شــنبه |  4بهمن  9 | 1399جمادی الثانی  | 1442شــماره 3473

 2اخبار
م
حرف مرد 

ستون حرف مردم
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●●شرکت گاز خراسان جنوبی چه نظارتی برنحوه
دریافت وجوه گازکشی توسط شرکت ها دارد؟
برخی شرکت ها مبالغ زیادی از مردم به خصوص
برای نظارت می گیرند یا هزینه لوله کشی را
افزایش می دهند.
●●قابل توجه مسئوالن بیرجند ،قانون منع حضور
در آرامستان ها با نصب بنر اجرا شدنی نیست
بلکه باید به طور جدی ورود کنند و حتی مانع
برگزاری مراسم ترحیم شوند که این روزها به
جای مسجد در آرامستان برگزار می شود.
●●مسئوالن اداره کل راهداری یک مرتبه از جاده
روستاهای درسفید ،دهمیر ،سورگ ،جوزاندر و
مقری در  ۴۰کیلومتری قاین با جمعیت استفاده
کننده  ۱۰۰خانوار ،بازدید کنند تا ببینند در
استان ،جاده خاکی با مشکالت فراوان به مانند
مسیر این روستاها وجود دارد؟
●● حدود  14ماه است که برای تشکیل کمیسیون
پزشکی و معاینات بیمه روستایی پول واریز کرده
ام ولی هر وقت می روم بهانه می آورند.
●●حدود یک سال از کلید خوردن طرح مسکن
ملی می گذرد و چند ماه است که  ۴۰میلیون
تومان برای این طرح از متقاضیان در طبس هم
دریافت شده است ولی در عمل شاهد پیشرفت
خیلی کمی در این موضوع هستیم در حالی
که روز به روز مشکالت اقتصادی و تورم و اجاره
خانه بیشتر می شود .مسئوالن همچنین بگویند
نحوه تغییرات نقشه ،قرعه کشی و علت تاخیر در
واگذاری زمین ها چیست؟

پیگیری حرف مردم

یک مصوبه خاص
«مدیرکل 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؟»
این پیام  27دی در ستون حرف مردم درج شد.
روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن در پاسخ
اعالم کرد که مصوبه شورای راهبردی مسکن
اقشار کم درآمد استان که در مصاحبه با روزنامه
مورد اشاره مدیرکل محترم این بنیاد قرار گرفته
است ،یک مصوبه خاص بوده و مختص افرادی
است که به دلیل مشکالت خانوادگی ،امتیاز یا
تسهیالت مورد استفاده از فرم «ج» خود را واگذار
یا به فروش رسانده اند و در صورت اثبات مشکل
و تصمیم به سکونت دایم در روستا ،می توانند
از تسهیالت جدید طرح مسکن اقشار کم درآمد
شهری استفاده کنند.الزم به ذکر است برای
جلوگیری از سوء برداشت در خصوص این مصوبه،
اطالع رسانی عمومی انجام نشده و مراتب فقط به
فرمانداری ها و شعب بنیاد مسکن در شهرستان
ها ابالغ شده است.

چتر اشتغال بر سر
 3223مددجو
انصاری -با اجرای دو هزار و  445طرح اشتغال،
سه هزار و 223فرصت شغلی برای جامعه هدف
کمیته امداد امام خمینی ایجاد شد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره
به این که طرح های یاد شده با  954میلیارد ریال
اجرا شد ،گفت:از این طرحها  64مورد در بخش
حمل و نقل 909 ،طرح خدمات 979 ،طرح
دامداری 27 ،طرح طیور 72 ،طرح کشاورزی،
 9طرح زنبورداری و پرورش ماهی 245 ،طرح
صنعتی 93 ،طرح فرش و گلیم و  47طرح صنایع
دستی بود .به گفته «سلم آبادی» در طر حهای
اشتغال ایجاد شده  700مجری خانم و هزار و
 745مجری مرد ،هزار و  11طرح شهری و هزار و
 334طرح روستایی را اجرا کرده اند .وی با بیان
این که  434طرح در بخش مشاغل خانگی و دو
هزار و  11طرح خوداشتغالی و خودکفایی اجرا
شده است  ،افزود :در این مدت  17هزار و 513
فقره نظارت بر طرحها انجام شد و سه هزار و 570
نفر آموز شهای الزم را فرا گرفتند .همچنین
در زمان یاد شده 338 ،نفر از طریق کاریابیها
شاغل و  256خانوار خودکفا شدند.

افزایش  ۴۱درصدی
تردد جاده ای
تردد در محورهای مواصالتی خراسان جنوبی با
لغو طرح ممنوعیت تردد پالکهای غیر بومی ۴۱
درصد افزایش یافت.مدیر کل راهداری و حمل و
نقل جادهای گفت :از زمان لغو طرح ممنوعیت
تردد پال کهای غیر بومی در استان ،مجموع
ورودی و خروجی در محو رهای مواصالتی
منطقه نسبت به مدت مشابه ماه گذشته ۴۱
درصد افزایش نشان میدهد .به گفته «جالل
زاده»  ،اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای ،با
هماهنگی پلیس راه هنگام اعمال محدودیتهای
تردد اقدام به پایش ورودی و خروجیهای
خراسان جنوبی کرد و پس از لغو ممنوعیت تردد،
همه مسیرها بازگشایی شد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

مطالبه گری ضعیف ؛ مشکل خراسان جنوبی

بیرجند نتوانسته است حرف خود را
به مسئوالن برساند
حسین قربانی – بیرجندی است و فضای آن را خوب می
شناسد به گونه ای که هر چند مرکز استان را شهری فرهنگی
با مردمی فرهنگی توصیف می کند اما بر این عقیده است که
در مطالبه گری ضعیف عمل کرده و نتوانسته اند آن طور که
باید حرف خود را به گوش مسئوالن برسانند و پیگیر تحقق
خواسته های خود در استان و خارج از آن شوند .او در رخ
دادن این موضوع ،نقش مدیرانی را که از تخصص کمتری
در حوزه کاری خود برخوردار بوده اند ،موثر می داند زیرا
عمل آنان ،به وجود آمدن این فضا را در این شهر فرهنگی
سبب شده است.
در این بین بنا به نظر وی برخی روزنامه های محلی استان
هم در بعضی از موارد به جای بیان درست و تخصصی مطلب
برای اقناع مخاطب راه دیگری رفته اند و دلیل آن هم این
است که کارهای تخصصی رسانه ای را برخی افراد غیر
متخصص انجام می دهند بنابراین در بعضی از روزنامه های
محلی استان مطالب به قلم افراد غیرمتخصص نوشته می
شود در حالی که نتیجه ای جز انعکاس نامطلوب مطالب
به مخاطب ندارد.
مدیر کل بیمه سالمت استان در جلسه دیدار با مدیران
روزنامه خراسان جنوبی که برای تشکر از تعامل خوب این
مجموعه با روزنامه شکل گرفت ،با بررسی دقیق ضعف در
مطالبه گری مردم بیرجند و مشکالت موجود در روزنامه
های محلی استان ،نقش تاثیرگذار تحریریه بسیارخوب با
بهره گیری از قلم وزین برای جلوگیری از این مشکل را یاد

 

بعلتکمبودکادرقضائیمحاکماتبتاخیرمیافتد
روزنامه خراسان در شماره  3355به تاریخ  12اسفند 1339در مطلبی
در صفحه  6آورده است :با اینکه آقای دانشمند ریاست دادگستری بیرجند
شبانه روزی مشغول انجام امور اداری و محاکماتی دادگستری میباشد
معهذا از نظر کمبود کادر قضائی دادگستری بیرجند که باید الاقل دارای دو
شعبه بازپرسی و دو نفر قاضی بنام دادرس علی البدل باشد فعال هیچکدام در
بیرجند وجود ندارند و امور محاکماتی فوق العاده بتاخیر میافتد بقرار اطالع
وقت محاکمات به  8ماه رسیده است و ما توجه اولیای وزارت دادگستری را
باین امر معطوف میداریم.
آور شد هر چند معتقد است در مجموع ،آن چه در بعضی از
روزنامه های محلی خراسان جنوبی اتفاق می افتد با آن چه
مدنظر است ،تفاوت بسیاری دارد.
دکتر «علی اربابی» به جایگاه ویژه روزنامه وزین خراسان به عنوان
یکی از روزنامه های قدیمی کشور اشاره و تاکید کرد  :روزنامه
های استان برای تداوم کار و تولید فکر باید توان مدیریتی
خود را افزایش دهند ،حتی معتقدم از ظرفیت روزنامه
خراسان می توان برای تقویت روزنامه های محلی خراسان
جنوبی استفاده کرد.سردبیر روزنامه های استانی موسسه
فرهنگی و هنری خراسان هم ظرفیت های این موسسه را در
حوزهرسانه و چاپ یاد آور شد و گفت که با وجود مشکالتی
که به سبب تحریم ها ،کرونا و کاهش حمایت های
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای رسانه های کشور به

وجود آمد ،این موسسه به فعالیت خود همچون گذشته در
فضای مجازی و مکتوب ادامه می دهد و بر اساس اعالم
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دومین رسانه مکتوب کشور
است.حجت االسالم «ولی زاده» با اشاره به جنگ رسانه ای
دشمن با بهره گیری از کارشناسان ارتباطات ،به این نکته
اشاره کرد که دستگاه های اجرایی باید برنامه ریزی مناسبی
برای استفاده از توانمندی های رسانه ای کشور برای مقابله
با توطئه های دشمن و بیان واقعیات جامعه و اقدامات بسیار
دستگاه های اجرایی برای خدمت مطلوب تر به مردم انجام
دهند .وی مشکل هدفمند نبودن اطالع رسانی دستگاه
های اجرایی استان برای اقناع مناسب افکار عمومی را یاد
آور شد و بر ضرورت وجود پیوست افکار عمومی در اجرای
پروژه ها تاکید کرد.

قیمتخودرو
درسرازیری
انصاری

رکود از یک سو و بیثباتی قیمتها از سوی دیگر
باعث شده است تا بازار خودرو اینروزها در شرایط
خاصی قرار بگیرد .بازار خودرو در روزهای اخیر مسیر
حرکتی خود را تغییر داده است به شکلی که آرامش
نسبی را تجربه می کند البته در این بین قیمتها نیز
رو به کاهش است .برخی کارشناسان خودرو معتقدند
وضعیت به گونه ای است که اگر کسی نیاز واقعی برای
خرید خودرو دارد ،باید برای خرید اقدام کند در غیر
این صورت باید دست نگه دارد .برخی ها پیروزی
بایدن مقابل ترامپ وکاهش قابل توجه قیمت دالر را
دو سیگنال مهم به بازار برای کاهش قیمت خودرو می
دانند اما برخی نیز ادامه پیشفروشهای خودروسازان
را عامل کاهش بیشتر قیمتها بیان می کنند و نگاهی
هم به افزایش رشد تولید در آخرین کارنامه خودروسازان
دارند.حال در این شرایط کمتر کسی خواستار خرید
خودروست چرا که روند نزولی قیمت ها که متاثر از
کاهش نرخ ارز است آنان را وادار به تصمیم گیری سخت
برایخریدکردهوباعثشدهاستتابازهممنتظرکاهش
بیشتر قیمت ها بمانند .یکی از نمایشگاه داران اتومبیل
معتقداستکهباکاهشقیمتخودروکهازهفتهگذشته

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

آغازشدهاستفقطکسانیکهبرایمصرفشخصینیاز
دارند درخصوص خرید خودرو اقدام میکنند و خرید
برای سرمایهگذاری در این حوزه به صفر رسیده است.
تخودروهایخارجینیزروبهکاهش
ویادامهداد:قیم 
است و اگر واردات انجام شود و عرضه مناسبی را شاهد
باشیم کاهش نرخ بیشتری را شاهد خواهیم بود.

پیش بینی روزهای آینده
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و آژانس های
تاکسی تلفنی بیرجند هم از کاهش  12تا 20درصدی

رئیس اتحادیه
نمایشگاه داران
خودرو :با وجود
روند کاهشی
قیمت خودرو اما
خریدار نیست چرا
که قیمت ها حباب
است و نمی توان
روی آن حساب کرد

دست نوشته یک خبر نگار از پشت دیوار آرامستان

تعلل یک مرغداری860هزار پرنده را کشـت

اصغر زاده :در
خراسان جنوبی
همچنان کانونهای
فعال وجود دارد
و روزانه موارد
جدیدی از شیوع
آنفلوآنزای
پرندگان گزارش
میشود

3نگاه از پشت تریبون نماز جمعه
روز گذشته نماز جمعه بیرجند در حالی برای
دومین مرتبه از ابتدای امسال برگزار شد که
قائم مقام نماینده ولی فقیه به عنوان امام جمعه
موقت پشت تریبون ایستاد و در سخنان خود به
موضوعاتی چون برجام ،پیام های رزمایش ارتش
سپاه ،ایام بهمن و  ...اشاره کرد.
حجت االسلام والمسـلمین « نوفرسـتی» با اشاره
بـه این کـه ایـران طـی دو هفتـه آخـر دی رزمایشـی
برگـزار کرد که یکـی از پیامهـای آن به کسـانی بود
که دل بـه برجام بسـته اند ،گفـت :آنهـا فهمیدند
ایـران در مباحثـی همچـون موشـک و پهپـاد عقـب نشـینی نخواهـد کـرد.وی بـا
بیان این که نسـخه عالج کشـور برجـام نیسـت ،بلکه روحیـه مقاومـت و مدیریت
جهـادی اسـت ،افـزود :در ایـن رزمایش ،ارتـش و سـپاه در کنـار یکدیگـر ،قدرت
و اقتـدار پهپـاد و موشـک هـای ایـران اسلامی را بـه رخ جهانیـان کشـیدند و در
شـرایطی کـه در آمریـکا دو حـزب جمهـوری خـواه و دموکرات بـا یکدیگـر درگیر
جنـگ داخلـی بودنـد ،ایـران اسلامی اقتـدار خـود را نشـان داد.بـه گفتـه وی،
ایـن رزمایش بـه دنیـا نشـان داد که قـدرت نظامی ایـران پس از شـهادت سـردار
سـلیمانی بـر خلاف خیـال باطـل خیلـی از کشـورها ،تضعیـف نشـده و ایـران
اسلامی با قـدرت و با صالبتتر ایسـتاده اسـت و بـه نیروهـای مقاومت نیـز امید
داده شـد که نیروهای مسـلح ارتش و سـپاه با عزت در کنـار آنها خواهنـد بود..
وی بـا اشـاره بـه مـاه بهمـن و پیـروزی انقلاب اسلامی نیـز گفـت :اندیشـه امـام
راحـل (ره) ،اندیشـه اسلام اسـت و مـرز نـدارد و هرجـا صـدای مظلـوم شـنیده
شـود بـه یـاری او میرویـم.

روز بازار مبارک

بیتوجهیبهممنوعیتها

از میان خبر ها

انصـاری -بیـش از دو هفتـه اسـت کـه اسـتان درگیـر ویـروس آنفلوآنـزای فـوق حـاد
پرنـدگان شـده  ،ویروسـی کـه  18کانـون ابتلا بـه آن شناسـایی شـده اسـت.
امـا آن چـه مهـم اسـت ایـن کـه هـر واحـدی بـا مشـاهده کوچـک تریـن مـورد مشـکوک
در بیـن طیـور پرورشـی ،موضـوع را بـه سـازمان دامپزشـکی اسـتان یـا شهرسـتان
گـزارش کنـد ،زیـرا بنـا بـه گفتـه مدیـرکل دامپزشـکی ،دلیـل اصلـی شـیوع گسـترده
بیمـاری آنفلوآنـزای فـوق حـاد پرنـدگان و وضعیـت قرمـز اسـتان ایـن اسـت کـه واحـد
اول حداقـل بـا  ۱۰روز تاخیـر تغییـرات موجـود در مرغـداری خـود را اعلام کـرده و
زمانی اعالم شـده که تلفـات باال رفتـه بود و امروز شـاهد معدوم سـازی بیـش از 858
هـزار پرنـده هسـتیم.
دکتر «اصغـر زاده» افـزود :هم اکنـون ۹واحد تخـم گذار تجـاری ،یک واحد مـرغ مادر
گوشـتی و پنـج واحد پـرورش مـرغ گوشـتی ،یک واحـد پـرورش بوقلمـون و یـک واحد
پـرورش شـتر مـرغ و همچنیـن یـک قطعـه پرنـده حیـات وحـش کـه در خانـه نگهـداری
می شـد به ایـن ویـروس آلـوده شـده اند.
وی با یـادآوری ایـن کـه در خراسـان جنوبـی همچنـان کانونهـای فعال وجـود دارد و
روزانه مـوارد جدیـدی از شـیوع آنفلوآنـزای پرنـدگان گزارش میشـود ،تصریـح کرد:
صاحبـان واحدهـا هـر زمـان بـا کاهـش تولیـد و مصـرف دان مواجـه شـدند و تلفـات
غیرمتعـارف داشـتند ،بالفاصلـه موضـوع را بـه سـازمان دامپزشـکی اعلام کننـد زیرا
ایـن اقـدام فرصـت پیشـگیری سـریع تـر را فراهـم مـی کند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه هـم اکنـون فقـط شهرسـتانهای بیرجنـد و خوسـف درگیـر
هسـتند و ویـروس بیـن ایـن شهرسـتا نها در گـردش اسـت ،گفـت :واکسیناسـیون
بـه تنهایـی قـادر بـه مهـار بیمـاری نیسـت و رعایـت ضوابـط زیسـتی مرغـداری اهمیت
بیشـتری دارد.وی مرغـداران را از انجـام هـر گونـه رفتارهـای مخاطـره آمیـز در ایـن
شـرایط منع کرد و افزود :هیچ مشـکلی بـرای تامین واکسـن وجود نـدارد و باید در دو
نوبـت بـه فاصلـه سـه تـا چهـار هفتـه تزریق شـود.
بنا به گفته وی از ابتدای شـیوع این ویروس در اسـتان 858 ،هـزار پرنده50،تن تخم
مرغ 100،هزارتن شـانه وکارتن و  35تن نهاده معدوم شـد.

خودرو خبر داد و گفت :با وجود روند کاهشی قیمت
خودرو اما خریدار نیست چرا که قیمت ها حباب است و
نمی توان روی آن هاحساب کرد.
به گفته «راعی فر» فروشنده زیاد است اما خریدار به دلیل
نوسان زیاد بازار خودرو ،وجود ندارد .از سویی خودروی
صفر آن طور که باید معامله نمی شود و خودروهای کار
کرده بازار بهتری دارد .وی افزود :آن چه مورد رضایت
مردمنیستنبودثباتدربازارخودروست.ویپیشبینی
کرد که تا پایان سال و حتی بعد از نوروز هم روند کاهشی
قیمت ها در بازار خودرو ادامه یابد.

رویداد

اکبری – غباری از خاک آسمان را فرا گرفته است و به راحتی نمی توان پلک زد.
اولین پنج شنبه بهمن شرایط جوی خاصی را به خود گرفته است و وزش باد هر
لحظه بیشتر سرعت می گیرد .سوز سرمای زمستان هم تا مغز استخوان نفوذ
می کند ،اما نه تنها این ،بلکه کرونای جان گیر مانع حضورشان در آرامستان
نشده است.
با این که حضور در آرامستان ممنوع است ولی گوشه گوشه آرامستان نه به
اندازه هفته های گذشته ولی باز هم جمعی سیاه پوش و غم دیده را پذیراست.
و صدای گریه و نوا به گوش می رسد .دسته دسته در کنار خفتگان جدید و قدیم
ایستاده اند .گاهی ظرف های حلوا و خرما در بین حاضران دست به دست می
شود و صدای صلوات می پیچد.
آن ها که تازه غم دیده اند بدون سنت شکنی و همانند گذشته سر در آغوش
یکدیگر دارند و نوا سر می دهند.
این حال و روز آرامستان در غروب یک روز سرد زمستانی است .از رعایت فاصله
گذاری اجتماعی و پروتکل ها در کنار جمع حاضر بر باالی مزار خفتگان هم
کمتر نشانی است .اگر چه مسیر های اصلی ورود به آرامستان با نیوجرسی و
تابلوهای ورود ممنوع بسته شده است و تردد و رفت و آمد به قبرستان را منع می
کند اما راه در روهایی هم وجود دارد.
ورودی اصلی بسته اما در معبر پشت قبرستان از سمت کاظمیه حکایت دیگری
در جریان و راه باریکی برای تردد خودروها پیداست .گاهی ترافیک تردد کور
می شود و خودروها مقابل هم قرار می گیرند و نه راه پس دارند نه راه پیش .از
حاشیه معبر خاکی گوشه و کنار تپه ها خودروها در حال عبور و جابه جا شدن
هستند .میادین خاکی و تپه ها توقفگاه خودروها شده است .تعداد زیادی از
شهروندان از گوشه و کنار قبرستان خود را به آرامگاه ها رسانده اند .انگار تیغ
کرونا چندان برایشان بران نبوده است .وزش باد هر لحظه بیشتر و تیغ سرما
تیزتر می شود اما دسته دسته از ورودی باالی تپه وارد و خارج می شوند.
این جا انگار کرونا هم شکست خورده است .از سمت بولوار پیامبر اعظم (ص) و
کوچه پس کوچه های کاظمیه مسیر باریک ورود وخروج خودروها به آرامستان
است و عده ای هم از کوچه پس کوچه های دیگر خود را به این جا می رسانند،
منع ورود به آرامستان پشت غبار بی توجهی رنگ می بازد و . ...

چهارشنبه بازار بیرجند برای جلوگیری از ازدحام جمعیت در دیگر نقاط شهر و
کنترل شیوع کرونا هر روز فعالیت می کند .رئیس سازمان ساماندهی مشاغل
شهری و فراوردههای کشاورزی شهرداری بیرجند گفت :با گذشت یک سال از
تعطیلی چهارشنبه بازار بیرجند به سبب استقبال زیاد شهروندان و جلوگیری از
شیوع کرونا ،این بازار در عرضه میوه و تره بار هر روز فعالیت می کند« .دلپسند»
جلوگیری از سد معبر فروشندگان سیار میوه و تره بار و هدایت آنها به بازار
خیابان شهید بهشتی (چهارشنبه بازار) را از دیگر دالیل بازگشایی این مکان
دانست و افزود :هفت روز بازار خیابان های پاسداران ،شهید بهشتی ،پرستار،
 ۱۵خرداد ،کارگران ،غفاری و بولوار مسافر فعال است .به گفته وی افزون بر
این روز بازارها ۱۳۰ ،غرفه ۳۶۲ ،جایگاه و  ۳۴کانکس هم در شهر میوه ،تره
بار و ارزاق عمومی مردم را عرضه میکنند.

معاوناستاندارازسفر 25مسئولکشوریبهاستانخبرداد

فقط مردم باید رعایت کنند؟

چند روز پیش بود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به صدا درآمدن زنگ
خطر عادی انگاری مردم در مقابله با کرونا را در حالی خبر داد که همچنان بر
خانه ماندن ،رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی
توسط مردم تاکید می شود ،اما آن چه در این بین مطرح است این که در این
شرایط وظیفه خود مسئوالن چیست و آیا آن ها هیچ نقشی در این زمینه ندارند
و در حالی که درباره پیک چهارم شیوع کرونا بسیار هشدار داده می شود،
چه اصراری بر تشکیل تجمعات مسئوالن وجود دارد؟ به عنوان نمونه معاون
استاندار در حالی خبر از سفر هیئت وزارت تعاون طی امروز را داده که قرار
است ،سه معاون وزیر و  ۲۲مدیرکل و رئیسان سازمان های وابسته سفری
دو روزه به استان با هدف رصد شرایط موجود و بررسی وضعیت بنگاه های
اقتصادی منطقه داشته باشند.به گفته «عابدی» قراراست مهمانان در قالب
سه گروه به همه شهرستان های استان سفر کنند و در این راستا جلسات هم
اندیشی با فرمانداران در زمینه مسائل و مشکالت شهرستان ها تشکیل و
بازدیدهایی از پروژههای مهم و بزرگ در حال اجرا با تأکید بر پروژه های صندوق
بازنشستگی ،شستا و ...و همچنین بنگاههای اقتصادی تابعه وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی انجام شود .هر چند نتایج چنین سفرهایی بر هیچ کس پوشیده
نیست اما باید گفت چنین سفرهایی و در نتیجه تشکیل تجمع های مسئوالن
که گاهی حتی فاصله چند سانتی متری هم در آن رعایت نمی شود ،این سوال
را در ذهن مطرح می کند که آیا فقط مردم باید رعایت کنند و آیا این اقدام ضرب
المثل «رطب خورده منع رطب کی کند» را به ذهن نمی آورد؟

واژگونی کامیون
کامیون حامل بار آجر در میدان جانبازان بیرجند واژگون شد .رئیس پلیس
راهور استان به خبرنگار ما گفت :این حادثه ساعت  13:08پنج شنبه گذشته
رخ داد و کامیون به دلیل نقص فنی پس از برخورد با جدول های میدان جانبازان
بیرجند واژگون شد .به گفته سرهنگ «علیرضا عباسی» در این حادثه راننده
کامیون مصدوم شد.

شناسایی  44بیمار جدید کرونا

جلوه گری آثار هنرمند بیرجندی در
نمایشگاه جاده ابریشم

طی دو روز گذشته  44بیمار کرونا مثبت دیگر در استان شناسایی شد و تعداد
مبتالیان از ابتدای شیوع این ویروس به ۱۴هزار و  ۸۹۵بیمار افزایش یافت .معاون
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت :در دو روز گذشته هیچ مورد فوتی کرونا
در خراسان جنوبی رخ نداد و آمار قربانیان  735نفر است.
وی ادامه داد 142 :بیمار حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری شده اند که
 38نفر مبتال به کرونا هستند و از این تعداد  15نفر در بخش آی .سی .یو نگهداری
می شوند و حال چهار نفر وخیم است .وی با اشاره به این که هفت شهرستان استان
در وضعیت زرد و چهار شهرستان در شرایط آبی به سر می برند ،ادامه داد :طی هفته
جاری نیز شهرستانهای سربیشه ،درمیان ،خوسف و بشرویه ،آبی و شهرستانهای
بیرجند ،قاینات ،نهبندان ،زیرکوه ،فردوس ،طبس و سرایان زرد خواهند بود.

حسین قربانی – آثار خوشنویسی استاد مهدی اسماعیلی مود هنرمند بیرجندی در
اولیننمایشگاهوکنفرانسبینالمللیخوشنویسیجادهابریشمبهنمایشدرآمد.
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :در اولین
نمایشگاه و کنفرانس بین المللی خوشنویسی جاده ابریشم با عنوان «رقص قلم»
که با حضور هنرمندان  ۳۰کشور جهان در مشهد افتتاح شد ،پنج اثر خوشنویسی
شکستهنستعلیقاستادمهدیاسماعیلیمود،مدیرانجمنخوشنویساناستانواز
استادانبرجستهخوشنویسیکشوردرایننمایشگاهبهنمایشگذاشتهشد.بهگفته
«زمزم» این نمایشگاه به همت کمیسیون ملی یونسکو ،انجمن خوشنویسان ایران و
شهرداری مشهد ،پایتخت فرهنگی ایران در ۶بخش برگزار میشود.

