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●●سه ماه از سـال جدید هم گذشـت اما به سازی
معابـر محلـه اکبریـه همچنـان بالتکلیـف اسـت.
چرا مسـئوالن به وعـده هایی که مـی دهند عمل
نمـی کنند؟
●●بنیـاد مسـکن بیرجنـد برنامـه ای بـرای
واگـذاری زمین در دسـتگرد نـدارد؟ بسـیاری از
جوانـان روسـتا کـه تـوان خریـد زمیـن در شـهر را
ندارنـد ،چشـم بـه اقـدام مسـئوالن دوختـه اند تا
بلکـه بـا دریافـت زمیـن بتواننـد سـرپناهی بـرای
خـود بسـازند.
●●از شـهرداری بیرجنـد کـه طـرح هـای زیـادی
را در حـوزه مرمـت میـراث فرهنگی به سـرانجام
رسـانده اسـت و حـاال هـم پـروژه زیباسـازی
دیواریخی را در دسـت اجرا دارد ممنون هستم.
●●روزهـای گـرم تابسـتان شـروع شـده اسـت و
اهالی روسـتای نوغاب هندواالن در شهرسـتان
درمیان از کمبود آب رنج می برند .مسئوالن آب
و فاضالب اسـتان ایـن موضـوع را پیگیـری کنند
چون آب روسـتایی پاسـخ مناسـبی به اهالی این
روسـتای چند هـزار نفـری نمـی دهد.
●●مگـر قیمـت تهیـه یـک جعبـه شـیرینی چقـدر
اسـت کـه شـیرینی فروشـی هـا آن را بـه قیمـت
شـیرینی بـه مـردم عرضـه مـی کننـد .بـه عنـوان
مثـال وقتـی شـیرینی کیلویـی  30هـزار تومـان
باشـد جعبـه هـم بـه همیـن میـزان محاسـبه می
شـود .آیا این کار اجحاف در حق مردم نیسـت ؟
●● سـخت اسـت کـه هزینـه آن جـدا دریافـت
شـود؟ چـه سـودی از محـل فـروش جعبـه بـه
قیمـت شـیرینی نصیـب شـیرینی فـروش هـا
مـی شـود؟
●●دولت در حالی بـرای افزایش اجاره بها سـقف
تعیین کرده اسـت که معلوم نیسـت چه ضمانتی
بـرای اجـرای آن وجـود دارد .آیـا مسـتاجر مـی
تواند به مسـئوالن اعالم کند کـه صاحبخانه اش
بیـش از درصدهـای اعالمـی ،اجـاره را افزایـش
داده اسـت .در این حالت آیـا صاحبخانه عذرش
را نخواهد خواسـت؟

پیگیری حرف مردم

فروش میوه در بازار روز 15
درصد زیر قیمت بازار
«نظـارت بـر مراکـز عرضـه میـوه و تـره بـار بیرجنـد
فرامـوش شـده اسـت ،ایـن در حالـی اسـت کـه
تفـاوت و افزایـش قیمـت میـوه در برخـی از ایـن
مراکز وجود دارد» .این پیام  19خرداد در سـتون
حرف مردم درج شـد .روابـط عمومی شـهرداری
در پاسـخ اعلام کـرد کـه بنـا بـر اعلام سـازمان
سـامان دهـی مشـاغل شـهری و فـراورده هـای
کشـاورزی شـهرداری ،نظارت بـر قیمت میـوه در
بازارهـای روز شـهرداری بـر عهـده ایـن سـازمان
اسـت که فروشـندگان موظف به فـروش میوه 15
درصـد زیر قیمـت بـازار هسـتند و شـهروندان می
تواننـد در صـورت مشـاهده مغایـرت ،بـا شـماره
 32204527تمـاس بگیرنـد تـا برخـورد شـود.

ارائه خدمت به  5هزار نفر در
مراکزکاهش آسیب
سال گذشته چهار هزار و  ۹۹۵نفر از مراکز درمان
و کاهش آسیب مصرف مواد زیر نظر بهزیستی
خدمات دریافت کردند.
دکتر «عرب نژاد» مدیر کل بهزیستی روز گذشته
در بازدید مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری
از مرکز اجتماع درمان محور بهزیستی گفت :از
زمان راه اندازی این مرکز اجتماع درمان محور
بیش از  ۴۳۹نفر تحت درمان و بازتوانی قرار
گرفته اند.
«بهاری» مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری هم
در این بازدید با تاکید بر این که باید از ظرفیت
این موسسه ها برای رفع آسیب های اجتماعی
در استان استفاده کرد ،ایجاد مراکز مدرن را از
نیازهای استان دانست.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

انتقاد نماینده ولی فقیه از اختالط دختر و پسر در برخی مدارس
موضوع اختالط دختر و پسر در مدارس استان
به ویژه در سنین بحرانی در حال پیگیری است و
درخواست می کنیم وزیر آموزش و پرورش دعوت
شود تا این موضوع قبل از آغاز سال تحصیلی پیگیری
شود و راه حلی برای آن ارائه کند .این مطلب را
نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با نماینده مردم

شهرستان های طبس ،فردوس ،بشرویه و سرایان
مطرح کرد و گفت :سازمان گردشگری و محیط زیست
تشکیالتی هستند که باید خیلی مراقبت کنند چرا
که در راستای نفوذ و انجام کارهای خالف فرهنگی
در حال سوء استفاده از آنان هستند ،متاسفانه به
عنوان محیط زیست اجازه می دهند اتباع خارجی

 

به عنوان شکار وارد شوند در حالی که متهم به نفوذ
امنیتیهستند.ویهمچنینافزود:مسئلهحقوقبشر
آمریکایی که این روزها مسئوالن آن را دنبال میکنند
رنگ و بوی فرهنگی ،سیاسی و حقوقی دارد و مصوبه
ای میطلبد تا کارشناسان جنایات آمریکا و اروپا را به
کتاب های درسی وارد کنند.

مبارزه لکه گیری می شود
روزنامه خراسان در شماره  2883به تاریخ  30خرداد 1338در مطلبی
در صفحه  6آورده است :خبرنگار ما می نویسد طبق اطالع واصله از ترویج
کشاورزی بیرجند دفع ملخ دریایی در منطقه نهبندان در تاریخ  23خرداد
خاتمهیافتهاستوفعالمامورینمشغوللکهگیریهستند.

جوالنکرونا دربرخی مطبها

گروه خبر

ماجرای رعایت پروتکل های بهداشتی در اتاق برخی
پزشکان و اتاق انتظار آن ها ،زمین تا آسمان با هم تفاوت
دارد .در اتاق پزشک به شدت همه موارد بهداشتی زیر
نظر است اما بیرون آن متفاوت است .بیماران می آیند
و می روند اما درصد رعایت کردن ها چندان نمودی
ندارد ،بیماران کنار هم بدون رعایت فاصله مناسب
نشسته اند تا نوبت به آن ها برسد ،ماسک ها چندان
نمودی ندارد ،از محلول ضد عفونی کننده خبری
نیست و حتی کوچک ترین تذکری به آن هایی که
رعایت نمی کنند داده نمی شود و . ...

رعایت نشدن فاصله اجتماعی
بانوی میان سالی که بدون ماسک و دستکش از
شهرستان های مرزی برای مداوای فرزندش به مطب
یکی از پزشکان مراجعه کرده است ،علت استفاده
نکردن از این اقالم را در دسترس نبودن آن در مسیر
مراجعه به مطب بیان و اضافه می کند :بیماری فرزندم
باعث شد از توجه به این موضوع غافل شوم اما بهتر

انتصاب در  2هیئت ورزشی
زهراقربانی  -مجمع انتخاب رئیس هیئت های
اتومبیلرانی و موتور سواری و اسکیت استان روز
گذشته با حضور مسئوالن فدراسیون برگزار شد.به
گزارش خبرنگار ما ،در مجمع انتخاب رئیس هیئت
اتومبیلرانی و موتورسواری که با یک ساعت و 10
دقیقه تاخیر برگزار شد دو نفر نامزد شده بودند که در
نهایت «سامان اکبر پور» با کسب  11رای از  12رای
اعضای مجمع به مدت چهار سال به عنوان رئیس
این هیئت انتخاب شد و از زحمات «ستوده» رئیس
سابق این هیئت که از سال  90در این جایگاه قرار
داشت و امسال به دلیل بازنشستگی نمی توانست

قیمت مرغ
در استان
روزانه شد

است در ورودی مطب پزشکان برای افرادی که ماسک
ندارند ،این کاال حتی با دریافت هزینه در اختیار
بیماران و همراهان قرار بگیرد تا از انتشار احتمالی
ویروس جلوگیری شود.
مرد جوانی هم که بدون ماسک و دستکش به مطب
پزشک آمده است و اعتقاد چندانی به استفاده از آن
ندارد ،می گوید :باید افراد مسن و دارای بیماری زمینه
ای از ماسک و دستکش کنند چرا که در معرض خطر
بیشتری قرار دارند .به گفته وی ،پزشکان هم می توانند
در مراکز درمانی با بستن در ورودی مطب و پذیرش
بیماران به صورت فردی یا قرار دادن صندلی در فاصله
حدود دو متری از یکدیگر اقداماتی برای پیشگیری از
شیوع بیشتر کرونا انجام دهند ،در صورتی که به این
موضوع توجه چندانی نمی شود.
شهروندی هم استفاده از تهویه مناسب ،وجود دستمال
کاغذی در اتاق انتظار ،ضد عفونی کردن مداوم سطوح
و صندلی ها و  ...در مطب پزشکان را ضروری می داند
و با اشاره به این که توجه چندانی به رعایت این موارد
در برخی مطب ها نمی شود ،می افزاید :مطب برخی
پزشکان تهویه مناسبی ندارد و گاهی فقط به روشن

در این حوزه فعالیت اش را ادامه دهد قدردانی شد.
بر اساس این گزارش مجمع انتخاب رئیس هیئت
اسکیت استان نیز با حضور دو نامزد برگزار شد که در
نهایت «بهروز آدینانی» به مدت چهار سال به عنوان
رئیس هیئت اسکیت استان انتخاب و از زحمات
«شیخ زاده» تقدیر شد .رئیس فدراسیون اسکیت
در مجمع انتخاب رئیس این هیئت گفت :اسکیت
خراسان جنوبی استعدادهای زیادی دارد و تمام
تالش مان را برای شکوفایی این استعداد ها و توسعه
این رشته ورزشی انجام می دهیم« .رضایی» با گالیه
از این که اعتبارات این فدراسیون به اندازه قرارداد
یک بازیکن فوتبال نیست افزود :امیدواریم روزی فرا
برسد که این تفاوت ها برداشته شود.

ضحی -بعد از گرانی دنباله دار مرغ در استان قرار بود جلسه تنظیم بازار با هدف
تعیین قیمت مرغ روز گذشته تشکیل و قیمت نهایی این کاالی پر مصرف مشخص
شود اما پیگیری های خبرنگار ما حاکی است که در این جلسه مسئوالن حاضر بعد
از گذشت چند روز نوسان قیمت مرغ ،باز هم به نتیجه نرسیدند .معاون امور بازرگانی،
توسعه و تجارت سازمان صمت به خبرنگار ما گفت :قرار است در شرایط فعلی قیمت
مرغ به صورت روزانه از طریق مراکز عرضه مستقیم تعیین شود .به گفته «جویبان»در
این جلسه قیمت قطعی مشخص نشد اما قیمت استانی کمتر از متوسط کشوری است
و به صورت روزانه اعالم خواهد شد.

نیاز 100میلیاردی برای  130پروژه مدرسه سازی
اعتباری حدود  100میلیارد تومان برای اتمام130
پـروژه مـدارس نیـاز اسـت .مدیر کل نوسـازی ،توسـعه
و تجهیـز مـدارس روز گذشـته در دیـدار بـا نماینـده
مـردم بیرجنـد ،درمیـان وخوسـف در مجلـس گفـت:
امسـال خیران 24میلیارد تومـان اعتبار بـرای کمک
بـه فضاهـای آموزشـی اسـتان در نظـر گرفتند کـه70
درصـد تعهـد آنـان تامیـن شـده اسـت و سـاالنه میـزان

هوا گرم تر می شود
اکبری-ازامروزتاپایانهفتهعالوهبروزشبادشدید
همراه با گرد و خاک شاهد افزایش دما در استان
خواهیم بود .به گفته کارشناس هواشناسی طی
روزهایآیندهدمادربیشترنقاطاستانبه 40درجهو
دربرخینقاطبهباالی 45درجهمیرسدوباتقویت
بادهای  120روزه توفان نیز رخ می دهد« .لطفی»
افزود :طی امروز در برخی ساعات با وزش باد شدید
کاهشدیدافقیدورازانتظارنیست.

اعتبـارات تعهـد خیـران 15درصـد افزایش مـی یابد.
به گفته «چاوشـان» مهم ترین مشـکل در مسکن های
مهر اسـت چون با کمبود زمین مواجه هسـتیم .عالوه
بر این در بیرجند  360کالس درس و در حاشیه شهر
بیرجنـد 240کالس درس کمبود داریـم و امیدواریم
خیـران بـه سـمت احـداث فضـای آموزشـی در ایـن
مناطـق هدایت شـوند.

 3میلیارد برای آب رسانی به عشایر

کردن کولر اکتفا می شود.

الزام پزشکان
مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند با تاکید بر الزام پزشکان به رعایت
پروتکل ها ،فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از وسایل
حفاظتی می گوید :الزامی به استفاده از مایع ضد
عفونی کننده در مطب ها نیست چراکه امکان شست و
شوی دست با آب و صابون فراهم است.
دکتر «حسین زاده» بیشترین چالش را ازدحام و تجمع
بیماران در مراکز درمانی مطرح و اضافه می کند:
اجرای برخی دستورالعمل ها همکاری مردم را می
طلبد چراکه با وجود نوبت دهی به بیماران و تاکید
بر مراجعه در ساعت مقرر ،بیشتر افراد به این موضوع
توجه نمی کنند.
وی تهیه ماسک را به عهده بیمار می داند و با تاکید بر
این که مراکز درمانی اجباری به تامین آن برای بیماران
ندارند ،می گوید 10 :اخطار کتبی درباره رعایت
فاصله گذاری اجتماعی و نوبت دهی در بیرجند برای
مطب پزشکان صادر شد.

خراسان جنوبی 61سال پیش
در روزنامه

مدیرنظارتواعتبار
بخشیاموردرمان
دانشگاهعلوم
پزشکیبیرجند:
 10اخطارکتبی
دربارهرعایتفاصله
گذاریاجتماعی
ونوبتدهیدر
بیرجندبرایمطب
پزشکانصادرشد

آغاز فعالیت مطب های دندان پزشکی
مطب های دندان پزشکی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی مجاز به
فعالیت هستند.
مدیر نظارت واعتبار بخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی به خراسان
جنوبی گفت:پزشکان این مطب ها با رعایت ضوابط و دستورالعمل های
بهداشتی می توانند مانند دیگر پزشکان به فعالیت بپردازند اما برخی
افراد ارائه دهنده خدمت به دلیل احتیاط هایی مانند کهولت سن ،داشتن
شرایط خاص و بیماری های زمینه ای و  ...امکان بازگشایی مطب را ندارند.
به گفته دکتر «حسین زاده» براساس آخرین دستورالعمل درباره فعالیت
مراکز دندان پزشکی ،باید ارائه خدمات غیر ضروری مانند زیبایی،
ارتودنسی و  ...با تعویق انجام شود.

30میلیارد ریال اعتبار برای ساخت دو هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب برای
عشایر استان اختصاص یافت .مدیر کل امور عشایری ،از آب رسانی به  6هزار
و500خانوار عشایری با تانکر خبر داد و گفت  :با پیگیری استاندار و رئیس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان این اعتبار برای ساخت و تامین دو هزار
متر مکعب مخزن ذخیره آب شرب در قالب  ۲۰۰تانکر ثابت تامین شد .به گفته
«عصمتی پور» با اجرای این طرح حدود  5درصد از هدر رفت آب حمل شده به
مناطق جلوگیری خواهد شد که ارزش آن معادل حداقل  ۷میلیارد ریال است.

تشکیل  2پرونده قاچاق طال و دالردر استان
افزایش بهای طال و دالر سبب شده است قاچاقچیان رویکرد جدیدی را در
پیش بگیرند و در این زمینه دو پرونده سنگین طی سه ماه گذشته در استان
تشکیل شد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان ،ارزش کاالی قاچاق کشف شده
از آغاز امسال را  11میلیارد و  238میلیون تومان اعالم کرد و گفت :این رقم
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  8درصد کاهش دارد .به گفته «دبیری»
 555پرونده به ارزش زیر  100میلیون تومان و  18پرونده باالی  100میلیون
تومان در این مدت تشکیل شد که دارو و اقالم بهداشتی و برنج بیشترین پرونده
را به خود اختصاص می دهد و به ترتیب  551درصد و  167درصد افزایش دارد.
وی گفت :به زودی پلیس اقتصادی در استان تشکیل می شود.

شکایتی از مدارس ثبت نشد
خسروی  -تاکنون شکایتی از مدارس ثبت نشده است .رئیس اداره ارزیابی
عملکرد و پاسخ گویی به شکایات آموزش و پرورش با اشاره به آغاز ثبت نام
مدارس ابتدایی ،بیشترین شکایت والدین از مدارس در سال های گذشته را
مربوط به آموزش و پرورش بیرجند و از نوع ثبت نام خارج از محدوده سکونت و
دریافت وجوه غیر مجاز دانست و به خبرنگار ما گفت :امسال هنوز شکایتی از
مدارس ثبت نشده است.
«حسینی» ثبت نام متوسطه اول و دوم را از نیمه دوم تیر اعالم و اضافه کرد:
بسیاری از شکایت ها ناشی از درخواست والدین برای ثبت نام دانش آموزان
خارج از محدوده ثبت نام است ،بنابراین شکایت واصله در حقیقت توجیهی
ندارد.

