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گالیهمردماسدیهازساعاتکارینانواییهادراین
شهراست«.بخشی»فرمانداردرمیاندرکارگروهآرد
ونانشهرستان ازوضعیتفعالیتبعضیازنانوایی
ها در شهر اسدیه در زمینه رعایت ساعت کاری
ابالغ شده ابراز نارضایتی کرد و گفت :این موضوع
با بازرسی های سرزده توسط شخص فرماندار،
معاونانوشهروندانبهطورکاملمشهودبودهاست
و اداره صمت شهرستان به همراه اتاق اصناف باید
تدابیرکاربردیوفوریرادراینزمینهاعمالکنند.

دفترکمبودهایآموزشی
فردوس
باکمال -کمبودهای آموزشی فردوس در شورای
آموزش و پرورش این شهرستان ورق خورد تا
مسئوالنبرایرفعآنبهفکرچارهبیفتند.فرماندار
فردوس در شورای آموزش و پرورش این شهرستان
اعالم کرد :با توجه به این که تا سال  1405تعداد
زیادیازفرهنگیانومعلمانشهرستانبازنشسته
میشوندازهماکنونبایدتدابیرالزماتخاذونیروی
جایگزین استخدام شود وگرنه با بحران کمبود
نیرو مواجه خواهیم شد«.حالج مقدم» با اشاره به
کمبود فضای فیزیکی آموزشی شهرستان ادامه
داد 28:درصدمدارسفردوستخریبیاستواین
شهرستان به لحاظ آمار مدارس تخریبی رتبه اول
استان را دارد که این موضوع نیز باید دردستورکار
سازماننوسازیمدارسقرارگیردوازظرفیتباالی
خیرانمدرسهدراینزمینهاستفادهشود.

گره های آسمانی

اولین قالی دست بافت از روستای شاهرخت
زیرکوه برای ساخت صحن حضرت زینب (س) اهدا
شد.به گزارش«خراسان جنوبی» یک تخته فرش
 ۶متری دست بافت به ارزش  12میلیون تومان
که توسط  35بانو از روستای شاهرخت طی مدت
سه ماه بافته شد ،در روز شهادت حضرت زهرا
(س) برش زده شد.
«جوینده» رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات
هم گفت :اکنون  260پایگاه قالی بافی با
همکاری  14هزار خانم در حال فعالیت است.

شهرستان ها

ارائه کنند تا مجوز برداشت بگیرند ،افزود :گویا سازمان
جهاد کشاورزی پیگیر ارائه الگوی کشت مناسب است.
اما برای مسدود شدن مسیر ها از آن جا که اقدام به جاده
سازی در مسیر رودخانه و لوله گذاری موقت شده است ،
راهداریبایددراینمسیرپلاحداثکند.

از گوشه و کنار استان

نارضایتی ها درباره
ساعات کار نانوایی ها

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

یادداشت
علی نصیری

بورس هیجانی و هیجان بورسی

حجم پساب  145لیتر
در حاشیه رودخانه شاهرود

موج سوال پس از یک رها سازی

زیستکمتردرخطرباشد .اماازگفتههایمتولیانبرمی
رهاسازیپسابتصفیهخانهفاضالببیرجنددررودخانه
آید رهاسازی پساب که این روزها داد برخی
فصلی شاهرود مدتی می شود که خبرساز
هارادرآورده،بهسببقانونیشدنبرداشت
شده است و اگر چه مدیران استان معتقد
ها از این پساب است .طی سال های گذشته
هستند پساب رهاسازی شده ضرری ندارد
برخیبدونمجوزوبرخیبادراختیارداشتن
اما مردم منطقه درباره شرایط پیش آمده
دادستان مرکز
مجوز اقدام به برداشت از این آب ها برای
ناشی از این رهاسازی گالیه دارند و آن طور
استان :سالمت
کشاورزی کردند و دستور دادستانی که باید
که گفته ها حکایت دارد ،پساب رها شده
مردم خط قرمز
ماست و اگر
همه برداشت ها از این پساب  ،قانونی و با
فاضالببیرجنددررودخانهشاهرود،برخی
چه مسئوالن و
مجوز شرکت آب منطقه ای باشد ،سبب شد
روستاهای در مسیر رودخانه را به دردسر
مدیران مرتبط از
تا حجم پساب موجود در رودخانه بیشتر از
انداخته و در کنار مسدود شدن مسیر تردد
سالمت و کیفیت
قبلبهچشمبیاید.
روستاییان اما و اگرها درخصوص سالمت
این آب گفتند اما
اینآببرایکشاورزیو...رابههمراهداشته
دستور داده شد
مناسب برای کشاورزی
است .آن طور که برخی دهیاران روستاهای
تا کارشناسی برای
مشخصشدن
بهگفتهمعاونبهرهبرداریوحفاظتشرکت
درمسیر این رودخانه از رهاسازی پساب می
ضرر و زیان این آب
آب منطقه ای ،کیفیت سنجی را شرکت آب
گویند؛ جدا از مسدود شدن مسیرها ،بوی
به سفره های آب
و فاضالب انجام داده و مجوز رهاسازی و
تعفن و آب ناسالم سالمت را تهدید می کند
زیرزمینی و  ...انجام
مدیریتاینپسابرهاشدهدراختیارشرکت
و اگر این روند تا تابستان ادامه داشته باشد،
شود.
آب منطقه ای است و آن طور که ماجرا نشان
افزون براین مشکالت انواع بیماری ها در
میدهدکیفیسازیپسابانجامشدهواین
انتظارمردمخواهدبود.
آب رها شده برای برخی مصارف کشاورزی
رهاسازی اصولی باشد
مناسب است .حتی این پساب می تواند به تغذیه آب های
زیرزمینی کمک کند و جایگزینی برای منابع آبی موجود
دهیار روستای تقاب با بیان این که این رهاسازی باید
باشد .مهندس«پور جعفر» با بیان این که افراد متقاضی
اصولی انجام شود ،اظهار کرد که مسیر رهاسازی باید
بهرهبرداریازاینپساببرایکشاورزیبایدالگویکشت
تغییر کند و در محلی انجام شود که سالمت افراد و محیط

پایش برای آنفلوآنزای فوق حاد
آبگیرها و زیستگاههای آبی پرندگان مهاجر خوسف به منظور بررسی موارد
احتمالی بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان پایش شد.
«تقی زاده» ،رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست خوسف اعالم کرد :آبگیرها
و زیستگاههای آبی شهرستان توسط کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست
مورد پایش قرار گرفت که خوشبختانه هیچ گونه تلفات غیرعادی در پرندگان
مشاهده نشد.

ویحجمپسابخروجیرا 145لیتربرثانیهاعالمواظهار
کردکهاینحجمخروجیدرگذشتهدرمحلتصفیهخانه
برایکشاورزیو...مصرفمیشدوبابرنامهریزیحدود
 9کیلومترلولهگذاریتامحمدیهبرایساماندهیبهره
برداریازپسابتصفیهخانهانجامشدهاست.

تغییر مکان بهره برداری
اما معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و
فاضالباستاننیزبابیاناینکهرهاسازیپسابموضوع
جدیدی نیست ،از کیفیت و استاندارد بودن این پساب
برایکشاورزیگفتوافزود:استاندارداینپسابنسبت
به گذشته ارتقا یافته است و موضوعی که وجود دارد این
استکهدرگذشتهاینپسابدرمحلتصفیهخانهمصرف
میشدواکنونفقطمکانبهرهبرداریتغییرکردهاست.
بهگفتهمهندس«هاشمآبادی»دادستانیاستانازمحل
رهاسازی پساب بازدید انجام داده است و از آن جا که
محلذخیرهایبرایاینپسابنداریمبایددرمحلبستر
رودخانههایادیگرمکانهابهمنظورتغذیهسفرههایآب
زیرزمینی،مصارفکشاورزیو...استفادهشود.اینمقام
مسئول ادامه داد :کیفی سنجی را شرکت آب و فاضالب
انجام می دهد و پس از آن در ادامه شرکت آب منطقه ای
مدیریترابرعهدهدارد.

معاون بهره برداری
و حفاظت شرکت آب
منطقهای:کیفیت
سنجی را شرکت آب
و فاضالب انجام داده
و مجوز رهاسازی و
مدیریت این پساب
رها شده در اختیار
شرکت آب منطقه
ای است و آن طور که
ماجرا نشان می دهد
کیفی سازی پساب
انجام شده و این آب
رها شده برای برخی
مصارف کشاورزی
مناسب است.

خط قرمز  ،سالمت مردم
دادستانمرکزاستانهمکهبازدیدیازمحلتصفیهخانه
فاضالب بیرجند و دو مسیر رهاسازی پساب داشت ،در
گفت وگو با خبرنگار ما تصریح کرد :سالمت مردم خط
قرمزماستواگرچهمسئوالنومدیرانمرتبطازسالمت
و کیفیت این آب گفتند اما دستور داده شد تا کارشناسی
برای مشخص شدن ضرر و زیان این آب به سفره های
آب زیرزمینی و  ...انجام شود .به گفته حجت االسالم
«نسایی»همچنینبرایبویبدناشیازرهاسازیپساب
نیزبایداقدامشود.

اشتغال زایی برای  445نفر در بشرویه
برای  445نفر در بشرویه امسال اشتغال ایجاد
شد.فرمانداربشرویهاعالمکرد:ازابتدایسالتاکنون
با توجه به شیوع ویروس کرونا اقدامات مختلفی برای
ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت آن در شهرستان اجرا
شدهاست«.شفیعی» بااشارهبهتسهیالتپرداختیدر
سامانه کارا گفت :در این سامانه امسال بیش از 450
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نفر ثبت نام کردند که از این تعداد  445نفر توانستند
تسهیالت کارا به میزان  44میلیارد و  540میلیون
تومان دریافت کنند.به گفته او  163واحد تولیدی در
بشرویهبرایدریافتتسهیالتکروناثبتنامکردندکه
یک میلیارد و 670میلیون تومان درمرحله تسهیالت
اولیه دریافت کردند.

افت شدید این روزهای بورس و وجود صف های فروش به هیچ عنوان منطقی
نیست و شرایط هیجانی ایجاد شده در این بازار ،مدتی است بورس را وارد مدار
نزولی کرده است .معموال بخشی از ریسک های موجود در بازار به عوامل خارجی
مربوط می شودکه در این روزهای ریزش بورس ،ریسک قابل توجهی وجود
نداشته است بنابراین بایستی علت اصلی آن را در عوامل داخلی و اظهار نظر
های مسئوالن اقتصادی به خصوص در این چند روزه دانست که از جمله آن اعالم
احتمال آزاد شدن منابع ارزی و افت نرخ دالر تا مبلغ  15هزار تومان است .نکته
مهمی که در این ارتباط باید در نظر داشت این است که با توجه به وضعیت کنونی
حداقل در کوتاه مدت تا برداشته شدن تحریم ها و آزاد شدن منابع بلوکه شده ،راه
پیچیده ای وجود دارد بنابراین با وجود جو هیجانی و حساسیت موجود در بازار ،
مسئوالن محترم دولتی بایستی درخصوص اظهار نظرهای خود و اقداماتی که
قراراستانجامدهند،دقتزیادیداشتهباشندتااینهیجانکاذبوفشارخروج
سهامداران حقیقی روند نزولی به خود بگیرد.
از طرف دیگر سهامداران حقیقی که به شدت به دنبال فروش سهام خود هستند
نیز به این نکته واقف باشند که سهامداران حقوقی در این وضعیت در حال خرید
سهامهستندواینبهمنزلهارزشمندبودنسهامآناناستبنابراینبهقولمعروف
سهامداران محترم در این وضعیت سهامدار باشند تا سهام باز.

بهارآموزشی1400قاینات
 ۶آموزشگاه تا مهر سال آینده در قاینات ساخته و به فضای آموزشی این
شهرستان اضافه میشود.مدیرکل آموزش و پرورش گفت :با بهره برداری از
این مدارس 39 ،کالس درس به فضاهای آموزشی قاینات افزوده می شود
که بیش از هزار دانش آموز دختر و پسر دورههای مختلف تحصیلی از مزایای
آن بهره مند میشوند«.واقعی» افزود :این مدارس در روستاهای اسالم آباد،
شاهیک ،اسفشاد ،خنج و شهرهای آرین شهر و قاین ،به بهره برداری می رسد.
وی از کمک  300میلیون تومانی خیر نیک اندیش برای توسعه دبستان هشت
کالسه روستای محمدآباد علم قاینات خبر داد و اضافه کرد :با مشارکت این
خیر چهار کالس دیگر برای  278دانش آموز به مجموعه کال سهای این
دبستان اضافه میشود.

ثبت کاروانسرای چهل پایه در فهرست ملی
کاروانسـرای چهـل پایـه و مجموعـه بناهـای اطـراف آن در طبـس در فهرسـت
میـراث ملـی ثبـت شـد.
معاون میـراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشـگری و صنایع دسـتی
گفـت :کاروانسـرا و مجموعـه آثـار واجـد ارزش آن شـامل آب انبـار ،پایـاب ،برج،
کوره آجرپزی که هرکـدام از این آثار درخـور پژوهش و مطالعـه از منظر معماری
و تاریخی اسـت.
«علی شـریعتی منش» افزود :این بنا هزار و  ۶۰۰مترمربع مسـاحت و بر اساس
بررسیهای باستان شناسی و شـواهد معماری به دوره قاجاریه تعلق دارد.

