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 2اخبار
خروج تخم مرغ از
استان ممنوع شد
خروجی جلسه

رئیس پلیس راه استان مطرح کرد

جاده های رکورد دار تصادف
انصاری -از ابتدای امسال بیشترین تصادفات
در محورهای بیرجند-زاهدان ،بیرجند-مشهد
و محور مرزی ماهیرود رخ داده است.
رئیس پلیس راه استان روز گذشته در جلسه
کارگروه مشارکت در طرح کاهش و پیشگیری از
تصادفات ۴۶ ،درصد تصادفات استان را مربوط
به راههای اصلی و  ۴۵درصد را مرتبط با راههای
روستایی دانست و گفت :واژگونی خودرو در
صدر علت حوادث جاده ای استان است و بیشتر
در محو رهای کویری چون دیهوک و نهبندان
اتفاق افتاده است .به گفته سرهنگ «رضایی»
نیاز استان ،افزایش دوربینهای هوشمند کنترل
است و تناسب نداشتن گستردگی منطقه با تعداد
پاسگاههای موجود از چالشهای مهم محسوب
می شود.
وی با اشاره به این که از ابتدای امسال  ۱۶۹نفر
در جاد ههای استان جان باخته اند و این آمار
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۲۷درصد
کاهش دارد ،گفت :طی مدت یاد شده هزار و
 ۹۵۸نفر مصدوم شده اند که این آمار هم ۲۸
درصد کم شده است.
«وحدانی نیا »معاون اجتماعی و پیگیری از
وقوع جرم دادگستری هم به عامل تصادفات با
شتر در استان اشاره کرد و گفت :افزون بر مانع
شدن صاحبان شتر از ورود به جاده و ایجاد موانع
توسط راهداری ،سازمان جهادکشاورزی به
عنوان متولی باید درخصوص احراز هویت دام و
پالک کوبی آن اقدام کند تا اگر تصادفی رخ داد
با صاحب شتر و متولیان آن برخورد قضایی شود.
«گرجی» معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل
جادهای هم با بیان این که  ۶۳نقطه حادثه خیز
در استان شناسایی شده است ،گفت :از ابتدای
امسال  ۱۵نقطه حادثه خیز رفع شد و سه نقطه
دیگر در دستور کار قرار دارد.معاون اداره کل
راه و شهرسازی نیزگفت ۵۷۰:کیلومتر دوبانده
سازی جادههای خراسان جنوبی در دست انجام
که امسال بیشترین اعتبار به محور مرزی درح-
سربیشه -ماهیرود تعلق گرفته است«.خبازی»
از مناقصه دوبانده سازی تمام محور بیرجند –
زاهدان خبر داد و گفت :قطعه اول محور بیرجند-
قاین به اتمام رسیده و  8کیلومتر از قطعه دوم و
 ۲۹کیلومتر از قطعه سوم باقی مانده است.

شانه های
تخم مرغ
در بازار

انصاری  -در چند وقت اخیر با شیوع آنفلوآنزای
پرندگان در استان نه تنها تخم مرغ های تولیدی برخی
واحدها در چرخه مصرف قرار نگرفت بلکه مرغ های
مولد نیز معدوم شد و به گونه ای بر عرضه تخم مرغ
در بازار اثر گذاشت هر چند این طور مطرح می شود
که با توجه به گستردگی و تعداد واحدهای تولیدی
در منطقه ،این موضوع نباید باعث کمبود تخم مرغ در
استان می شد .روز گذشته روزنامه خراسان جنوبی در
گزارشی با عنوان «دود روغن و تخم مرغ های سوخته»
به این موضوع پرداخت و معاون سازمان صمت نیز در
اظهارات خود از رفع کمبود تخم مرغ در روز دوشنبه
( 6بهمن) خبر داد .بر این اساس هر چند در اوایل
صبح خبری از توزیع گسترده نبود ولی کم کم و تا شب
گذشته بخشی از نیاز شهر تامین شد و طی ساعت
های مختلف سفارش های مغازه داران به دست آن ها

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

رسید البته برخی هم در تماس تلفنی خبرنگار ما اظهار
کردند که اگر تخم مرغ الزم دارید سریع اقدام کنید
چون تقاضا برای خرید زیاد است.
روز گذشته معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد
کشاورزی استان هم در گفت وگو با خبرنگار ما این
طور اظهار نظرکرد که در استان کمبود تخم مرغ نیست
چرا که روزانه بیش از  42تن تخم مرغ تولید می شود
و این درحالی است که مصرف شهروندان تا قبل از
شیوع آنلوآنزای فوق حاد پرندگان بین 12تا  14تن
بود که ما این میزان را  18تن در نظر گرفتیم.به گفته
«بیکس» در گذشته مرغداران مکلف بودند  30درصد
تخم مرغ تولیدی خود را به ستاد تنظیم بازار تحویل
دهند اما هم اکنون برای حل مشکالت پیش رو بر
اساس دان تحویلی به مرغدار  100درصد تخم مرغ
ها باید به ستاد تنظیم بازار تحویل شود .وی در پاسخ

نشست پر خبر شهردار

اراضیارتش،پلمبهاللوباغمفاخر
حسین قربانی
نشست خبری روز گذشته کلیددار شهر بیرجند هر چند با هدف
تشریح برنامه ها و پروژه های شهرداری برگزار شد اما با سوال
خبرنگاران ،مشکل اراضی ارتش و طرح ارائه شده برای این
اراضی ،اجرای میدان اجتماعات و باغ مفاخر ،علت پلمب مجتمع
هالل و مشکالت ترافیکی منطقه گردشگری بنددره هم روی کاغذ
خبر آمد.به گزارش «خراسان جنوبی»« ،جاوید» در پاسخ به سوال
خبرنگار ما درباره آخرین وضعیت اجرای میدان اجتماعات گفت:
این طرح در دو بخش میدان ابوذر و نقاطی که نیاز به تملک دارد،
اجرا می شود که در بخش اول پیمانکار کار خود را آغاز کرده است
و برای انتقال پلیس راهور به مکان دیگر مکاتباتی انجام داده ایم و
به منظور تملک واحدهای تجاری و منازل هم بر اساس کارشناسی
انجام شده  1.5میلیارد تومان هزینه شده است  .باغ مفاخر هم در
راستای صورت جلسه تنظیمی با نمایندگان دستگاه های مربوط
در اراضی ارتش در حال احداث است .چندی پیش برای اولین بار
طرحی درخصوص اراضی ارتش ارائه شد که متناسب با نظر شورا
و شهرداری نبود بنابراین پیشنهاد خود را برای اصالح این طرح
به کمیسیون ماده 5ارائه خواهیم کرد اما تا زمانی که نظر شورا و
شهرداری مورد توجه قرار نگیرد ،از امضای آن خودداری خواهیم
کرد .وی با اعالم این که در قالب این طرح بازگشایی خیابان های
معلم و عدل پیش بینی شده است ،از انجام کار مطالعاتی برای پارک
صیاد شیرازی خبر داد و افزود :در اراضی مجاور هتل کویر ،پارک
موضوعی بعد از انجام مطالعات در سال  1400ایجاد می شود.

بانیان تخلف در مجتمع هالل بازخواست شوند
وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص مجتمع هالل ،برگ

هایی از پرونده گذشته آن را ورق زد و اظهارکرد که در مجموعه
تجاری و اداری هالل باید در مرحله صدور پروانه یا سفت کاری از
تغییر طبقات منفی یک و  2جلوگیری می شد بنابراین بانیان این
کار باید بازخواست شوند .وی این نکته را یادآور شد که حاال الزمه
ایجاد پارکینگ در این مجتمع تخریب ستون های احداث شده
است که به دلیل هزینه زیاد و خرید واحدهای آن توسط مردم،
تخریب آن در شرایط فعلی به صالح نیست بنابراین شهرداری دو
پیشنهاد برای حل این مشکل مطرح کرده است که یکی تامین
پارکینگ در شعاع 50متری و واگذاری زمین شهرداری از طریق
مزایده برای احداث پارکینگ است اما چون عزمی برای تامین
پارکینگ مجتمع مشاهده نکردیم برای پلمب آن اقدام شد.
وی ادامه داد :پیشنهاد پرداخت  30میلیارد تومان عوارض مربوط
به این مجتمع به شکل نقد و اقساط نیز ارائه شده است.
وی با ذکر این که شهرداری برای تملک زمین مجاور دیوار یخی
و تبدیل آن به فضای فرهنگی ،با بنیاد مستضعفان به تفاهم اولیه
رسیده است ،گفت :به سازی طرح المان قبلی میدان شهدا که
مورد تایید بنیاد شهید است با طرح هندسی و مصالح جدید در
حال انجام است و تا پایان سال نهایی می شود.
جاوید در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره مشکالت ترافیکی
بولوار منتهی به بنددره ،با پذیرش این که وضعیت ترافیکی در
این معبر با توجه به استقبال خانواده ها ایده آل نیست ،بهبود
وضعیت رفت و برگشت این مسیر نسبت به گذشته را خاطر نشان و
اظهارکرد باید این موضوع در مراحل بعد از اجرای طرح این منطقه
مد نظر قرار گیرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اجرای کمربند سبز شهر
بیرجند ،هدف از انجام آن را جلوگیری از وقوع جرم و حاشیه
نشینی دانست و از تهیه نقشه آن خبر داد و برای اجرای این طرح
اعتبار زیادی را بر آورد کرد.

به گالیه شهروندان مبنی بر این که چرا توزیع تخم
مرغ مراکز عرضه بیرجند دیر انجام می شود؟ گفت :در
برخی نقاط توزیع تخم مرغ در مراکز ساعت  12ظهر و
در برخی نقاط ممکن است چهار عصر انجام شود .او
از ممنوعیت خروج تخم مرغ از استان تا زمان برطرف
شدن نیاز به این ماده غذایی خبر داد و تصریح کرد:
برای حل مشکل کمبود تخم مرغ ،مرغداران مکلف
شدند در ساعات مختلف از روز اقدام به تحویل تخم
مرغ تولیدی خود به مراکز کنند تا بین ماشین آالت،
رانندگان و  ...و واحد های مرغداری تداخل کمتری
به وجود آید و احتمال آلودگی کاهش یابد .وی ادامه
داد :این که تصور کنیم در یک راسته خیابان همه سوپر
مارکت ها تخم مرغ داشته باشند ،شاید نباشد ،اما در
مجموع با توجه به پیش بینی های انجام شده مشکل
کمبود تخم مرغ در بیرجند برطرف شده است.

کفه سنگین تست های
مثبت سرپایی کرونا
در  24ساعت گذشته با فوت یک نفر بر اثر کرونا
مجموع قربانیان این ویروس در استان به 737
نفر رسید.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
استان گفت :در شبانه روز گذشته  93آزمایش
کرونا در خراسان جنوبی گرفته شد که با دریافت
پاسخ های آن 22 ،بیمار جدید شناسایی شدند
که پنج بیمار بستری و  17بیمار به صورت سرپایی
نمونه گیری شدند.
دکتر «مهدی زاده» با اشاره به بستری بودن 141
بیمار حاد تنفسی در بیمارستان های استان
افزود 38 :نفر از این بیماران ،مبتال به کرونا
هستند که هشت نفر در آی سی یو به سر می برند
و حال سه نفر وخیم است .به گفته وی ،در 24
ساعت گذشته با فوت یک بیمار کرونایی مجموع
قربانیان کرونا در استان به  737نفر رسید.

 1000برنامه
آموزش و پرورش
در دهه فجر

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

 

کمکبدانشآموزاندبستان
روزنامـه خراسـان در شـماره  3367بـه تاریـخ  27اسـفند 1339در
مطلبـی در صفحـه  6آورده اسـت :آقـای مهنـدس فریـدون زاهـدی مدیـر
عامل شـرکت معـادن لـوت  120دسـت لبـاس فـرم فرهنـگ بـرای توزیع
بیـن دانـش آمـوزان دبسـتان دولتـی زاهـدی ازبکـوه طبـس تحویـل مدیر
دبسـتان داده و وعـده داده اسـت کـه تـا اول عیـد نـوروز کفـش هـم بـرای
دانش آمـوزان تهیه نمایـد آقای مهنـدس زاهدی از بدو تاسـیس دبسـتان
ازبکوه کمـک های زیادی نمـوده و باعث ازدیـاد دانش آموزان و پیشـرفت
امـور تحصیلـی آنـان گردیـده اسـت.

رویداد

 4480نفر از عشایر زیر چتر بیمه
چهار هـزار و  476نفـر از جمعیـت عشـایری یعنی  45درصد عشـایر خراسـان
جنوبـی زیـر پوشـش بیمـه اجتماعـی روسـتاییان و عشـایر قـرار گرفتـه انـد.
مدیـرکل امـور عشـایری اسـتان بـا اعلام ایـن کـه  80درصـد عشـایر در نـوار
مـرزی شهرسـتان هـای درمیـان ،زیرکـوه ،نهبنـدان و قایـن مسـتقر هسـتند
،گفـت 10 :تعاونی و یـک اتحادیه عشـایری در اسـتان فعالیت مـی کنند و 13
هـزار نفـر عضـو تعاونـی عشـایری اسـتان هسـتند.
«مهـدی عصمتـی پـور» از فعـال شـدن هشـت کـد کارگـزاری بیمـه در اسـتان
خبر داد و گفـت :روند خوبـی در حوزه بیمه عشـایر در اسـتان دنبال می شـود.
او جمعیـت عشـایر منطقـه را  82هـزار نفـر اعلام کـرد و افـزود :اسـتان با 15
هـزار و  576خانـوار عشـایری ،چهارمیـن اسـتان عشـایری کشـور اسـت.

انصاری -آموزش و پرورش استان در دهه فجر هزار برنامه اجرا می کند که  ۳۴برنامه به صورت محوری و
استانی است.
مدیرکل آموزش و پرورش در نشست با اصحاب رسانه از نواختن زنگ انقالب در دو هزار و  ۷۰۰مدرسه،
اجرای  ۴۲سرود به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب ،بازخوانی رویدادهای انقالب ،یادواره
مادران آسمانی ،مسابقات و جشنوارههای فرهنگی ،هنری و قرآنی خبر داد.
«واقعی» افزود :برگزاری پویشهای متنوع در فضای مجازی ،برپایی مسابقات قرآنی در بخشهای مختلف
قرآن ،عترت ،نماز و  ...از دیگر برنامههاست .وی از رونمایی پنج کتاب با موضوع شهدای دانشآموز استان
با عناوین دو قدم از سنگر ،چکاو کها نمیمیرند ،هدیه سفید ،پسر حوا دختر آدم و ِجغِلههای جنگ با
همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خبر داد.
وی ادامه داد :اجرای طرح هر مدرسه یک تبلت برای کمک به دانشآموزان نیازمند در مدارس استان در
حال انجام است و به دلیل مشکالت اقتصادی خانوادهها هم اکنون بیش از  ۱۸هزار دانشآموز استان از
گوشی و تبلت هوشمند بیبهره هستند.

