .بازار
مرغ در حالی به ثبات نسبی رسیده که در دو روز گذشته سمت و سوی رشد قیمت
ها به طرف تخم مرغ رفته است به گونه ای که دیروز هر کیلو تخم مرغ بین  17تا
 17هزار و  500تومان عرضه شد.نوسان قیمتی مرغ و تخم مرغ در حالی است
که در چند روز گذشته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اعالم کرد که کمبود
نهاده برای مرغ گوشتی و تخمگذار نداریم و سامانه بازارگاه دست استان نیست و
مرغداران میتوانند ورود کنند و کار خرید دان را انجام دهند اما در نقاطی که این
کار با مشکل مواجه است میتوان از تلفن پشتیبانی پیگیری کرد«.قوسی» افزود:
اگر تلفن پشتیبان پاسخگو نبود ،همکاران امور دان به مرغداران کمک میکنند
تا بتوانند سهمیه خود را بگیرند.به گفته وی ،هم اکنون  624واحد پرورش مرغ
گوشتی و  37واحد تولید مرغ تخمگذار در خراسان جنوبی فعال است.با وجود
اظهارات مبنی بر نبود مشکل در تامین نهاده ،روز گذشته قیمت تخم مرغ در
مراکز عمده  16هزار و  700تومان و در مراکز خرده فروشی بین  17تا  17هزار
و  500تومان عرضه می شد .مسئول یک مرکز عرضه مرغ و تخم مرغ هم درباره
علت نوسان قیمت تخم مرغ گفت که این موضوع کشوری و به دلیل تولید کم است
که باز هم به کمبود دان و نهاده بر می گردد.وی افزود :مسئوالن جهاد معتقدند
که دان به اندازه کافی وجود دارد درحالی که برای خوراک مرغ به عنوان مثال
فقط  30درصد مورد نیاز را می دهند و مرغدار مجبور است بقیه را از طریق خرید
سویا تامین کند که در این شرایط چندین مرغدار در بیرجند اعالم کردند که دوره
جوجه ریزی و تخم مرغ را به تعويق می اندازند چرا که با این شرایط نمي توانند
نیاز مرغ خود را تامین کنند.

 12کیلومتر دوبانده سازی
دیهوک  -راور زیربار ترافیک
12کیلومتردیگر از پروژه احداث باند دوم محور دیهوک  -راور روز گذشته
زیربارترافیکرفت.مدیرکلراهوشهرسازیگفت:باتکمیلاینقطعه 114،کیلومتر
ازمسیر 205کیلومتریمحوردیهوک-راوردوباندهشد«.وحیدداعی»افزود:برای
تکمیلاینقطعهازبانددوممحوردیهوک-راور 36میلیاردتومانهزینهشد.

ابالغ  ۸۴۰میلیونی برای  2اثر جهانی
 ۸۴۰میلیون تومان اعتبار ملی برای دو اثر ثبت جهانی در خراسان جنوبی
ابالغ شد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
گفت :این اعتبار برای مرمت باغ جهانی اکبریه و قنات بلده فردوس از محل
اعتبارات پایگاههای جهانی ملی به استان ابالغ شده است« .شریعتی منش»
افزود :این اعتبار برای مرمت و بازسازی این بناها هزینه می شود.

