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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتامعی

 2اخبار
با کاهش  14درصدی بستری ها
رقم خورد

عبور استان از قله خیز
پنجم کرونا

با توجه به بررسی آمار بستری کرونا مثبت از
اول شهریور ماه جاری تاکنون موارد بستری در
بیمارستانهای استان  ۱۴درصد کاهش داشته
که بیانگر عبور از قله خیز پنجم است .دبیر ستاد
دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان
گفت:بیشترین موارد بستری بیماران با عالیم حاد
تنفسی در بیمارستا نها مربوط به اول شهریور
با  ۴۹۱مورد بستری است که هشتم شهریور به
 ۴۲۹بیمار رسیده و  ۱۴درصد کاهش داشته
است«.شریف زاده» افزود :در سه روز اخیر روند
موارد کرونا مثبت و بستری همچنان ثابت و رو به
کاهش بوده است که شاهد کاهش موارد بستری
نسبت به اوج موج پنجم کرونا در اول شهریور
هستیم.وی یکی از دالیل اصلی این کاهش را
افزایش میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی
ذکر کرد و افزود :رعایت پروتکلهای بهداشتی
در استان نسبت به میانگین کشوری بهتر است
اما بهترین شرایط رعایت باالی  ۸۵درصد است.
وی تاکیدکرد :افزایش دوباره موارد بیماری به
میزان رعایت مردم بستگی دارد برای مثال اگر
در آیینهای اول ماه محرم رعایت  ۸۵درصدی
دستورالعملها اتفاق افتاده باشد در روزهای
آینده شاهد افزایش موارد ابتال و بستری نخواهیم
بود.آن گونه که معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند هم گفت :در شبانه روز گذشته
 367آزمایش تشخیص کرونا مثبت بود.به گفته
دکتر «مهدی زاده» هم اکنون ۴۵۸بیمار با عالیم
تنفسی در بیمارستان ها بستری هستند که
۲۹۰نفر را بیماران کرونایی تشکیل می دهند و
از این تعداد  42نفر در بخش مراقبتهای ویژه به
سر می برند که حال  6نفر وخیم است .همچنین
با ثبت پنج مورد فوت جدید در مدت یاد شده تعداد
قربانیان کرونا در خراسان جنوبی به هزار و 68
نفر افزایش یافت.

پاییز ،بهره برداری
تصفیهخانهفاضالببیرجند
تصفیه خانه فاضالب بیرجند تکمیل شده است و
پاییزامسالبهبهرهبرداریمیرسد.مدیرعاملآبفا
با بیان این که از ابتدای امسال  30روستای استان
از آب شرب لوله کشی برخوردار شدند و تا مهر هم
 15روستایدیگرشبکهبهرهمندمیشوند،افزود:
امسالباوجودخشکسالیاستانوضعیتپایداری
در زمینه آب شرب داشت ،البته اعتبارات آب
رسانی به روستاهای باالی  20خانوار استان 6
برابر شد و به  300میلیارد تومان رسید«.امامی
» با بیان این که امسال حدود  50روستای باالی
 20خانوار آب رسانی می شود و بقیه روستاهای
باالی  20خانوار هم سال آینده آب رسانی خواهد
شد ،افزود :هدر رفت آب در خراسان جنوبی 8تا
 10درصد از میانگین کشوری باالتر است و طبق
برنامه ریزی انجام شده حدود  50میلیارد تومان
دراینزمینهباپیمانکارانقراردادمنعقدشدهاست
تا به متوسط کشوری برسیم.به گفته وی امسال
در بخش آب و فاضالب برای استان بیش از 500
میلیارد تومان اعتبار مشخص شده است.

گرانی تلفن همراه پابه پای دالر
انصاری  -بزر گترین بازار پس از خودرو و مسکن،
بازار تلفن همراه است که در فضای مجازی و سایت
های فروش نیز جایگاه خود را پیدا کرده است و
وضعیت پر رونقی دارد.
در هفتههای اخیر همزمان با باال رفتن نرخ دالر،
بهای گوشیهای تلفن همراه نیز با نوسان قیمت
مواجه شده و حاال به طور میانگین  10درصد رشد
نرخ داشته است.
رصد قیمت ها در بازار تلفن همراه حاکی از آن است
که قیمت انواع تلفن از  10روز گذشته افزیشی بوده و
تحوالت بازار ارز و دالر تاثیر مستقیمی بر آن گذاشته

است.آن گونه که رئیس اتحادیه موبایل فروشان به
خبرنگار ما گفت :قیمت تلفن همراه ،رابطه نزدیکی
با بهای دالر دارد و بررسی روند صعودی قیمت ارز
بیانگر آن است که طی دو هفته اخیر تلفن همراه
افزایش قیمت  10درصدی دارد.
به گفته «موسوی» بیشتر گوشی ها وارداتی است
و تولید داخل در بازار یا بسیار کم است یا استقبال
زیادی از تولیدات داخل در حوزه گوشی همراه نیست
و با افزایش قیمت دالر ،نرخ گوشی تلفن همراه هم
روند افزایشی به خود می گیرد.وی ادامه داد :هم
اکنون شرایط بازار تلفن همراه معمولی است و خریدار

برای نیاز واقعی خود مراجعه می کند به عبارتی بازار
این روزهای این کاال در بیرجند نه خیلی راکد و نه
خیلی فعال است .او درباره عوامل تاثیرگذار دیگر هم
گفت :عواملی همچون ایجاد تقاضای پیشبینینشده
به مناسبت بازگشایی مدارس و نیاز دانشآموزان و
دانشجویان به تلفن همراه و تبلت برای آموزش آنالین،
باعث شد که خردهفروشی بازار دچار شوک افزایش
قیمت شود.
وی تصریح کرد :در صورت کاهش قیمت ارز ،بازار
با اشباع گوشی رو به رو می شود و در نتیجه با شوک
کاهش قیمت مواجه خواهیم شد.

مدیرکل آموزش و پرورش تشریح کرد

اماواگرهایبازگشاییمدارس
انصاری
بازگشـایی مـدارس در سـال تحصیلـی جدیـد از
موضوعاتـی اسـت کـه ایـن روزهـا اخبـار متفاوتـی
دربـاره آن به گـوش میرسـد ،در دولـت دوازدهـم وزیر
آمـوزش و پـرورش بارهـا از بازگشـایی مدارس در سـال
تحصیلـی آینـده صحبـت بـه میـان آورد و بـا اسـتقرار
دولـت سـیزدهم ،رئیـس جمهـور در جلسـه رئیسـان
کمیتههـای تخصصـی سـتاد ملـی مقابله بـا کرونـا از به
تعویق افتادن آموزش حضوری تا فراهم شـدن شـرایط
بهداشـتی خبـر داد.
با این حال آخرین خبرها حکایت از بازگشایی مدارس
از اول آبـان دارد آن گونـه کـه سـخنگوی سـتاد ملـی
مبـارزه بـا کرونـا اعلام کـرد :پیشبینـی ایـن اسـت از
اول آبـان همـه مـدارس و از اول مهـر  30تـا  40درصـد
مـدارس بـه صـورت حضـوری بازگشـایی شـود ایـن
در حالـی اسـت کـه نگرانـی جـدی از افـت تحصیلـی
دانشآمـوزان و ترک تحصیلهای گسـترده در آموزش
مجازی دو چالش اصلی نظام آموزشـی کشـور در سال
تحصیلـی پیـش رو مطـرح مـی شـود.
مدیر کل آمـوزش و پرورش هم در گفت وگـو با خبرنگار
ما از آمادگی اسـتان برای بازگشـایی مـدارس خبر می
دهـد و مـی گویـد ۹۰ :درصـد معلمـان اسـتان دوز اول
واکسـن را دریافـت کـرده انـد و از  ۱۲شـهریور تزریـق
دوز دوم شـروع خواهـد شـد و پیشبینـی میشـود همه

معلمـان قبـل از آغـاز مهـر واکسـینه شـوند بنابرایـن
آمادگـی برگـزاری حضـوری کالسهـا را داریـم.
بـه گفتـه «واقعـی» شـورای پـروژه مهـر مانند هرسـال از
خـرداد آغـاز بـه کار کـرده اسـت ،ایـن شـورا بـه بررسـی
نیازهـای مـدارس تـا پیـش از مهـر میپـردازد تـا بـه این
موضـوع پرداختـه شـود و در مهردچـار مشـکل نشـویم.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه اگـر سـتاد کرونـا اجـازه دهـد
آمادگـی وجـود دارد تـا کالسهـای درس در مهـر بـه
صـورت حضـوری تشـکیل شـود و در ایـن خصـوص
مشـکلی وجـود نـدارد ،گفـت :در دوران شـیوع
کرونـا ،روال کار آموزشـی در مناطقـی کـه بـه اینترنـت
دسترسـی ندارنـد ،حضـوری اسـت.
اوبا بیـان این کـه فراهم کـردن تبلت نیـز از دیگـر موارد
مدنظـر بـوده اسـت ،افـزود :سـال تحصیلـی گذشـته،
حـدود  ۱۸هـزار دانشآمـوز از داشـتن گوشـی و تبلـت
بیبهره بودند کـه در برخی از مناطق به دلیل نداشـتن
زیرسـاخت اینترنتـی بوده اسـت.
وی ادامـه داد :شـرکت ارتباطـات وعـده داده اسـت که
تـا پایـان سـال  ۱۴۰۰همـه مـدارس خراسـان جنوبـی
به شـبکه ملـی اطالعـات متصل شـود تـا دانشآمـوزان
دچـار ضعـف در آمـوزش نشـوند.
بنـا بـه گفتـه وی امسـال قبـل از شـروع بـه کار مـدارس
سـرانه بهداشـتی بـرای آن هـا واریـز خواهـد شـد.
او ادامـه داد :طبـق آخریـن مصوبـه سـتاد کرونـا
بازگشـایی مـدارس از اول آبـان بـه صـورت آرام خواهد
بـود و مصوبـات سـتاد کرونـا بـرای مـا حجـت اسـت.

لباس فرم اجباری نیست

ایــن مقــام مســئول در پاســخ بــه تهیــه لبــاس فــرم دانش
آمــوزان افــزود :هیــچ گاه دانــش آمــوزان را مجبــور
بــه تهیــه لبــاس فــرم نمــی کنیــم و اگــر مدیــری هــم
تاکیــد بیشــتری بــر تهیــه لبــاس فــرم دارد قاعــده ای
بــه نــام اجبــار نیســت امــا دانشآمــوزان کالس اول،
هفتــم و دهــم یعنــی ورودیهــای مــدارس لبــاس فــرم
مدرســه را دارنــد ،زیــرا احتمــال ایــن کــه مــدارس نیــم
ســال بــه صــورت حضــوری باشــد وجــود دارد امــا دیگــر
دانشآمــوزان غیــر از ایــن ســه پایــه همــان لبــاس فــرم
ســال قبــل را داشــته باشــند قبــول اســت.
واقعــی اظهارکــرد :مــدارس بــا ایــن توضیــح کــه لبــاس
فــرم بــرای ورودیهــا الزم اســت ،بایــد خانوادههــا را
آگاه کننــد کــه ابهامــی بــرای داشــتن یــا نداشــتن لباس
فــرم در شــرایط حضــوری یــا غیــر حضــوری مــدارس
نداشــته باشــند.
وی در خصــوص شــبکه شــاد نیــز گفــت :بیــش از ۹۰
درصــد از دانشآمــوزان خراســانجنوبی عضــو شــبکه
شــاد هســتند و بقیــه دانشآمــوزان شــاید بــه دلیــل
مســائل مالــی خریــد گوشــی و تبلــت یــا نبــود اینترنــت
در برخــی از نقــاط روســتایی قــادر به اســتفاده از شــبکه
شــاد نباشــند.
وی دربــاره فعالیــت ســرویس مــدارس هــم اظهارکــرد
کــه فعالیــت ســرویس هــا بســتگی بــه بازگشــایی
مــدارس دارد و در صــورت فعالیــت مــدارس بــرای
ســرویس و بســتن قــرارداد اطــاع رســانی خواهد شــد.

بهره مندی  40900نفر از خدمات گروه های جهادی
از ابتدای امسال تاکنون  339اردوی جهادی در
نقاط محروم استان برگزار شد که  40هزارو964
نفر از مزایای آن بهره مند شدند.رئیس بسیج
سازندگی استان گفت :افرادی که عالقهمند کمک به
همنوعانشان در مناطق محروم و در عرصههای مختلف
هستند میتوانند در قالب اردوهای جهادی فعالیت
کنند.سرهنگ «هنری»با اشاره به این که از ابتدای
سال تاکنون  ۳۳۹اردوی جهادی در مناطق محروم

استان خدمترسانی کردهاند ،تصریح کرد :تعداد ۲
هزار و  ۶۵۸جهادگر در قالب این اردوها به مناطق
محروم اعزام شدهاند.وی با بیان این که همچنین از
آغاز امسال تاکنون  ۴گروه جهادی از تهران شامل
 ۲۸۰نفر به مردم مناطق محروم استان ارائه خدمت
کردند ،یادآور شد :طی فرایند فعالیت تمامی گروههای
جهادی که در این مدت در استان فعالیت داشتند۴۱۸
روستا شامل  ۴۰هزار و  ۹۶۴نفر از مزایای خدمات

بهرهمند شدهاند که ارزش ریالی خدمات ارائه شده
توسط جهادگران در این مدت در مناطق محروم
استان  ۲۲میلیارد و  ۸۸۸میلیون و  ۹۰۰هزار ریال
بوده است.او ادامه داد :جهادگران خدماتی را شامل
سیمانکاری استخر کشاورزی ،سیمانکاری جداول،
مرمت خانه محرومان ،تکمیل حسینیه و مسجد ،انجام
فعالیتهای فرهنگی از جمله روخوانی و حفظ قرآن
کریم ،احکام ،مشاوره ،آموزش خیاطی ارائه کردهاند.

 

خراسان جنوبی  59سال
پیش
در روزنامه

جلب رانندگان بدون پروانه
روزنامه خراسان در شماره  3889به تاریخ  15آذر سال 1341در مطلبی
در صفحه  3آورده است :چهار نفر از رانندگان بدون پروانه به شهربانی
طبس جلب و با تشکیل پرونده تحویل دادگاه گردیدند از طرف دادگاه قرار
قانونی درباره آنان صادر شده است اغلب از دارندگان ماشینهای سواری
که خودشان رانندگی میکنند فاقد پروانه هستند اگر شهربانی بدون
تبعیض متخلفین را تعقیب کند برای عده ای جای گله باقی نخواهد بود.
بهتر اینست که بمصداق شعر شاعر :گر شرط بود که مست گیرند  /در شهر
هر آنچه هست گیرند ،شهربانی هم عموم اشخاصی را که فاقد گواهینامه
هستند و با جان مردم بازی میکنند از نظر قانون یکسان بداند.

تسهیالت 100میلیونی احداث خانه
روستایی
با هدف طرح به سازی و نوسازی مسکن روستایی به متقاضیان ۱۰۰میلیون
تومان تسهیالت قرض الحسنه با بازپرداخت ۲۰ساله پرداخت میشود.مدیر
کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت :امسال  328هکتار اراضی دولتی در
نقاط روستایی تملک شده است که در قالب 2هزار و  261قطعه ۱۷۰تا۴۵۰
متری به متقاضیان ساکن در روستاها واگذار شد.به گفته «آسمانی مقدم» سال
قبل نیز ۲۹۵هکتار زمین تملک شد که هزار و ۱۵۰قطعه در اختیار متقاضیان
قرار گرفت اما در روستاهای اطراف بیرجند از جمله دستگرد ،چهکند ،حاجی
آباد و دیگرروستاها زمین واگذار نمی شود بلکه واحدهای مسکونی به صورت
ساخته شده به متقاضیان واگذار میشود.

توزیع کتب درسی از  ۲۰شهریور
توزیع کتب درسی از  ۲۰شهریور در مدارس خراسان جنوبی آغاز میشود.
مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت :بیش از 151
هزار دانش آموز معادل  95درصد دانش آموز استان برای دریافت کتاب ثبت
نام کرده اند.به گفته «حسینی» 5درصد باقی مانده که موفق به ثبت نام برای
دریافت کتاب نشده اند ،میتوانند با مراجعه به سایت اعالمی تا  15شهریور
برای دریافت کتاب ثبت نام کنند.وی درباره افرادی که مدارس یا رشتههای
خود را تغییر داده اند نیز افزود :این افراد هم میتوانند با ورود به همین سامانه،
گزینه اصالح را انتخاب و اطالعات خود را ویرایش کنند.

تکمیل آزمایشگاه دام پزشکی
شرق کشور ،معطل اعتبار
انصاری -کار ساخت آزمایشگاه تخصصی دام پزشکی شرق کشور از سال
 ۹۰آغاز شده است و کمبود اعتبار ،اجازه تکمیل آن را نمیدهد.مدیرکل دام
پزشکی استان گفت :ساخت آزمایشگاه تخصصی دام پزشکی شرق کشور
از سال  ۹۰شروع شده و هم اکنون به پیشرفت  ۸۵درصدی رسیده و ۱۵
درصد باقی مانده نیازمند  ۱۲میلیارد تومان بودجه است که این  ۱۲میلیارد
تومان فقط برای تکمیل ساخت است و برای تجهیز آزمایشگاه بعد از ساخت،
سازمان دام پزشکی کشور قول اختصاص  ۲۰میلیارد تومان را داده است.به
گفته دکتر« اصغرزاده » اگر اعتبار به طور یک جا برای تکمیل پروژه داده شود،
پیش بینی میشود در دهه فجر ساخت آزمایشگاه به پایان برسد اما اگر قرار بر
اختصاص قطره چکانی بودجه باشد تکمیل آن ممکن است به سال بعد موکول
شود.وی تصریح کرد :در این آزمایشگاه به طور کلی در تشخیص بیماریهای
دامی و به ویژه بحث شتر و بیماریهای آن گام بزرگی برداشته میشود؛ قول
از دام پزشکی کشور گرفته ایم که این آزمایشگاه در کشور به عنوان مرجع
بیماریهای تخصصی دامی معرفی شود.

