اخبار

شهرستان ها

شهرستان
مدیرکلگمرکدوغارونازانسداد ِ
درمنطقهویژه
اقتصادیباهدفیکپارچهسازیترددهاخبرداد:

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Thu. Dec.3، 2020، No.4569

گامی دیگر برای تسهیل تردد
کامیون ها در دوغارون

3

پنج شنبه  13آذر  . 1399شماره 4569

گزارشی درباره دالیل کاهش جوجه ریزی در قطب مرغداری خراسان رضوی

 25درصد ظرفیت مرغداریهای سبزوار خالی است
نوید زنده روحیان -با مســدود شدن در ورود و خروج
منطقــه ویــژه اقتصــادی دوغــارون ،تمامــی ورود
و خروج هــای کامیــون های بــاری از مســیر پایانه
مرزی دوغارون صــورت خواهد گرفت .به گزارش
خراسان رضوی ،مرز بین المللی دوغارون در چند
ماه اخیر با مشــکالت عدیــده ای روبــه رو بوده که
شرایط کرونایی و سرازیر شدن بخش قابل توجهی
از ورود و خــروج تریلی هــا از دیگر مســیرها به این
نقطه مرزی نیز این کمبودها را دوچندان می کند
اما پس از چنــد گزارش پیگیرانه خراســان رضوی
و طــرح مطالبات مختلف در ایــن خصوص چندین
دســتور پیگیری و اصالح فرایندها از ســوی دولت
و استاندار خراسان رضوی برای سامان دهی مرز
دوغارون صادر شــد و در نهایت به خبر خوش طرح
جامع سامان دهی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
رسید .یکی از مطالبات مطرح شده در آن گزارش
ها نیز وجــود ســه در ورود و خروج مجزا بــرای این
مرز بین المللی بود که مشکالتی را به وجود آورده
و موجــب نارضایتــی هایــی در منطقه شــده بود و
گاهی همین مســئله باعــث تجمع کامیــون ها در
دوغارون میشــد.حاال بــا تصمیم جدیــدی که در
کارگروه ویژه ســامان دهی مناطق مرزی اســتان
گرفته شده ،قرار اســت با تجمیع مبادی ورودی و
خروجی در دوغارون مدیریت یکپارچه مرزی حاکم
شــود.محمد کوهگرد ،مدیرکل گمــرک دوغارون
در این بــاره می گوید :براســاس مصوبــه کارگروه
ویژه ســامان دهی مرز اســتان مســیر منطقه ویژه
اقتصادی دوغارون که پیش از این در ورود و خروج
در آن وجود داشت ،مسدود شده است.وی افزود :با
توجه به این مسدودی همه کامیون ها باید از طریق
پایانه مرزی دوغــارون رفــت و آمد کننــد و دیگر از
مسیر منطقه ویژه استفاده نخواهند کرد.کوهگرد
درخصوص فرایند ترانشــیپ منــت در منطقه ویژه
اقتصادی نیز بیان کرد :ایــن کار طبق روال عادی
در منطقه انجام میشود و خروج کامیون ها از پایانه
مرزی خواهد بود.

مدیرکلغلهوخدماتبازرگانیاعالمکرد:

تشکیل ۲هزار پرونده
برای نانوایان متخلف در استان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراســان رضوی
گفــت :در قالــب گشــت هــای مشــترک نظارتی
بــا دســتگاه هــای متولــی دو هــزار پرونــده برای
نانوایان متخلف در اســتان تشــکیل شد .نوری در
گفت و گو با ایرنا افزود :این گشــت هــای نظارتی
به صــورت مشــترک با ســازمان صنعــت ،معدن و
تجــارت ،اداره کل تعزیــرات و بازرســان اداره کل
غله طی چنــد هفته اخیر انجــام شــده و در پی آن
تخلفات واحدهــای نانوایی در زمینههای مختلف
شناسایی و تشــکیل پرونده انجام شده است .وی
با بیان ایــن که هیچ گونــه کمبــودی در تامین آرد
خراســان رضــوی وجود نــدارد ،گفت :متاســفانه
برخی واحدهــای نانوایــی به صورت خودســرانه
برخی اقدامات از جمله تعطیلی زودهنگام و اعالم
نداشــتن آرد را انجــام میدهند که ایــن اقدامات
ناشی از یک سری اختالف قیمتهای ایجاد شده
در آرد اســت .مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانی
خراسان رضوی گفت :تا پایان شهریور امسال هیچ
مشکلی در روند پخت نان و فعالیت این بخش نبود
اما از  ۱۵مهر شاهد بروز مشکل در بازار آرد و نان
بودیم .در حالی که طی این مــدت هیچ اتفاقی از
جمله افزایش جمعیت و مصرف نان به وجود نیامد
و صرفا قیمــت خریــد تضمینی گندم اعالم شــد.
نوری افــزود :ناهماهنگی در آن بخشــی به وجود
آمد که برخی نانواییها خارج از چرخه دولتی ،آرد
تامین و خارج از ســاعت پخت میکردند در حالی
که طبق قانون ،تمامــی واحدهای نانوایی ملزم به
رعایت ساعت پخت و روز تعطیلی خود هستند.

میالد کالته-کمبود نهــاده و گرانی
آن در بــازار آزاد و افزایــش  50تــا
100درصــدی قیمــت اقــام
دارویــی ،واکســن و ریزمغذیهــا
ســبب شــده اســت کــه  25درصد
ظرفیت مرغداریهای شهرستان
ســبزوار بــرای جوجهریــزی خالی
بماند .به گزارش خراسان رضوی،
شهرستان سبزوار با ظرفیت تولید
ساالنه  25میلیون قطعه مرغ ،یکی
از قطبهای مهم اســتان خراسان
رضــوی در زمینــه تامیــن گوشــت
ســفید اســت که در ســال گذشته
 16میلیــون و  900هــزار قطعــه
جوجهریــزی در ایــن شهرســتان
انجام شــد و درمجمــوع حدود 25
درصــد از ظرفیــت مرغداریهای
این شهرســتان فعال نبوده است.
طــی هشــتماه نخســت امســال
حدود  9میلیون قطعه جوجهریزی
در ســبزوار گزارش شــده است که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته
جوجهریــزی در ایــن شهرســتان
 18درصد کاهــش یافت .کمبود و
گرانی نهادههــای مرغ در روزهای
اخیر سبب شد که آمار جوجهریزی
مرغداران در ســبزوار کاهش یابد
و با توجه به گســترش ایــن چالش
در سراســر کشــور ،قیمت مــرغ در
مدت چند روز نوسان قابلتوجهی
را تجربه کرد.
•چالش تامین نهاده پیشروی
مرغداران سبزوار

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی
مرغداران گوشتی خراسان رضوی
در گفتوگــو بــا خراســان رضــوی
دربــاره مشــکالت مرغــداران این
شهرستان ،اظهار کرد :مرغداران
در ســبزوار تشــنه جوجهریــزی
هستند ولی به دلیل نبود نهادهها،
بــه جوجهریــزی اقــدام نکردهاند و
ایــن موضــوع پــس از گذشــت 50
روز خــودش را نشــان داد و شــاهد
افزایش قیمت مرغ بودهایم .احمد

بروغنی بــا بیان اینکه هــم اکنون
قیمت حــدودی هر کیلوگــرم مرغ
25هــزار و  500تومــان در شــهر
ســبزوار اســت و به صــورت تنظیم
بــازار نیــز بــا قیمــت  20هــزار و
 400تومان در فروشــگاهها توزیع
میشــود ،افزود :در بازه چند روزه
بــه دلیــل مشــکالتی ،مرغــداران
نتوانستند برای جوجهریزی اقدام
کنند و در روزهای آینده قیمت مرغ
زنده و گوشت مرغ کاهش مییابد
و به نــرخ مصوب نزدیک میشــود.
وی مهمترین مشــکل مرغداران را
در مرحله نخســت تامیــن نهادهها
دانســت و بیــان کــرد :بایــد قبول
کنیــم کــه هزینههــا و ســرمایه در
گــردش بــرای مرغــداران افزایش
یافته اســت؛ به طــوری کــه اگر در
گذشته برای  10هزار جوجهریزی
بــه  200میلیــون تومــان ســرمایه
نیاز بود ،اکنون بــرای همان تعداد
جوجهریــزی بــه  400میلیــون
تومــان نیــاز اســت .رئیــس هیئت
مدیــره انجمــن صنفی مرغــداران
گوشــتی خراســان رضــوی درباره
ســایر مشــکالت مرغداران،گفت:
به غیر از کمبــود و گرانی نهادهها،
اقــام دیگر از جمله دارو ،واکســن
و ریزمغذ یهــا بــرای مرغــداران

فرمانده انتظامی تربت جام :

قاتل خاموش جان زن بارداررا گرفت
فرمانــده انتظامــی تربــت جــام از فوت یــک نفر بــر اثر
استنشــاق گاز منــو اکســید کربن خبــر داد.ســرهنگ
قهستانی گفت :خبری مبنی بر مسمومیت  2نفر (مرد و
زن) در محله آزادگان  ،آزادی  4درشهرستان تربت جام
به پلیس گزارش شــد که گشــت به محل اعزام شد.وی
همچنین افزود :در این حادثه زن و مرد مسموم شده قبل
از حضور ماموران توسط اورژانس به بیمارستان سجادیه
منتقل می شــوند که حســب اعالم اورژانس  ،متاسفانه
خانم که باردار بوده به علت مسمومیت زیاد فوت می کند
و همسرش تحت مراقبت های ویژه قرار می گیرد .وی در
باره اقدامات الزم در صورت برخورد با افرادی که دچار
مســمومیت با گاز منو اکسید کربن شــده اند ،گفت :در
و پنجره ها را باز کنید ،بیمار به هوای آزاد منتقل شــود،
لباس های تنگ و یقه پیراهن بیمار باید آزاد شــود ،مواد
خوراکی و آشامیدنی به مسموم خورانده نشود و با حفظ
خونسردی با اورژانس تماس بگیرید.

دستگیریسارق 6خودرودرکاشمر

مدیرعملیات شرکت پاالیش گاز
شهید هاشمی نژاد:

گران شــده اســت و برخی از اقالم
 50تا  100درصــد افزایش قیمت
داشته است .بروغنی تصریح کرد:
معتقد هستم که اگر نهاده موردنیاز
مرغداران تامین شود ،جوجهریزی
مرغداران افزایش می یابد.
• 25درصد ظرفیت
مرغداریهای سبزوار فعال
نیست

رئیس شــبکه دامپزشــکی سبزوار
نیز در پاســخ بــه خراســان درباره
مشکالت مرغداران این شهرستان
گفــت :ســبزوار دارای  320واحد
مرغداری گوشــتی اســت کــه این
واحدهــا ظرفیــت جوجهریــزی
ســاالنه حدود  25میلیون قطعه را
دارند .ولیا ...جغتایــی افزود :در
سال گذشــته حدود  16میلیون و
 900هــزار قطعــه جوجهریزی در
ســبزوار انجام شــده و حــدود 25
درصــد از ظرفیــت مرغداریهای
این شهرســتان فعال نبوده است.
وی گفت :طی هشــتماه نخســت
امســال حــدود  9میلیــون قطعــه
جوجهریــزی در ســبزوار انجــام
شــده اســت کــه نســبت بــه مدت
مشــابه ســال گذشــته  18درصــد
کاهــش جوجهریــزی داشــتهایم.

رئیس شــبکه دامپزشــکی سبزوار
مهمترین عامل کاهش جوجهریزی
مرغــداران ســبزوار را نســبت بــه
سالیان اخیر ،بحث تامین خوراک
و نهادههــای طیــور اعــام کــرد و
گفــت :نهادههای طیور براســاس
تصمیمــات وزارت کشــاورزی و
صمت بــا قیمــت یارانــهای عرضه
میشــود و حــدود  80درصــد
نهــاده مرغداریها وارداتی اســت
و بــا همــان ارز یارانــهای تامیــن
میشــود .جغتایــی بــا اشــاره بــه
اینکه مرغــداران بایــد همزمان با
جوجهریزی درخواســت ســفارش
نهاده ذرت و سویا را انجام بدهند،
افزود :در ماههای اخیر مشکل ثبت
سفارشها سبب شد که فاصلهای
در بین جوجهریــزی و تامین نهاده
صــورت گیــرد و مرغــداران بــرای
تامین خوراک مرغ به ســمت بازار
آزاد رفتند .وی بیان کرد :متاسفانه
مرغــداران بــا قیمت ســه تــا چهار
برابــری ،ذرت و ســویای موردنیاز
خود را تهیه کردند که این موضوع
بــه ســرمایه زیــادی نیــاز داشــت
و قیمــت تمامشــده مــرغ بــه دلیل
قیمت چندبرابری نهادههای طیور
افزایــش یافــت و در نتیجــه تعــداد
زیادی از مرغــداران بزرگ و جزئی

افــزود :کارآگاهان دایره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی
در بررسی های اولیه و میدانی متوجه شدند سارق پس
از ســرقت خودروهای مــدل پاییــن ،آن ها را به حاشــیه
شــهر و راه های فرعی بــرده و پــس از ســرقت قطعات و
محتویات ،آن هــا را به صــورت بدون صاحــب رها کرده
اســت.فرمانده انتظامی کاشــمر ابراز کرد :کارآگاهان
پلیــس آگاهــی یــک متهــم ســابقه دار را در ایــن زمینه
شناســایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی این فرد را
در یک اقدام غافلگیرانه و ضربتی دســتگیر کردند.وی
با اشــاره به این که متهم در مواجهه با ادله و مســتندات
پلیس تاکنون به  6فقره سرقت خودروهای  ،206پراید
و روآ اعتراف کرده است ،خاطرنشان کرد :در این زمینه
نیز  7مالخر اموال مسروقه شناسایی و از مخفیگاه های
آنان لوازم مسروقه شامل الستیک ،پخش ،رینگ ،زاپاس
و  ...کشف شده است.احمدی با بیان این که تحقیقات از
متهم به منظور کشــف دیگر سرقت های احتمالی ادامه
دارد ،از شهروندان خواست خودروهای خود را به وسایل
ایمنی نظیر دزدگیر ،سوییچ مخفی ،قفل فرمان ،پدال و
دیگر وسایل بازدارنده تجهیز و از پارک کردن خودروی
خــود در نقاط کــور پرهیز و هنــگام ترک خــودرو درها و
شیشه ها را ببندند و از گذاشتن کیف دستی ،وجه نقد،
ضبط کشویی و دیگر وســایل داخل خودرو و در معرض
دید به نحوی که جلب توجه کند ،خودداری کنند.

میزان ذخیره میدان گازی
خانگیران افزایش یافت

کشف 55راسگوسفندقاچاق
دربردسکن

مدیرعملیاتشرکتپاالیشگازشهیدهاشمینژاد
ســرخس گفت :میزان ذخیره گاز از ابتدای امسال
در میدان «شوریجه  »Dخانگیران در استان نسبت
به مدت مشابه سال گذشته  ۲۲درصد بیشتر شده
است.فیضیدرگفتوگوباایرناافزود:برایناساس
میزان کنونی ذخیرهســازی گاز در میدان شوریجه
خانگیران به یک میلیارد و  ۸۸۵میلیون مترمکعب
رســیده اســت .وی این میزان از ذخیره گاز را برای
مصرف سوخت زمســتانی در محدوده شمال شرق
کشــور «مناســب» و پایدار کننده تولید گاز در فصل
سرما توصیف کرد.

علــی نــوری -فرمانــده انتظامی بردســکن از کشــف ۵۵
رأس گوســفند قاچاق  ،فاقد مجوز حمل از یک دستگاه
کامیونت در این شهرستان خبر داد .سرهنگ مختاری
در تشــریح این خبر گفت :مأمــوران انتظامی ایســتگاه
بازرسی درونه شهرستان بردسکن هنگام کنترل محور
بردسکن به طبس یک دستگاه کامیونت عبوری که قصد
خروج از اســتان به مقصد اســتانهای جنوبی کشــور را
داشت برای بررسی متوقف کردند .وی افزود :ماموران
در بازرســی از ایــن کامیــون تعــداد  ۵۵راس گوســفند

مهدیــان -فرمانــده انتظامــی کاشــمر از شناســایی
و دســتگیری متهــم بــه ســرقت  6دســتگاه خــودرو در
ایــن شهرســتان خبــر داد.ســرهنگ حســین احمــدی
افــزود :در پی وقــوع چند فقره ســرقت خودرو در شــهر
کاشــمر ،پیگیری موضوع به صورت ویژه در دســتور کار
کارآگاهان پلیــس آگاهی شهرســتان قــرار گرفت .وی

بــه دلیــل نبــود پشــتیبانی مالی و
ســرمایه جــاری آمــار جوجهریزی
خود را کاهش دادند.رئیس شبکه
دامپزشکی سبزوار با اشاره به تاثیر
کمبود نهادههــای طیــور و گرانی
خــوراک بــر جوجهریــزی ،تصریح
کــرد :درگذشــته از ابتدای ســال
تــا االن 3نوبت جوجهریــزی انجام
میشد که اکنون به دونوبت کاهش
یافته اســت.جغتایی گفت :فاصله
جوجهریزی افزایش یافته و به طور
مثال از  80روز به  120روز رسیده
است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه بــا توجه به
گرانی قیمــت جوجــه و نهادههای
طیــور و تخصیــص نهــاده بــر
اســاس ظرفیــت مرغــداری،
جوجهریزیهای خــارج از ظرفیت
در ســبزوار کمتــر شــده اســت،
افزود :امســال توانایــی مرغداران
شهرســتان ســبزوار بــرای انجــام
جوجهریــزی نســبت به ســالهای
گذشــته کمتــر شــده و یکــی دیگر
از دالیــل افزایــش قیمت مــرغ در
روزهــای اخیــر افزایــش قیمــت
نهادههای طیور است.
• تامین  20درصد گوشت مرغ
استان در سبزوار

رئیس شــبکه دامپزشــکی سبزوار
با بیان اینکه این شهرســتان یکی
از مراکــز مهــم تامین گوشــت مرغ
در خراســان رضوی اســت ،افزود:
حــدود  20درصــد گوشــت مــرغ
استان در شهرستان سبزوار تولید
میشــود و از این میزان  12درصد
مصرف مــورد نیاز این شهرســتان
اســت و بقیه آن به شهرســتانهای
مجــاور شــامل مشــهد ،قوچــان و
نیشابور منتقل میشــود .جغتایی
تصریح کرد :ظرفیت اشتغالزایی
مستقیم در مرغداریهای سبزوار
حدودهزار نفر اســت و بــه صورت
غیــر مســتقیم نیــز  15هــزار نفــر
مشغول به فعالیت هستند.

قاچاق و فاقد هرگونه مجوز بهداشتی و حمل را کشف و
به منظور رسیدگی بیشتر به قرنطینه اداره دام پزشکی
شهرســتان منتقل و در این راســتا دو فرد متخلــف را به
سبب حمل غیرمجاز این احشــام دستگیر کردند .وی با
بیان این که کارشناسان ارزش ریالی این احشام قاچاق
را دو میلیارد و  ۲۲۰میلیون ریال برآورد کردند ،تصریح
کرد :مقابله با کاالی قاچاق و به ویژه کاالهای اساســی
از جمله وظایف ذاتی پلیس است که هم اکنون به سبب
شــرایط خاص ناشــی از بیماری کرونا به شــکل بســیار
جدیتری از سوی پلیس انجام می شود.

تخریبمنزلمسکونیدرتربت
حیدریهبراثرانفجارگازتلفاتجانی
نداشت
شعبانی-بر اثر انفجار ناشــی از انباشتگی گاز ،یک واحد
مســکونی در تربــت حیدریــه تخریــب شــد.به گــزارش
خراسان رضوی ،رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی تربت حیدریه در تشــریح این حادثــه گفت :طی
تماس تلفنی با سامانه  ۱۲۵ســتاد فرماندهی سازمان
آتش نشانی ،انفجار منزل مســکونی در بولوار امام رضا
(ع) گزارش شــد و تیــم عملیاتی ایســتگاه شــماره  ۳به
محل حادثه اعزام شدند که پس از بررسی صحنه حادثه
و ایمن سازی محل نسبت به اطفای حریق اقدام کردند .
آتشــپاد دوم عظیم چوپان افزود :خوشــبختانه چون در
زمان حادثه ،کسی در منزل حضور نداشت،مصدومیت
و تلفــات جانی نداشــتیم.وی در تشــریح علــت به وجود
آمدن این انفجار گفت :این مسئله توسط تیم کارشناسی
سازمان در حال بررسی است.وی از شهروندان خواست
حتمــا قبل اســتفاده از وســایل گازســوز ،نــکات ایمنی
راهانــدازی آن ها را رعایــت کنند و در زمــان ترک منزل
وسایل گازســوز را خاموش و شــیر اصلی گاز را ببندند.
چوپــان ،آمادگی کارشناســان ســازمان آتش نشــانی و
خدمات ایمنی را در خصوص پاســخ گویی به ســواالت
شهروندان و مشاوره برای مسائل ایمنی به صورت شبانه
روزی از طریق سامانه  125اعالم کرد.

از میان خبرها
گوناگون

رفع تصرف از 6833متر مربع از
بستر رودخانه کال خشک فریمان
مدیر امور منابع آب شهرستان مشهد گفت :حدود
 6هزار و 833متر مربع از بستر رودخانه کال خشک  
شهرســتان فریمان رفع تصرف و آزادســازی شد.به
گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضــوی ،محمد برزوئــی درخصوص رفــع تصرف از
بســتر رودخانــه کال خشــک شهرســتان فریمان،
اظهار کــرد :در ادامه رفع تصرفات از بســتر و حرایم
رودخانههای محدوده تحت پوشــش امور منابع آب
مشهد که شهرســتانهای مشــهد ،طرقبه شاندیز،
فریمان و چنــاران را در بــر میگیرد ،تخلــف تجاوز
به بســتر رودخانه کال خشــک شهرســتان فریمان
شناسایی شد.
وی افزود :پس از تشــکیل پرونده ،صدور اخطاریه،
طی شــدن مراحــل قانونــی و اخــذ دســتور قضایی
از دادســتان شهرســتان و بــا همــکاری نیروهــای
انتظامــی ،عملیــات رفع تصــرف از بســتر رودخانه
مزبور توســط واحد گروه رودخانههای این امور در
تاریخ  11آبان امسال اجرا شد که این اقدام موجب
آزادســازی حدود  6هزار و  833متر مربع از بســتر
رودخانه کال خشک شده است.
مدیر امور منابع آب شهرســتان مشــهد مطرح کرد:
از ابتدای امســال تــا  7آذر ماه ،تعداد پنجــاه و چهار
پرونده مربوط به تخلفات مرتبط با تجاوز و تصرف به
حرایم و بســتر رودخانههای محدوده تحت پوشش
امــور منابع آب مشــهد پــس از طــی شــدن مراحل
قانونی و با اخذ دســتور قضایی و همکاری نیروهای
انتظامی توســط این امور مورد اقدام قرار گرفته که
این اقدامات باعث آزادســازی حدود ســی ونه ونیم
هکتــار از حرایم و بســتر رودخانهها در مــدت مزبور
شده است.

فرماندارتایباد:

وضعیت شیوع کرونا در تایباد
از قرمز به نارنجی تبدیل شد

کلثومیان-فرمانــدار تایبــاد گفــت :وضعیت شــیوع
ویروس همهگیــر کرونا در این شهرســتان مرزی به
دلیل همــکاری خوب مــردم ظــرف  ۱۰روز اخیر از
قرمز به نارنجی تغییریافته اســت و از ابتدای آذر ماه
تاکنون  ۹۰درصد فعاالن صنفی در تایباد مصوبات
ستاد ملی مقابله با کرونا را رعایت کردهاند.
محســن ســیاح افزود :با این حال ،مدیریــت و مهار
شــیوع ویروس کرونا به معنای عادی شــدن شرایط
آن در شهرستان تایباد نیست.وی گفت :عادی تلقی
کردن شرایط با وجود تداوم حضور ویروس کرونا در
میان مــردم و ســهلانگاری در رعایت دســتورهای
بهداشــتی پیشــگیرانه برای قطــع زنجیــره انتقال
ویروس بدون شک سبب طغیان دوباره آن میشود
که ایــن خــود زنــگ خطــری بــرای همگان اســت.
فرماندار تایباد به بستری شــدن  ۲۰بیمار مبتال به
کووید  ۱۹در بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان
خاتماالنبیاء این شــهر اشــاره و بیان کرد :از ابتدای
شیوع ویروس همهگیر کرونا تاکنون دو هزار و ۲۰۵
شــهروند به طور قطعی به این ویروس مبتال و ۷۴۹
نفــر در تنها مرکــز درمانی این شهرســتان بســتری
شدهاند.ســیاح گفت :در چارچوب ســومین مرحله
غربالگــری بیمــاری کوویــد  ۱۹در تایبــاد افزون بر
 ۹۵درصد ســاکنان این شهرســتان تحت پوشــش
برنامه غربالگری ویروس کرونا قــرار گرفتهاند.وی
افزود :امروز رفتار تکتک مردم در اقدام ملی مقابله
با شیوع ویروس کرونا بســیار پراهمیت و موثر است
بنابراین از عموم هموطنان توقع داریم با تمام توان
در فرهنگســازی برای مهــار این بحــران و نابودی
ویروس کرونا با رعایت دقیق و جامع دســتورالعمل
های پیشــگیرانه همیاری کننــد.او گفــت :با توجه
به وضعیــت این شهرســتان از نظر شــیوع کرونا و بر
اساس تصمیم گیری طرح جامع مدیریت هوشمند
محدودیــت کرونایــی ،محدودیــت هــای جدیــدی
در تایباد اعمال شــده اســت که بر این اســاس فقط
مشــاغل گروه یک و  ۲فعالیت دارند و مشاغل گروه
ســه و چهار تعطیل هســتند و در صورت بازگشــایی
و فعالیــت ،واحدهــای متخلــف  ۱۵روز مهــر و موم
خواهند شد.
فرمانــدار تایبــاد بــه همــکاری خــوب اصنــاف این
شهرستان در اجرای ممنوعیت ها و محدودیت های
اخیر کرونایی نیز اشــاره و بیان کــرد :از ابتدای آذر
تاکنون  ۹۰درصد فعاالن صنفی در تایباد مصوبات
ســتاد ملی مقابله با کرونا را رعایت کردهاند.سیاح
افزود :بر این اساس پاسخ گویی ادارات خدماتی در
شهر تایباد با حضور دو سوم کارکنان انجام میشود
و دیگر ادارات با یــکدوم کارکنــان فعالیت دارند و
همچنین تا اطالع بعدی همه مسجدهای شیعیان،
اهلســنت و آییــن نمــاز جمعــه در این شهرســتان
تعطیل خواهد بود.

