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●● در تیغاب قاین مشغول دامداری هستم و همراه
دیگر دامداران با مشکالت عدیده ای مواجه
هستیم .مسئوالن جواب دهند که آیا  80کیلو
خوراک یارانه ای برای پرورش و نگهداری گاوی
که در هر ماه بیش از یک تن شیر تولید می کند
کافی است؟ این حیوان در ماه  360کیلو خوراک
مصرف می کند و یک دامدار باید بقیه آن را چطور
از بازار آزاد تهیه کند و چرا در دیگر شهرستان
های استان باالی  150کیلو خوراک یارانه ای
تحویل می شود ولی در قاین  80کیلو به هر راس
دام تعلق می گیرد؟
●●در روستای شوشود زمین برای ساخت و ساز
نیست و اقدامی هم درخصوص واگذاری زمین
توسط بنیاد مسکن انجام نمی شود و اگر مردم
بخواهند در یک زمین ساخت و سازی انجام
دهند بالفاصله منابع طبیعی مانع می شود .چرا
اقدامی برای افرادی که در این روستا نیاز به زمین
برای ساخت خانه دارند ،انجام نمی شود؟
●●مسئوالن استان مدام از فرصت های سرمایه
گذاری در استان و تالش برای جذب آن سخن می
گویند در حالی که بسیاری از سرمایه گذاری های
انجام شده طی سال های گذشته با مشکالت
عدیده ای مواجه هستند .مگر باید سرمایه گذاری
چند میلیاردی باشد تا مورد توجه قرار گیرد؟ در
استان در حوزه های مختلفی با ایجاد شغل های
کوچک ،سرمایه گذاری شده است که همه آن ها
در کنار هم ،حجم زیادی از سرمایه را شامل می
شود و نیاز به توجه دارد .به عنوان مثال حوزه دام
سرمایه های زیادی را جمع کرده است و آن چنان
که باید حمایت نمی شود ،یک روز قیمت شیر
درگیر چالش می شود و یک روز قیمت گوشت و
حاال هم دامداران گرفتار تامین آذوغه شده و از
روی ناچاری دست به کاهش سرمایه های دامی
خود زده اند.
●●چرا شهرداری و شورای شهر نهبندان مدیریت
پسماند و تفکیک و بازیافت زباله خشک شامل
شیشه ،پالستیک ،کاغذ ،چوب و  ...را از مبدأ
یعنی خانه ها شروع نمی کند؟ در حالی که این
موضوع نه تنها در تمیزی و بهداشت محیط و
سامان دهی زباله گردهای شهر مفید است
بلکه می تواند به یک منبع درآمدی مهم برای
شهرداری تبدیل شود.
●● مسیر ارتباطی بین امیرآباد تا حاجی آباد
بیرجند کمتر از یک کیلومتر طول دارد ولی با
وجود این بسیار خراب است و دست اندازهای
متعددی دارد .اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای برای به سازی و روکش آسفالت این
مسیر پر تردد اقدام کند.
●●مدیر کل بنیاد مسکن در گزارش روزنامه
خراسان جنوبی از مصوبه شورای راهبردی
استان برای مسکن شهری ،اعالم کرده که لزومی
به اطالع رسانی عمومی نبوده است .اگر چنین
است پس فلسفه این مصوبه چه بوده و چه گرهی
قرار است از طرح باز شود ؟ آیا قرار بوده است فقط
عده ای خاص از این تصمیم مطلع شوند و نقش
مردم در این بین چه بوده است؟

نماینده ولی فقیه در نماز جمعه بیرجند مطرح کرد:

تنفس مصنوعی به استکبار

انتظارات نمازگزاران به سرآمد و پس از هفته ها تعطیلی
نماز جمعه به دلیل کرونا ،روز گذشته با رعایت پروتکل
های بهداشتی دومرتبه چراغ تریبون مصلی روشن
شد و نمازگزاران به تشکیل صفوف روحانی نماز جمعه
پرداختند .نماینده ولی فقیه در استان در سخنان خود
به طرح موضوع های متعددی چون اقدام قابل تقدیر
مردم در کمک به کاهش کرونا ،سه دیدگاه شناخت
انسان ،سخنان  19دی رهبر انقالب ،غنی سازی
 20درصدی و  ...پرداخت و گفت :استکبار دچار
مرگ تدریجی شده است و به او تنفس مصنوعی می
دهند .حجت االسالم والمسلمین «عبادی» با اشاره به
توطئههای دشمنان علیه مظلومان و به ویژه جمهوری
اسالمی ایران ،اظهارکرد :امروز نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران نماد دفاع از انسانهای مظلوم و اسالم

 
است.حجت االسالم والمسلمین «عبادی» با اشاره
به این که استکبار دچار مرگ تدریجی شده است و به
او تنفس مصنوعی می دهند ،افزود :در بحث کرونا
مردم با رعایت دستورالعملها خوب عمل کردند و این
موضوع قابل تقدیر است و باز هم رعایت شیوه نامههای
بهداشتی برای کاهش آمار مبتالیان به کرونا و حفظ
سالمت مردم واجب است .امام جمعه بیرجند با اشاره
به بدعهدی های آمریکایی ها و اروپایی ها در برجام،
بازگشت ایران به غنی سازی  20درصد را پاسخ خوبی
به این بدعهدی ها دانست و اظهارکرد :مانورهای اخیر
دریایی و هوایی نیروهای مسلح ایران ،برگ زرینی از
اقتدار ماست که در مقابل صحنه سازی های دشمن و
دشمن پرستان به موقع انجام شد .وی با اشاره به بیانات
حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی در  19دی،

ایـن روزهـا قیمـت مایحتـاج مـورد نیـاز مـردم
سرناسـازگاری بـا آن هـا دارد و هـر روز شـاهد رونـد
صعـودی قیمـت هـا هسـتیم بـه گونـهای کـه حتـی نـرخ
یک کاال در یک فروشـگاه با مرکزی دیگـر تفاوت دارد و
مـردم را سـردرگم کرده اسـت .در حالـی که ایـن روزها
نـرخ اجنـاس تـورم زیـادی دارد ولـی مـردم بـه دنبـال
آن هسـتند تـا کاالهـای خـود را بـه قیمـت مناسـب تـر
تهیـه کننـد از ایـن رو و در ایـن شـرایط اقتصـادی راه
بـه فروشـگاههای زنجیـرهای مـی برنـد کـه بـا تبلیغـات
گسـترده از تخفیـف هـای ویـژه خبـر مـی دهنـد امـا
مدتـی اسـت کـه حـرف و حدیـث هـا دربـاره فروشـگاه
هـای زنجیـره ای و تخفیف هایـی کـه از آن دم مـی زنند
بسـیار شـده اسـت به گونه ای کـه حتـی از زد و بندهای
برخـی از آن ها بـا تولیدکننـدگان بـرای درج نـرخ های
مد نظرشـان روی اجنـاس خریـداری شـده و  ...خبر به

میـان آمـده اسـت.این روزهـا در برخـی فروشـگاه های
زنجیرهای مشاهده میشـود که در قفسه اجناس روی
برچسـب نصب شـده قیمت اصلی خط خورده و قیمت
تخفیفـی آن درج شـده اسـت و مشـتری هنگامـی کـه
تخفیـف را مشـاهده میکنـد آن را در سـبد خریـد خـود
می گـذارد بـیآن کـه بداند بـا چـه فرمولی خریـد کرده
و آیـا بـه طـور واقعـی سـود بـرده اسـت؟
سـوء اسـتفاده از اعتمـاد مـردم ،فـروش ویـژه بـرای
کاالهایی که تاریـخ انقضـای آن ها در حال اتمام اسـت
و فـروش بـه قیمـت روی جلـد محصـول بـدون آن کـه
مشتری متوجه آن باشد از شـگردهای برخی فروشگاه
هـای زنجیـره ای اسـت.
چنـدی پیـش در روزنامه خراسـان جنوبی ،گزارشـی با
عنوان «ضعیف کشـی بـا زنجیر فروشـگاه هـای زنجیره
ای» منتشـر شـد که مورد اسـتقبال مـردم و رئیـس اتاق
اصنـاف قـرار گرفـت .رئیـس اتـاق اصنـاف اسـتان در
گفت وگو بـا خبرنگار ما از بازدید  12فروشـگاه زنجیره

حجت االسالم
عبادی :اقدام
مردم در رعایت
پروتکل های
بهداشتی قابل
تقدیر است.

روزنامه خراسان در شماره  3345به تاریخ 30دی 1339در مطلبی در
صفحه  6آورده است :طبق گزارش واصله در قریه طارق مرض تیفوئید شیوع
یافته بود و از پناهندگان افغانی هم عده ای مبتال بوده اند .بهداری شهرستان
بیرجند مقداری دارو از شیر و خورشید تقاضا نمود که شیر و خورشید 19قلم
دارو در اختیار آقای دکتر فیضی رئیس بهداری و رئیس بخش شیر و خورشید
سرخ بیرجند قرار داد و شخصا از مریضی عیادت نموده داروی رایگان بین
آنان توزیع گردید.

خبر

انتقاد استاندار از اطالع رسانی دیرهنگام مسئوالن
درباره آنفلوآنزای پرندگان

پرنده ای به نام «چک معمولی » برای اولین بار
در خراسان جنوبی عکس برداری شد .مدیر کل
حفاظت محیط زیست با اعالم این که یک پرنده
به نام فارسی «چک معمولی» برای اولین بار در
خراسان جنوبی در بیرجند دیده شد،گفت:
مشاهده و مستندسازی حضور این گونه ،توسط
اسحاق شرفی یکی از نیروهای اداره کل حفاظت
محیط زیست انجام شد« .اکبری» افزود :پراکنش
این پرنده در گذشته بیشتر در غرب و شمال غرب
ایران گزارش شده بود و این اولین گزارش حضور
آن در شرق کشور است ،هرچند در گذشته ،چک
اروپاییوچکسیبریوچکآفریقاییهمبهعنوان
چکمعمولیدرنظرگرفتهمیشدامابررسیهای
جدید نشانگر تمایز آن ها از یکدیگر است.

در پی شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در تعدادی از مرغداری های خراسان
جنوبی ،آزمایشگاه پی .سی .آر  ،این هفته در استان مستقر می شود.
استاندار در جلسه بررسی آخرین وضعیت آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
در واحدهای آسیب دیده استان گفت :آزمایشگاه پی .سی .آر هفته آینده در
استان استقرار خواهد یافت تا دغدغه بررسی نمونههای آزمایشگاهی را در
استان نداشته باشیم« .مالنوری» با بیان این که صنعت تولید مرغ و تخم مرغ یک
ظرفیت خوب اقتصادی در استان است ،افزود :درگیرشدن واحدهای تولیدی
تخم مرغ با ویرس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان ،آشفتگی زیادی در استان به
وجود آورده است که باید با همکاری تولیدکنندگان و متولیان امر هر چه زودتر
اقداماتی برای کاهش نگرانی ها انجام شود .وی با انتقاد از اطالع رسانی ُکند
و نبودآموزش کافی در خصوص این بیماری ،افزود :سازمان جهادکشاورزی و
دامپزشکی در خصوص اطالع رسانی و آموزش به تولیدکنندگان باید اقدامات
موثرتری انجام دهند تا خسار تهای ناشی از این بیمار یها و انتشار آن به
حداقل برسد .وی با اشاره به این که واحدهای تولیدی در استان خواستار
تسهیالت برای برگشت به تولید هستند،گفت :مصوب شد تا مؤسسات و بیمهها
و متولیان امر در این خصوص مشارکت الزم را انجام دهند تا هر چه زودتر بعد از
پاک سازی و ضدعفونی ،واحدهای تولیدی به چرخه تولید برگردند.

طرح مهراندیش برای مشتریان بانک
مسکن

ای در بیرجند خبـر داد و تصریح کرد :پیرو درخواسـت
و اعتـراض برخـی از کسـبه و بازاریـان درخصـوص
تخفیـف هـای غیـر واقعـی برخـی از فروشـگاه هـای
زنجیـره ای ،بازرسـی هایـی انجـام کـه ارزش ریالـی
تخلفـات بـرای تعزیرات حکومتی اسـتان ارسـال شـده
اسـت و میـزان تخلفـات اعلام مـی شـود.
بـه گفتـه «علیـزاده» در بیشـتراین فروشـگاه هـا شـاهد
تخلفاتی بودیـم و حتی برخی از این فروشـگاه ها مجوز
فعالیـت هـم نداشـتند کـه اخطـار گرفتنـد تـا در مهلـت
تعییـن شـده درخصـوص دریافـت مجـوز اقـدام کننـد
در غیـر ایـن صـورت اجـازه فعالیـت نخواهنـد داشـت.

تبلیغات غیر واقعی و عوام فریبی

رئیس اتاق
اصناف استان:
پیرو درخواست و
اعتراض برخی از
کسبه و بازاریان
درخصوص تخفیف
های غیر واقعی
برخی از فروشگاه
های زنجیره ای،
بازرسی هایی
از  12فروشگاه
انجام که ارزش
ریالی تخلفات برای
تعزیرات حکومتی
استان ارسال
شده است و میزان
تخلفات اعالم می
شود

یک پرنده جدید در استان

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر از یک خودروی
 405دریکیازمحورهایمواصالتیبیرجند112
کیلوگرم تریاک کشف کردند .فرمانده انتظامی
استان گفت :مأموران ،اطالعاتی دریافت کردند که
سوداگران مرگ قصد دارند مقادیری مواد مخدر را
از محورهای مواصالتی بيرجند به طرف شهرهای
مرکزی کشور منتقل کنند كه گروه های عملیاتی
هنگام کنترل محورهای مواصالتی به یک پژو كه با
سرعتدرحركتبودمشکوکشدندودستورايست
دادندولیرانندهمتواریشد.بهگفتهسردار«فرشید»
بعد از تعقیب وگریز خودرو و پس از شلیک گلوله،
خودرو متوقف شد و چهار متهم دستگیر شدند و در
بازرسیازخودرو 112کیلوگرمتریاکبهدستآمد.

گفت :آن چه باید انجام شود برداشتن تحریمهاست
که خوشبختانه مجلس شورای اسالمی هم مصوبهای
داشت و دولت را مکلف به اجرای آن کرد .وی با اشاره به
برگزارینمازجمعهدرمرکزاستانپساز ۱۰ماهوقفهبه
دلیل شیوع ویروس کرونا ،افزود :خوشبختانه با رعایت
دستورالعملهایبهداشتی،کرونافروکشکردهاست،
اما رعایت مسائل بهداشتی باید همچنان ادامه یابد.

قیمت ها و تبلیغات
فضایی در برخی زنجیرهایها

راه اندازی آزمایشگاه  PCRازاین هفته

فرار ناکام قاچاقچیان

معالجه بیماران تیفوئیدی

گزارشی به رنگ تخلف در بازار

ضحی

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

رویداد

اهدای  297تبلت
 297تبلت به دانش آموزان نیازمند تحت پوشش
بهزیستی استان اهدا شد.مدیرکل بهزیستی
استان در بازدید از موسسه خیریه باغ رضوان
زیرکوه از اهدای  ۲۹۷تبلت به دانش آموزان
تحت پوشش بهزیستی استان خبر داد .به گفته
«عرب نژاد» این تبلت ها با همکاری تشکل های
خیریه و تعدادی از خیران حامی بهزیستی استان
با اعتباری بیش از  12میلیارد ریال تهیه شد تا نیاز
دانشآموزانمقیممراکزتحتنظارتودیگردانش
آموزاننیازمندتحتپوششبرایتحصیلازطریق
فضای مجازی تامین شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

سواالت شما ،پاسخ مدیران

ابهام زدایی از مسکن ملی

وی تبلیغـات غیـر واقعـی ،برخـی قیمـت هـای فضایـی
و عـوام فریبـی را بخشـی از تخلفـات فروشـگاه هـای
زنجیره ای دانسـت و افزود :بعضی قیمت ها متاسفانه
واقعـی نبـود بـه عنـوان مثـال یـک فروشـگاه بـا یـک
کارخانـه در کشـور زد و بند می کنـد تا فلان کاال با یک
قیمـت خـاص عرضـه شـود و سـپس ایـن فروشـگاه آن
قیمـت را درحالی بـه عنـوان تخفیف اعالم مـی کند که
از قیمـت واقعـی در بـازار بـاز هـم گـران تـر اسـت .
او بیشـترین تخلـف در بعضـی فروشـگاه هـای زنجیـره
ای بیرجنـد را مربـوط بـه گرانـی  25تـا 30درصـدی
حبوبـات اعلام کـرد و ادامـه داد :توقـع اسـت نظـارت
هـا بیشـتر باشـد زیـرا اگـر یـک صنـف بخواهـد بعـد از
یک سـال افزایـش قیمـت داشـته باشـد بایـد از چندین
کمیسـیون عبورکنـد امـا ایـن فروشـگاه هـا بـه راحتـی
مـی تواننـد افزایـش قیمـت اعمـال کننـد.
وی از مـردم خواسـت در هنـگام خریـد دقـت کافـی
دربـاره قیمـت اجنـاس در بـازار داشـته باشـند تـا کاله
سرشـان نـرود وگـول تخفیـف هـا را هـم نخورنـد.
به گفته علیزاده متاسـفانه روز به روز بر تعداد فروشگاه
هـای زنجیـره ای در شـهر افـزوده مـی شـود در حالـی
کـه مکاتبـات زیـادی بـرای ایـن معضـل داشـته ایـم و بر
اسـاس نرم جمعیت بـه ازای هـر  35نفر بایـد یک واحد
صنفـی ایجـاد شـود امـا در خراسـان جنوبـی بـه ازای
هـر  14نفـر یـک واحـد صنفـی ایجـاد شـده اسـت و این
سـبب کاهـش درآمدهـا و درنتیجـه ورشکسـتگی پـس
از مدتـی مـی شـود.

دیگر متقاضی مسکن ملی هم در کنار طرح سوالی
که چرا شرکت تعاونی هایی که قبل از مسکن ملی
ثبت نام کرده اند آمارشان در مسکن ملی دوباره
لحاظ شده است؟ افزود :چرا قبل از شروع ساخت
خانه ها ،زیرساخت های الزم ایجاد نمی شود تا
مشکالت مسکن مهر دوباره تکرار نشود.

زهرا قربانی  -طرح اقدام ملی مسکن یکی از بزرگ
ترین طرح های مسکن به شمار میرود که دولت
برای خانهدار شدن افرادی که نتوانستهاند در طرح
های قبلی شرکت کنند و صاحب خانه شوند به اجرا
گذاشت.
حدود یک سال از پایه گذاری رسمی این طرح می میخکوبیسایتهایاقدامملیمسکن
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و
گذرد و این روزها در برخی نقاط از مرحله واگذاری
شهرسازی در پاسخ به این که زمین ها بر چه اساسی
زمین به متقاضیان گذشته است ،اما با همه این
واگذار شده است ،گفت :قطعه بندی اراضی بر
اقدامات ،یک سری ابهام برای افرادی که در این
اساس ضوابط شهرسازی انجام شده و تغییر در
طرح شرکت کرده اند به وجود آمده است .یکی
متراژ موضوعی بدیهی و در ضمن اختصاص زمین
از شهروندان با گالیه از نحوه واگذاری زمین ها،
به صورت قرعه کشی و سیستمی بوده
اعتراض خود را این طور با «خراسان
است.به گفته «علیزاده» زمین در تمامی
جنوبی» مطرح کرده که واگذاری زمین
شهرهای استان به جز شهر قاین برای
ها بر چه اساسی انجام شده است و چرا
علیزاده :قطعه
همه افرادی که درخصوص تکمیل
همه یک رقم را برای زمین واریز می
بندی اراضی بر
پرونده و واریز وجه اولیه اقدام کرده
کنند ولی متراژ زمین ها متفاوت است؟
اساس ضوابط
اند ،تامین شده است و از چهار هزار
وی گفت که به عنوان مثال در بلوک ها
شهرسازی انجام
شده و تغییر در
و ۹۵۲نفر که واریز وجه داشته اند برای
زمین های ۲۱۶، ۲۱۳، ۲۰۸ ، ۲۰۰
متراژ موضوعی
چهار هزار و  ۸۳۹نفر یعنی معادل ۹۸
 ۲۴۵، ۲۲۰،و  ۳۸۳متر مربعی و ...
بدیهی است و در
درصد تامین زمین انجام شده است.
وجود دارد  ،در حالی که همه متقاضیان
ضمن اختصاص
او لحاظ شدن شرکت های تعاونی
ملزم به واریز یک وجه مشخص هستند
زمین به صورت
دیگر به عنوان مسکن ملی را غیر واقعی
و زمین ها نیز رایگان است ولی تفاوتی
قرعه کشی و
سیستمی بوده
دانست و افزود :منبع خبری و سوال
بین آن ها که زمین  200مترمربعی
است
درست نیست.
به نامشان درآمده است با آن هایی که
وی درباره ایجاد زیرساخت ها در مسکن
زمین با وسعت بیشتری گرفته اند،
ملی نیز گفت :تهیه طرح آماده سازی و میخ کوبی
وجود ندارد .وی با اشاره به این که مشخص نیست
سایت های طرح اقدام ملی مسکن انجام شده
زمین حاشیه خیابان ها بر چه اساسی واگذار شده
و آماده سازی آن ها نیز از طریق قانونی در حال
و در اختیار چه افرادی قرار گرفته است؟ افزود:
انجام است.
مشخص نیست اگر فردی به این موضوع اعتراض
وی با اشاره به این که از جمعیت  14هزار و  660نفر
داشته باشد باید چه اقدامی انجام دهد و آیا فرصت
متقاضی که در این طرح ثبت نام کردند در نهایت
پاسخ گویی وجود دارد؟
پنج هزار و  402نفر تایید نهایی شدند ،ادامه داد :از
یکی دیگر از شهروندان هم که مدت ها پیش در این
این تعداد چهار هزار و  952نفر درخصوص تکمیل
طرح شرکت و ماه گذشته  40میلیون تومان را به
پرونده و واریز وجه اولیه به مبلغ  ۴۰۰میلیون ریال
حساب واریز کرده است از این که هنوز پیامی برای
اقدام کرده اند.
واگذاری زمین دریافت نکرده است ،گالیه کرد.

اکبری  -طرح مهر اندیش به عنوان
طرحی جدید برای حمایت از
مشتریان بانک مسکن ابالغ شد.
مدیر شعب این بانک در استان
گفت :با توجه به شرایط اقتصادی
موجود ،شیوع کرونا و ضرورت
حمایت از مشتریان دارای اقساط
غیر جاری ،طرح بخشودگی کامل
معوقات تسهیالتی در قالب طرح
مهراندیش تا پایان امسال در شعب
بانک مسکن اجرایی می شود و
مشتریان می توانند از مزایای این
طرح استفاده کنند « .محمدرضا
بوستان افروز» ادامه داد :در صورت واریز نقدی هر میزان از مطالبات غیر
جاری تسهیالت پرداختی اعم از مبادلهای ،مشارکتی ،وام قرضالحسنه و  ...و
همچنین مطالبات مربوط به ضمانت نامههای ضبط شده 6درصد خالص جرایم
محاسبه شده نسبت به واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار میگیرد .وی
با بیان این که از آن جا که طرح مهر اندیش برای قراردادهای مختلف در بانک
پیش بینی و تعریف شده است و در اجرای این طرح میان قراردادهای فروش
اقساطی و مشارکت مدنی تفاوت وجود دارد این طرح را فرصتی برای مشتریان
نیک اندیش بانک دانست و افزود :افراد مشمول این طرح می توانند از امتیازاتی
همچون تغییر نام مدیون بدون واریز درصدی از مانده بدهی و امکان تقسیط
مطالبات ناشی از تسهیالت مضاربه و اموال سرمایه ای نیز برخوردار شوند
.وی با اشاره به تنوع خدمات الکترونیک در بانک مسکن ،استفاده از خدمات
بانکداری الکترونیک در شرایط کرونا را یکی از مهم ترین اولویت های این بانک
دانست و ادامه داد :مشتریان می توانند با پرداخت غیر حضوری اقساط خود
از طریق درگاه های خدمات الکترونیک بانک مسکن مانند خود پرداز ،خود
دریافت ،اینترنت بانک و همراه بانک ،از بخشودگی تسهیالتی که در طرح مهر
اندیش پیش بینی شده است ،بهره مند شوند.

خداحافظی با یخ بندان شبانه
شدت سرما و یخ بندان های شبانه از امروز در استان کم می شود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از تداوم روند افزایش نسبی دمای هوا
در استان خبر داد وگفت :با توجه به الگوی نقشه های پیشیابی هواشناسی با
ادامه روند افزایش نسبی دما از شدت سرما و یخ بندان شبانه در استان کاسته
می شود .به گفته «زارعی»در این مدت گاهی افزایش ابر و وزش باد در استان
دور از انتظار نیست.

افزایش کمک به ایتام
درآمدهای طرح اکرام ایتام و محسنین در خراسان جنوبی طی  ۹ماه گذشته
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافت .معاون توسعه
مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان از افزایش ۱۰۱
درصدی درآمدهای طرح اکرام و محسنین در  9ماه امسال در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل خبر داد و گفت :درآمدهای اکرام و محسنین در امسال ۲۳
میلیارد و  ۱۵۸میلیون تومان است که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۱
میلیارد و  ۵۱۰میلیون تومان بود .به گفته «احمد رفیعی» از این رقم  ۲۰میلیارد
و  ۱۰۰میلیون تومان نقدی و سه میلیارد و  ۵۸میلیون تومان غیرنقدی است
و در زمینههای معیشت ،تحصیل ،تهیه لوازم تحصیلی و اقالم مورد نیاز ایتام
هزینه میشود .وی تعداد حامیان طرح های اکرام و محسنین را  ۳۱هزار و ۱۶
نفر اعالم کرد و افزود :طرح محسنین مربوط به فرزندان دارای پدر از کارافتاده،
سالخورده و نیازمند است و کمیته امداد استان  ۸هزار و  ۴۹۰یتیم و فرزند
محسنین را زیرپوشش دارد.

 140بیمار تنفسی روی تخت بیمارستان
هم اکنون  140بیمار با عالیم حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری
هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از مثبت شدن تست کرونای
 42نفر دیگر از هم استانی ها طی دو روز گذشته خبر داد و گفت :از  ۳۶بیمار
کرونای بستری در استان ۹ ،نفر در بخش مراقبت های ویژه به سر می برند که
حال عمومی  ۶نفر وخیم است.
به گفته دکتر «مهدی زاده » در  24ساعت گذشته  ۳۵بیمار باعالیم تنفسی در
بیمارستانهای خراسان جنوبی پذیرش و در همین مدت ۲۹بیمار شامل هشت
بیمار کرونایی با حال عمومی خوب ترخیص شدند.
وی با اشاره به این که مورد جدیدی از فوت طی  ۲۴ساعت گذشته در خراسان
جنوبی ثبت نشد و مجموع فوتیهای ناشی از این بیماری  ۷۳۲نفر است ،گفت:
تا روز گذشته  ۳۵هزار و  ۳۴۷آزمایش کرونا در استان انجام که از این تعداد
تست  ۱۴هزار و  ۷۳۴نفر مثبت اعالم شد.

