اجتماعی
تریبون

 1139کالس درس استان برای
اسکان نوروزی آماده شد
هزار و  139کالس درس در  167مدرسه استان
برای اسکان نوروزی آماده شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش گفت :مدارس زیرمجموعه
پایگاه های پذیرش ،دارای سه کالس ویژه ،الف و ب
است که متناسب با امکانات و تجهیزات موجود در
اختیار فرهنگیان قرار خواهد گرفت .المعی افزود :
 14پایگاه پذیرش اسکان نوروزی فرهنگیان در 11
شهرستان استان از  28اسفند همزمان با سراسر
کشور فعالیت خود را آغاز می کنند و تا  12فروردین
 97پذیرش ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به این که سال گذشته  400میلیون
تومان برای تجهیز مراکز اسکان فرهنگیان هزینه شد
گفت :امکانات رفاهی الزم در مراکز اسکان وجود
دارد و تمام هزینه های مراکز از طریق دستگاه های
شتاب جذب می شود و پرداخت و دریافت هرگونه
وجه نقد ممنوع است.

خدمات دهی هالل احمر
در  ۵۵نقطه به مسافران نوروزی
 ۵۵پایگاه امدادی و پست ایمنیو سالمت هالل
احمر در ایام عید به مسافران و گردشگران خدمات
ارائه خواهند کرد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اظهار کرد :این
جمعیت در راستای ارائه خدمات به گردشگران
نوروزی در قالب  ۳۱پایگاه امدادی و  ۲۴پست
ایمنی و سالمت مسافران از  ۲۵اسفند تا ۱۵
فروردین سال  ۹۷به مسافران و گردشگران خدمات
ارائه میدهد .
خامسان با بیان این که در گذشته فقط  ۱۶پایگاه
دائم مجوزدار در استان داشتهایم ،افزود :از مجموع
پایگاهها ۲۲ ،پایگاه به صورت دائمی و هشت پایگاه
موقت ،ویژه ایام نوروز به همراه تیم واکنش سریع
استان برای پوشش حوادث احتمالی آماده باش
خواهند بود .
وی با اشاره به این که مجموع نیروی انسانی ،در
پایگا ههای امدادی استان در تعطیالت نوروزی،
دو هزار و  640نفر روز خواهد بود ،خاطرنشان
کرد ۴۵ :نیروی پرسنل و داوطلب در این ایام به
صورت شبانه روزی در مرکز کنترل و هماهنگی
عملیات برای پاسخگویی به سامانه ارتباطی هالل
احمر( )112فعالیت خواهند داشت .
وی با بیان این که امسال امداد هوایی در استان
مستقر خواهد بود اظهارکرد ۲۵ :دستگاه آمبوالنس
و  ۱۳خودروی نجات در استان آماده ارائه خدمات
هستند.
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حرف مردم

باالترین نرخ تصادف های امسال استان در محور بیرجند – قاین ثبت شد

 25تصادفبا  27کشتهدرمحوردلهره

▪
▪

سردار شجاع  50 :درصد تصادف های محور
دلهره در کیلومترهای باقی مانده از دو بانده
سازی این جاده رخ داده است
علیرضارضایی
خراسانجنوبیدرپهنهوسیعخودبیشاز17هزار
کیلومتر راه دارد که حدود  500کیلومتر آن راه
اصلی چهار خطه و نزدیک به هزار و  100کیلومتر
راه اصلی است .
در این میان برخی از مسیرها با توجه به قرارگیری
در مسیر ترانزیت کاال و مسافر از شرایط ویژه تری
برخوردار است که از این مسیرها می توان به جاده
نهبندان – بیرجند – قاین و همچنین دیهوک – راور
و بیرجند -اسدیه اشاره کرد.
هر چند طیسال های اخیر تالشهاییجدی برای
ایمن سازی مسیرهای اصلی و از جمله محورهای
یاد شده انجام شده است و بخشی از آن هم به منظور
کاهش حوادث ،دوبانده شده است و زیر بار ترافیک
قرار دارد اما باز هم به دلیل عقب ماندگی های زیاد
سال های قبل  ،تخصیص نیافتن اعتبارات و نگاه
کم فروغ دولت ها به این مهم در استان  ،لیست
حوادث جاده ای در این منطقه کوتاه نمی شود
و همواره خانواده های زیادی به سوگ عزیزان
خود می نشینند .البته هر چند نباید در این بین از
خطاهای انسانی و حتی ضعف ایمنی خودروها نیز
در وقوع حوادث جاده ای چشم پوشید .امسال نیز با
همه تالش ها برای افزایش ایمنی جاده ها و به رغم
هشدارهای پلیسی باز هم صحنه های دلخراشی
در محورهای مواصالتی استان رخ داد و  220نفر
را روانه دیار باقی کرد .

• • 2040تصادف با  220کشته

بر اساس آماری که فرمانده انتظامی خراسان
جنوبی در تشریح حوادث جاده ای استان از ابتدای
امسال تا 26اسفند به «خراسان جنوبی » اعالم می
کند  :از ابتدای امسال دو هزار و  40فقره تصادف
در جاده های استان رخ داده است که  220نفر در
این تصادفات جان باختند و دو هزار و  528نفر
مجروح شدند.
در این بین  77درصد متوفیان سوانح رانندگی در
صحنه جان باختند و  23درصد هنگام انتقال و یا
در بیمارستان به علت شدت جراحات از دنیا رفتند.

سردار«شجاع» از میان آمار تصادفات 158 ،
فقره را تصادف فوتی بیان می کند و می افزاید :
تصادف های جرحی طی این مدت هزار و 413
فقره و خسارتی  469مورد بود که تجزیه و تحلیل
آمار تصادف های جاده ها شامل فوتی  ،جرحی
و خساراتی نشان می دهد که در مجموع 24
درصد افزایش داشته است که در این بین تعداد
فوت شدگان این سوانح نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  20درصد و زخمی ها با  22درصد
رشد همراه است .وی در این آمار از مهم ترین علل
تصادف های به وقوع پیوسته در جاده های استان
توجه نکردن به جلو را به عنوان اولین علت نام می
برد و میزان آن را  58درصد بیان می کند و می
گوید :تخطی از سرعت مطمئنه با  25درصد در
رده بعدی این فهرست قرار دارد.

• • 31تصادف مهم

این مقام انتظامی در ادامه سخنانش تصادف های
مهم جاده های استان را 31فقره اعالم می کند و در
توضیح آن می افزاید  :تصادف های مهم به تصادف
هایی اطالق می شود که در آن سه نفر به باال جان
می بازند که بر این اساس  96نفر در  31فقره از
این تصادف های جاده های خراسان جنوبی جان
باختند  .وی همچنین شدید ترین تصادف های
سال جاری را مربوط به محور دیهوک به راور می
داند و می گوید :تصادفات این محور جان  17نفر
را گرفته است.
سردار «شجاع» از پرتصادف ترین محورهای استان
به محورهای بیرجند  -قاین  ،دیهوک  -راور و
بیرجند  -اسدیه اشاره می کند و بر این تاکید دارد
که این سه محور باید در اولویت های کار مسئوالن
قرار گیرد و نگاه ویژه ای به آن معطوف شود.

• •باالترین نرخ تصادف در محور
بیرجند – قاین

به گفته وی باالترین نرخ تصادف های امسال
استان به محور بیرجند  -قاین بر می گردد که در

▪

▪

فرمانده انتظامی استان :
از ابتدای امسال  42فقره
تصادف در محور پر تردد
بیرجند  -اسدیه رخ داده
است که کل تصادف ها
نسبت به سال گذشته83
درصد افزایش دارد
25تصادف فوتی آن  27نفر جان باختند که 50
درصد این تصادفات در کیلومترهای باقی مانده از
دو بانده سازی این جاده رخ داده است.
وی ادامه می دهد  :در این محور از ابتدای امسال
 125فقره تصادف رخ داد که در تعداد  ،نسبت
به مدت مشابه سال گذشته  21درصد  ،آمار
مجروحان با  163نفر  34،درصد و متوفیان با
 27نفر  29 ،درصد افزایش داشته است  .فرمانده
انتظامی استان همچنین با اشاره به وضعیت محور
دیهوک  -راور تعداد تصادف های آن را  45فقره
بیان می کند و می گوید که  17نفر در این حوادث
جان باختند که نسبت به سال گذشته کشته های
این محور  113درصد افزایش داشته است.

• •افزایش ترافیک محور بیرجند – اسدیه

وی در ادامه سخنانش با بیان این که روز به روز در
محور بیرجند  -اسدیه با راه اندازی کارخانه سیمان

باقران و ورود خودروهای ترانزیتی  ،حجم تردد و
ترافیک سنگین تر می شود می افزاید  :از ابتدای
امسال  42فقره تصادف در این محور پر تردد رخ
داده است که کل تصادف ها نسبت به سال گذشته
 83درصد افزایش دارد .
همچنین نتایج آمار ثبت شده در این مسیر نشان
می دهد که تعداد مجروحان حوادث جاده ای این
محور  53نفر با افزایش  77درصدی بوده است و
تعداد جانباختگان هم با  15نفر ،نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  650درصد افزایش داشته
است .سردار«شجاع» به خودروها و وسایل نقلیه
دخیل در حوادث امسال جاده های استان اشاره
می کند و این طور آمار می دهد که سواری ها 57
درصد ،کامیونت ها  13درصد ،کامیون ها هفت
درصد و موتورسیکلت ها  21درصد در تصادف ها
دخیل بودند و  47درصد سوانح رانندگی به شکل
واژگونی رخ داده است.

▪
▪

▪

• •محدودیت تردد

این مقام انتظامی همچنین در پایان سخنانش به
اجرای طرح ترافیک نوروزی پلیس راه اشاره می
کند و می گوید 28 :و  29اسفند و همچنین  13و
 17فروردین سال 97محدودیت ترافیکی کامیون
در محورهای بیرجند به قاین ،طبس به کرمان،
طبس به اصفهان و طبس به یزد اجرا خواهد شد.
به گفته وی متناسب با شرایط و وضعیت ترافیکی
منطقه به احتمال زیاد محدودیت های جدیدی نیز
اعمال خواهد شد.

▪
▪

▪از نماینده قاینات و زیرکوه می خواهیم برای تامین
امکانات ورزشــی قاین پیگیری اساسی و جدی
انجام دهد.
▪چند سال از پایان کار احداث واحد های مسکونی
در سایت اداری بیرجند می گذرد اما همچنان
شهرداری از خدمات دهی در داخل این محدوده
خودداری می کند .آن هایی که این جا ساکن شده
اند هیچ نقشی در ایجاد دیــوار دور این محدوده
نداشته اند و اگر می دانستند که روزی قرار است
برای جمع کردن زباله ها از محیط زندگی خود
باید این همه التماس کنند همان زمان درخواست
می کردند که دیواری ایجاد نشود.
▪در این روزهــای پایانی سال بازرسان تعزیرات و
سازمان صنعت  ،معدن و تجارت کجا هستند؟
قیمت یک میوه در چند نقطه شهر متفاوت است.
آجیل هم به همین شکل  ،تا از مغازه دارها هم می
پرسیم یا می گویند این از فالن شهر آمده و یا نوع
جنس را متفاوت می دانند.
▪مشکالت ترافیکی به علت عرض کم معابر اصلی
هر روز در شهر بیرجند زیادتر می شود و برنامه
های شهرداری برای تعریض خیابان ها با توجه به
بودجه های این نهاد هم جوابگو نیست .حاال در
نقاطی از جمله زمین های حاشیه بلوارهای شهید
ناصری و صیاد شیرازی طرح آماده سازی در حال
اجراست اما آن چه خیابان های ایجاد شده نشان
می دهد ظاهرا پیش بینی ها برای یک بازه زمانی
کوتاه است و آینده نگری در آن دیده نمی شود.
▪تاچندروزدیگرشهرداریبیرجندالمانهاینوروزی
را در شهر جانمایی می کند.درخواست داریم برای
نصباینالمانهاشمالشهرفراموشنشود.
▪چراغ های روشنایی بلوار جمهوری اسالمی حد
فاصل میدان امام خمینی (ره) تا میدان آزادی
وسط درختان قرار دارد و نور چندانی خیابان را
در بر نمی گیرد .مسئوالن حداقل برای اصالح
درخت ها اقدام کنند.
▪در خبرها آمده بود که پلیس راه استان تدابیر ویژه
ای را برای محور بیرجند  -قاین در ایام سفرهای
نوروزی در نظر دارد .ضمن تشکر از این اقدام که
به طور حتم در کاهش حوادث این محور تاثیرگذار
خواهد بود در صورت امکان زمان حضور نیروها
حداقل در نقاط حادثه خیز این مسیر پس از پایان
طرح نوروزی هم ادامه یابد.
▪حاال که سال رو به اتمام است مسئوالن استان به
مردم اعالم کنند که برای تحقق اقتصاد مقاومتی
در منطقه چه کار کرده اند؟
▪شهرستان زیرکوه هر چند در منطقه ای قرار دارد
که در مسیر محورهای اصلی استان نیست اما از هم
استانی ها دعوت می کنیم در ایام تعطیالت نوروزی
سفری به این منطقه هم داشته باشند و از جاذبه
های دیدنی آن نظیر کویر و دره تجنود دیدن کنند.

