 2اخبار
11هزار مشمول غایب
در استان
حسین قربانی -حدود  11هزار نفر ازمشموالن
سربازی در استان ،غایب هستند که البته ممکن
استتعدادیازافرادیکهبرایتعویضکارتهای
کاغذیپایانخدمتمراجعهنکردهاند،دراینآمار
منظورشدهباشد.معاونوظیفهعمومیفرماندهی
انتظامیاستانروزگذشتهدرجمعخبرنگاراندر
پاسخبهسوالخبرنگارمامبنیبرتعدادمشموالن
غایب و تعویض کارت های پایان خدمت و معافیت
با اعالم این خبر ،گفت :در مقایسه با دیگر استان
های کشور از نظر کمترین تعداد مشموالن غایب
دررتبهاولکشورقرارداریم.سرهنگسید«احمد
حسینی» افزود :از ابتدای سال  90هزار و482
نفر برای دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت در
استاناقدامکردهاند.ویدرپاسخبهسوالیدرباره
خرید خدمت سربازی به اقدام هزار و  768نفر از
ابتدایسال 94تاپایانطرحخریدخدمتسربازی
درپایانسال 97دراستاناشارهوخاطرنشانکرد:
حقوق سربازان نسبت به گذشته سه برابر افزایش
یافتهاستودرصورتتصویبطرحمجلسحقوق
سربازان افزایش زیادی خواهد داشت .به گفته
وی از ابتدای سال حدود سه هزار و 720مشمول
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی به خدمت
اعزام شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل
17درصدافزایشدارد.ویازافزایش 21درصدی
رسیدگی به پرونده های تقاضای صدور معافیت
های مشموالن در استان طی 10ماه گذشته خبر
داد و افزود :در این مدت صدورکارت های معافیت
 27درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته
افزایشیافتهاست.

فرمولی برای
خانه دار شدن
اکبری  -طرح های ویژه بانک مسکن برای خانه
دار شدن در هشتاد و دومین سالگرد تاسیس آن
تشریح شد .مدیرکل شعب بانک های مسکن
استان با اشاره به فرمول های خانه دار شدن با
کمک تسهیالت این بانک از طرح ویژه تسهیالت
مسکن با عنوان طرح  82گفت و طرح مهر اندیش
و کارگشای ویژه کارکنان دولت را از دیگر طرح
های ویژه این بانک بیان کرد .به گفته «محمدرضا
بوستان افروز» این بانک به منظور ترویج فرهنگ
پس انداز و گسترش آن در بین نسل جوان ،تامین
آتیه و دستیابی به سرمایه باالتر و  ...طرح های
سپرده سرمایه گذاری آتیه طالیی 3و حساب پس
انداز مسکن جوانان ماهیتا را ارائه می کند.
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آخرینجزئیات
آنفلوآنزایفوقحاد
پرندگاندراستان
انصاری

مدتیاستکهتیغویروسآنفلوآنزایفوقحادپرندگانزیر
گلویبرخیواحدهایتولیدتخممرغدرشهرستانهای
بیرجند و خوسف است تاجایی که بر اساس آمار اعالمی
مسئوالندامپزشکیباعثشدهاست،بیشاز 900هزار
پرنده و تخم مرغ نابود شود و بار سنگینی از خسارت روی
دوش تولیدکنندگان بماند .به گزارش خبرنگار ما ،روز

تنور قیمت میوه همچنان گداخته
انصاری -مدتی است رقم قیمت ها روی تابلوی میوه فروشی های شهر باال و
پایین بسیار دارد ،قیمت برخی میوه ها ساعت می زند و هر روز در حال تغییر
است .باال و پایین شدن قیمت ها نه تنها گالیه شهروندان را در پی داشته بلکه
صدای اعتراض کسبه را هم درآورده است ،آن طور که یکی از فروشندگان
میوه می گوید :چند وقت است قیمت ها در بازار مرکبات روند صعودی دارد
و بی حساب و کتاب باال می رود ،به عنوان مثال اگر امروز یک میوه را با قیمت
 9هزارتومان خریداری می کنیم روز بعد به  11هزارتومان می رسد در حالی
که این افزایش قیمت ها نه تنها به ضرر مشتری بلکه به ضرر فروشندگان هم
است .یکی از شهروندان هم به تابلوی قیمتی نصب شده در میوه فروشی
اشاره می کند و می گوید :با دیدن قیمت ها مغز آدم سوت می کشد ،بادمجان
11هزارتومان ،خیارسبز  15هزار و ،600نارنگی  22هزار و  ، 700فلفل
 13هزار و  ، 500انار  21هزار و  ، 800موز خارجی  40و موز ایرانی 20
هزارتومان ،لیموشیرین  13هزار و  300و پرتقال  16هزارتومان است .به
گفته وی هر چند این قیمت ها نسبت به درجه یک  2،و  3بودن آن ها کم و زیاد
می شود ،اما آن چه بیشتر از همه در روزهای اخیر گرانی را تجربه کرده ،نارنگی
است که قیمتش کمتر از  21هزار و  700تومان است.

افزایش  25درصدی قیمت میوه
رئیس اتحادیه میوه و تره بار بیرجند هم با تایید روند افزایش قیمت در بازار
میوه به خبرنگار ما گفت :برخی اقالم میوه استان از استان های کرمان و فارس
تامین می شود که در چند وقت اخیر سرمای شدید میوه کشاورزان را نابود کرد
و از سویی دیگر میوه های سمت شمال کشور به دستور دولت برای تنظیم بازار
شب عید در حال ذخیره سازی است .در حالی که در چند ماه اخیر مقرر نبود
امسال میوه تنظیم بازار ذخیره سازی شود ،اما دولت به یک باره تصمیم گرفت
میوه ها را برای شب عید ذخیره سازی کند که این موارد بر روند گرانی قیمت
مرکبات تاثیر گذاشته است .به گفته «حیدری» نظارت ها در بازار میوه باید از
مبدا و از باال انجام شود ولی خبری از نظارت های کشوری نیست و مشتری و
مغازه دار ضربه می خورند .وی افزود :قیمت مرکبات نسبت به  20روز گذشته
 25درصد افزایش دارد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

گذشته روی تلکس یکی از رسانه های خارجی مطلبی
بارگذاری شد که در آن از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد
پرندگاندرخراسانجنوبیخبرمیدادوحکایتداشت
که این استان شرایط مطلوبی را پشت سر نمی گذارد.
خبرنگار ما در واکاوی طرح چنین موضوعی در یکی از
رسانههایخارجی،بامدیرکلدامپزشکیاستانتماس
گرفت و جویای آخرین شرایط شد ودکتر «اصغر زاده»
به این نکته اشاره کرد که هنوز برخی از مرغداری های
استان شیوع آنفلوآنزا را جدی نگرفته و واکسیناسیون
را پشت گوش انداخته اند ،در حالی که خطر بیخ گوش
همه مرغداری هاست .با وجود این وی تصریح کرد که
خوشبختانهازپنجشنبهگذشتهکانونجدیدیشناسایی
نشده است اما به این معنا نیست که این بیماری رو به
اتمام است و خیال مرغداران راحت باشد ،بلکه باید همه
مرغداران درخصوص واکسیناسیون اقدام کنند و این
شرایطخاصراجدیبگیرند.اوآخرینآمارازکانونهای
شناسایی شده را  19کانون دانست و افزود :هر چند این
کانون ها فقط در شهرستان های بیرجند و خوسف وجود

دارد اما آن چه باید در همه مرغداری ها مورد توجه قرار
گیرد؛ این است که مرغ های تخم گذار باالی  80هفته
به سمت کشتارگاه بروند و تمام مرغ های زیر  80هفته
هم واکسیناسیون شوند .بنا به گفته وی ،این بیماری از
طریق هوا ،باد ،شانه تخم مرغ آلوده و خودروهای حمل
آلودهسرایتمیکندبنابراینرعایتنکاتوپروتکلهای
بهداشتی برای جلوگیری از سرایت آنفلوآنزای فوق حاد
پرندگانضروریاست.
وی رصد روزانه مرغداری ها را یاد آور شد و ضمن اشاره
به معدوم سازی  900هزار پرنده ،مرغ و تخم مرغ ادامه
داد 14 :واحد درخصوص واکسیناسیون اقدام کرده
و هنوز برخی از مرغداری ها بنا به دالیلی این اقدام را
جدی نگرفته اند .به گفته وی باید از زمان شناسایی
آخرین کانون  21روز بگذرد و در صورت مشاهده
نشدن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان طی این مدت می
توانیم بگوییم از این وضعیت پاک شده ایم .وی به مردم
اطمینان خاطر داد تمامی محصوالت مرغ و تخم مرغ
مورد استفاده در بازار از سالمت کامل برخوردار است.

از سوی نماینده ولی فقیه انجام شد

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

 

درمانگاه مامائی فردوس

روزنامـه خراسـان در شـماره  3369بـه تاریـخ  30اسـفند 1339در
مطلبـی در صفحـه  6آورده اسـت :آقـای خورشـیدی فرمانـدار و هیئـت
رئیسـه شـیر و خورشـید فـردوس چنیـن تصمیـم گرفتنـد کـه خانـم آقـای
دکتر اصغـر رضائی کـه دارای دانشـنامه عالـی مامائی میباشـند روزهای
یکشـنبه و چهارشـنبه در محـل درمانـگاه شـیر و خورشـید حاضـر و زنـان
باردار اعـم از غنی و فقیـر را ویزیت و دسـتورات الزم صحی بـدون دریافت
حـق ویزیـت بدهـد .چـون شـیر و خورشـید تصمیـم دارد بیمارسـتانی کـه
دارای  30تختخـواب باشـد تکمیـل نمایـد فعلا از آقـای فرمانـدار تقاضـا
گردیـد کـه سـاختمان مدرنیکـه بـرای نگهـداری بینوایـان سـاخته شـده و
چون بایـد بینوایـان را بمشـهد بـه اردوی کار بفرسـتند و سـاختمان مزبور
بال استفاده اسـت بطور موقت در اختیار شـیر و خورشـید قرار گیرد که در
آنجا بیمارسـتان تاسـیس گـردد و در صورت لـزوم یـک اتاق هم بزایشـگاه
اختصـاص داده شـود.

ورود به پرونده کمبود کاالهای اساسی مردم
علیزاده  -وعده های روغنی مسئوالن و خبرهای
آنان از ورود محموله های چندتنی به استان در حالی
ادامه دارد که هر روز گالیه های متعددی از سوی
مردم مطرح می شود .آن طور که آن ها می گویند به
هر جا که سر می زنند خبری از روغن جامد نیست و
خلف وعده های مسئوالن مردم را خسته کرده است.
موضوع کمبود روغن جامد در استان در حالی هنوز
ادامه دارد و هر روز گزارشی از دردسرهای تهیه آن
در رسانه ها منتشر می شود که نماینده ولی فقیه
در خراسان جنوبی هم به این موضوع واکنش نشان
داد و در نامه ای به دادستان عمومی و انقالب مرکز
استان ،خواستار ورود دادستانی به این موضوع و
مدیریت کاالهای اساسی شد .در این نامه تاکید
شده است که دادستان مرکز استان سریع به این
موضوع رسیدگی کند و با توجه به این که پایان سال
نزدیک است از مسئوالن دست اندرکار تنظیم بازار
بخواهد اقدامات و تمهیدات الزم به منظور تامین
کاالهای اساسی مردم را پیگیری کنند .نماینده
ولیفقیهدراستانهمچنیندرنشستبانمایندگان
مردم بیرجند ،درمیان ،خوسف  ،نهبندان و سربیشه
با انتقاد از نبود نظارت موثر بر بازار و تامین کاالهای
اساسی گفت :این که مسئوالن بگویند در تامین
کاالها مشکلی وجود ندارد و به بازار تزریق می شود،
اما از طرف دیگر در زیرزمین ها انباشت شود و به
دست مردم نرسد ،افزون بر آثار منفی اقتصادی و
معیشتی ،آثار منفی فرهنگی هم خواهد داشت.
حجت االسالم والمسلمین «عبادی» افزود :برای

یک نمونه از هزاران مورد ،همین روزها در خراسان
جنوبیمسئله روغنآنقدر افتضاحبودکههمهبرای
روغن رفتند و صف بستند .وی در ادامه سخنانش با
پیشنهاداینکهبایدبرایهرکاالیاساسیدونرخی،
کاالبرگ تهیه شود ،خاطرنشان کرد :اگر کاالبرگ
تهیه شود و در اختیار مردم قرار بگیرد ،دیگر کسی
نگران تامین یا گرانی کاالهای اساسی نخواهد بود
و به دلیل فرصت خرید ،برای این کاالها صف خرید
تشکیل نخواهد شد ولی دولت سهمیه هایی مثل
کارت بنزین را هم لغو کرد که این موضوع قاچاق
گسترده بنزین را به دنبال داشت.

نظارت های نمایشی
امام جمعه بیرجند با اشاره به این که بسیاری از
گرانی ها زاییده نبود نظارت سیستم نظارتی است،
گفت :حضور برخی دستگاه های نظارتی در بازار،
بیشتر جنبه نمایشی دارد چرا که پس از خروج آن ها
فروشنده دوباره می تواند گران فروشی کند .بنا به
گفته وی ،از طرف دیگر ،گران فروشی و در مقابل آن
جریمه فالن دستگاه نظارتی ،منشأ درآمدی برای
دولت شده است؛ چرا که اگر فروشنده ای گران
فروشی کند هزینه آن از جیب مردم می رود ،اما
اگر فروشنده جریمه شود ،این پول به حساب دولت
می رود و نفعی برای مردم ندارد .وی گفت :حاال
که دولت این همه در قبال مشکالت بی درد است،
نمایندگان مجلس باید از دولت بخواهند تا به فکر
حل مسائل مردم باشد.

رویداد

وعده های کاغذی
مشکالت مردم روی کاغذ نماند و مسئوالن نباید در دیدارها و نشستهای خود
وعده یا قولهای محقق نشدنی به مردم بدهند .رئیس مجمع نمایندگان استان
در جلسه جمعبندی مباحث سفر معاونان و مدیران سازمانهای وابسته وزارت
تعاون با اشاره به این که در بیمارستان میالد بیرجند و مجموعه تأمین اجتماعی
استان امکانات بسیار خوبی فراهم شده است اما پزشک متخصص نداریم،
گفت :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باید توجه خاصی به خراسان جنوبی
به دلیل کم برخورداری و پراکندگی جمعیت داشته باشد« .حسین خسروی»
مرز مشترک استان با افغانستان را از ویژگیهای منطقه دانست و ادامه داد:
شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به صنعت طیور استان خسارت زیادی
وارد کرده است که پیگیری جدی و ویژه میطلبد چون این مراکز دست کم دو
ماه باید قرنطینه باشند ولی اکنون نزدیک عید نوروز هستیم و پرداخت نشدن
حقوق کارگران و کارفرما مشکالتی ایجاد خواهد کرد .او تصریح کرد :وزیری
 6ماه پیش در سفر به خراسان جنوبی به هیئت ورزشی وعده تحقق  50میلیون
تومان داده اما این وعده هنوز محقق نشده است.

کاهش سرما و یخ بندان شبانه
تا پایان هفته از شدت سرما و یخ بندان شبانه کاسته میشود« .نخعی»
کارشناس هواشناسی استان گفت :با توجه به الگوی نقشههای پیشیابی از
شدت سرما و یخ بندان شبانه تا پایان هفته کاسته میشود و شرایط جوی هم
آرام خواهد بود.

